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SESSIÓ NÚM. 45.2

La sessió suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i un 
minut. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per la secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers de la Presidència, d’Economia i Coneixe-
ment, d’Ensenyament, de Salut, de Territori i Sostenibi-
litat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reprenem la sessió, senyors diputats i senyores dipu-
tades amb el dotzè punt de l’ordre del dia.

Interpel·lació
al Govern sobre l’aplicació de l’impost  
sobre  dipòsits en entitats de crèdit  
i el seu impacte en l’execució de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 300-00243/10)

I és la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impac-
te en l’execució de la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014. Presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula l’il·lustre senyor Pere Aragonès. 

Pere Aragonès i Garcia

Molt bon dia, senyora presidenta. Honorable conse-
ller, senyores i senyors diputats, intervinc en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana per for-
mular aquesta interpel·lació al conseller d’Econo-
mia sobre com s’ha desenvolupat l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i també sobre 
l’execució pressupostària.

Abans d’entrar en matèria ens agradaria fer una petita 
història de l’impost sobre dipòsits: la passada legisla-
tura Esquerra Republicana de Catalunya vam presen-
tar en dues ocasions una proposta aquí al Parlament 
per tal que s’aprovés aquest impost sobre dipòsits en 
entitats de crèdit. Primer ho vam fer vinculat a un fons 
de rescat per a famílies afectades per desnonaments, 
després, posteriorment..., que va ser rebutjat per la ma-
joria, aleshores, de Convergència i Unió i del Partit 
Popular. Després, en ocasió dels pressupostos 2012, 
vam presentar una esmena a la totalitat amb text alter-
natiu a la Llei de mesures on s’incloïa també aquesta 
proposta que no va ser acceptada. 

Tot i això, ens congratulem que després del 25 de no-
vembre del 2012, amb el resultat electoral i la confor-
mació de nous acords parlamentaris es va arribar a un 
acord en termes de fiscalitat entre Esquerra Republi-
cana i Convergència i Unió que incloïen aquesta figura 
tributària de l’impost sobre dipòsits bancaris, coinci-

dint també amb el fet que el 22 de novembre del 2012 
–per tant, tres dies abans de les eleccions– el Tribunal 
Constitucional va validar aquesta figura impositiva 
per als casos d’Extremadura i d’Andalusia, que havien 
estat les primeres comunitats autònomes a fer-ho. En 
aquest sentit, el conseller d’Economia va impulsar un 
decret llei a finals de l’any 2012, que va ser convalidat 
al Parlament, i posteriorment vam tramitar-ho com a 
projecte de llei, perquè s’havien de fer alguns ajustos, i 
va culminar en l’aprovació de la Llei 4/2014.

Aquesta és la història resumida d’aquest impost. Hem 
de saber també que paral·lelament l’Estat va aprovar 
un impost similar i que va impugnar el decret llei i la 
llei que aprovava l’impost català al Tribunal Constitu-
cional, que va aixecar-ne la suspensió. Per tant, és un 
impost vigent i un impost que es pot aplicar.

Aquest impost està vinculat, com a mínim, a l’any 
2014, a la catorzena paga dels treballadors públics de 
la Generalitat. Una catorzena paga, que a nosaltres ens 
agrada dir-ne així i no dir-ne «paga extra», perquè en-
tenem que el salari global de tot l’any el que s’ha fet 
és partir-lo en catorze pagues, i, per tant, no són dot-
ze i n’hi afegim, doncs, dues de regal, sinó que són un 
salari global que s’ha dividit en catorze pagues men-
suals.

En el debat de política general de l’any 2013 el pre-
sident de la Generalitat va ser qui va vincular aquest 
impost sobre dipòsits bancaris i els seus rendiments 
a la recuperació de la catorzena paga per a l’any 2014. 
Ho va fer el president de la Generalitat a iniciativa se-
va i ens ho vam trobar aquí, diguem-ho així, i nosal-
tres, evidentment, vam agafar el guant, com fem sem-
pre que podem, amb els guants que, doncs, ens ofereix 
el president de la Generalitat. I això el que vam fer 
va ser incorporar-ho a la Llei de pressupostos, perquè 
entenem els compromisos del president el que havien 
de fer era tenir una traducció en la Llei de pressupos-
tos. I la Llei de pressupostos d’enguany, que vam acor-
dar conjuntament el Govern i Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió, per tant, el senyor Mas-Colell, el 
senyor Teixidó i jo mateix, que hi vam intervenir di-
rectament, vam incorporar una disposició addicional 
que deia: «El Govern ha d’adaptar la mesura de re-
ducció retributiva a què fa referència l’article 33, l’eli-
minació de la catorzena paga, quan s’ingressin en el 
tresor de la Generalitat de Catalunya les quanties cor-
responents a les possibles compensacions o recaptaci-
ons de l’impost regulat pel Decret llei 5/2012, de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit, i s’autoritza el 
Govern a generar els crèdits corresponents en el cas 
de percepció d’aquestes compensacions.»

Per altra banda, què tenim? Doncs, tenim que la Llei 
4/2014, en una disposició addicional, el que diu és 
que de l’1 al 20 d’octubre de 2014 els bancs, les enti-
tats de crèdit ja han d’haver presentat les declaracions 
d’aquest impost, el que en termes tributaris, de tècnica 
tributària en diem «les autoliquidacions». Per tant, ja 
han de saber a quant pugen aquestes liquidacions, qui-
nes s’han traslladat efectivament en ingressos al Tre-
sor de la Generalitat i quines s’han fet d’alguna altra 
manera: en avals o en peticions, doncs, de pagar-ho 
més tard, etcètera.
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Per tant, nosaltres, conseller, volem fer-li diferents 
preguntes: en primer lloc, si s’han presentat les auto-
liquidacions per part de les entitats bancàries, si han 
complert amb aquestes obligacions. Si ho han fet to-
tes. I, si no ho han fet, si s’han posat en marxa els me-
canismes d’inspecció, de sanció per tal que complei-
xin amb aquesta obligació tributària.

En segon lloc, a quin import ascendeix el total de les 
autoliquidacions presentades, i si és suficient aquest 
import d’aquestes autoliquidacions per cobrir el que 
costa la catorzena paga de l’any 2014, que era en el 
que ens vam comprometre a la Llei de pressupostos.

En tercer lloc, quantes d’aquestes declaracions s’han 
convertit en ingrés efectiu i quantes han dipositat 
avals i per quines quantitats. Això és important i és 
rellevant, perquè, en tot cas, sigui que tot s’ha fet en 
avals és un escenari, tot s’ha fet en ingrés és un altre, 
si hi ha una barreja, aquí hi ha oportunitats d’adaptar, 
com diu la Llei de pressupostos, la reducció de la ca-
torzena paga al que efectivament s’hagi ingressat.

Què deia també aquesta Llei de pressupostos i aquest 
acord que vam fer? Que en cas que no es comple-
ti l’ingrés corresponent es faculta el Govern per arti-
cular, una vegada que es determini el percentatge de 
possible pèrdua de poder adquisitiu, els mecanismes 
necessaris per garantir que el personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, afectat per aquesta 
reducció, no vegi minvat el seu poder adquisitiu res-
pecte de l’exercici anterior. Per tant, volem preguntar 
quines mesures s’han previst, s’han consensuat amb 
els sindicats de la funció pública i què està previst de 
fer les properes setmanes perquè això sigui així.

Sabem que alguns d’aquests aspectes no són exclu-
sivament del Departament d’Economia, però també 
sabem que el Departament d’Economia està al cas i 
treballa en tots aquests àmbits perquè té un impacte 
pressupostari. I això, doncs, ho coneixem i, a més, en 
tenim experiència pròpia amb moltes negociacions 
que hem fet que el Departament d’Economia, preci-
sament per la seva responsabilitat, intervé directament 
en aquests assumptes.

I, finalment, en aquests dos minuts i mig que em que-
den d’aquesta primera intervenció... –i després en la 
rèplica m’agradaria parlar d’una qüestió també relaci-
onada amb la remuneració de la catorzena paga, però 
també amb interins, amb relació al mes de gener, i, 
per tant, pròrroga pressupostària; però, en tot cas, ai-
xò ho parlarem a la següent intervenció. Vam fer uns 
altres acords en l’àmbit de la Llei de pressupostos que 
nosaltres voldríem saber el seu grau de compliment. 
Disposició addicional catorzena, vam aprovar amb 
partida concreta que es garantiria la redacció d’uns 
projectes d’edificis de centres educatius i que també 
s’iniciaria la construcció d’alguns d’aquests edificis. 
Tenim constància que, d’alguns, no se n’ha iniciada la 
construcció; per tant, volem que es compleixi aquesta 
part de la Llei de pressupostos. Volem que es complei-
xi tota, però també aquesta.

Un altre acord era amb referència a l’Hospital de Vila-
decans, que s’havia de redactar el Pla funcional abans 
de l’estiu 2014. Aquesta obligació que establia la Llei 

de pressupostos sabem que no ha estat satisfeta, com a 
mínim en els terminis que es plantegen. Per tant, com 
està aquest compliment d’aquesta part de l’acord sobre 
pressupostos que es va fer.

Es van fer dues inversions molt petites, que eren re-
daccions de projectes: C-58, barreres, doncs, de pro-
tecció a Vacarisses, i, per altra banda, connexió de 
polígons industrials entre Bigues i Riells i Santa Eu-
làlia de Ronçana. Sabem que no s’ha culminat aquesta 
redacció de projectes que s’havia de garantir, d’acord 
amb el que havíem aprovat a la Llei de pressupostos.

Renda mínima d’inserció? És un dels altres aspectes 
que vam acordar. I aquí ens falten dades, i, per tant, 
doncs, ens agradaria que ens les pogués oferir en la 
mesura que sigui possible.

Les execucions pressupostàries dels informes que 
entren aquí al Parlament tenen un grau de detall, di-
guem-ho així, modest, perquè precisament el que es 
fa és de cada secció, és a dir, de cada departament, 
es classifica per articles. En poso un exemple: renda 
mínima d’inserció està dins de l’article 48 de la part, 
doncs..., l’article 48 de les partides pressupostàries, on 
també hi ha renda mínima d’inserció, però també els 
centres especials de treball; per tant, no tenim el detall 
de què s’ha compromès, quines són les obligacions en 
l’àmbit de la renda d’inserció; el que sabem és que, si 
agafem el que es va fer fins al mes de juny, encara tin-
dríem..., estaríem cobrint només un 84 per cent d’allò 
pressupostat, i en la renda mínima d’inserció hem 
d’anar al cent per cent d’allò pressupostat.

Per tant, són diferents preguntes amb relació a acords 
que vam fer i esperem, doncs, que en puguem conèi-
xer avui el grau de compliment.

Gràcies, presidenta; gràcies, conseller. 

La presidenta

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

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

Senyora presidenta... Senyors diputats, aquesta és una 
interpel·lació sobre..., ho llegeixo, «l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de la Genera-
litat per al 2014», i en aquesta primera part m’adreçaré 
precisament a això.

Continuaré la cronologia més o menys on l’ha deixa-
da el senyor Aragonès, que era més o menys el Decret 
llei, de 18 de desembre, 5/2012, on el Govern de la 
Generalitat va aprovar l’impost sobre els dipòsits en 
entitats de crèdit.

Amb Llei 16/2012, de 27 de desembre, l’Estat va apro-
var l’impost amb el mateix objecte. D’acord amb el 
que disposa la Llei orgànica de finançament de les co-
munitats autònomes, aquesta aprovació donaria dret a 
la Generalitat de Catalunya a percebre la compensació 
per la pèrdua de recaptació que l’aprovació del tribut 
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estatal comporta, ja que es deixa sense efecte el tribut 
català.

No obstant això, la Llei del 16 del II del 2012 va for-
mular una escaramussa legal per la qual anticipava 
que no s’aplicaria en aquells en què no estigués apro-
vat abans de l’1 de desembre del 2012; és a dir que te-
nia un element de retroactivitat que creiem altament 
qüestionable.

En tot cas, l’Estat va presentar, amb data 17 de gener 
de 2013, recurs d’inconstitucionalitat contra la llei ca-
talana, que va comportar la seva suspensió automàti-
ca. A partir d’aquí, en el Parlament de Catalunya es va 
plantejar la qüestió de la seguretat jurídica, si decret 
llei, si era millor convalidar el decret llei amb una llei, 
i així es va decidir. I la llei va seguir el seu camí en el 
Parlament de Catalunya. De fet, la Llei 4/2014, del 4 
d’abril, sobre l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit és la que va sorgir d’aquesta tramitació pres-
supostària.

També la Generalitat de Catalunya i el Parlament de 
Catalunya van interposar sengles recursos d’incons-
titucionalitat contra la norma estatal, sense que això 
comportés suspensió de la norma estatal. Les qüesti-
ons que es van plantejar en el recurs van ser si la llei 
estatal pot ocupar un espai fiscal amb uns tipus impo-
sitius iguals a zero, que era el que havia fet l’Estat, i si 
pot establir límits temporals a l’aplicació de la com-
pensació prevista a l’article 6.2 de la LOFCA, és a dir, 
l’element de retroactivitat a què he fet al·lusió.

En data 23 de maig de 2013, el Tribunal Constitucio-
nal, dins el termini de cinc mesos des de la presentació 
del recurs estatal, va dictar interlocutòria per la qual 
aixecava la suspensió en l’aplicació del tribut català.

D’acord amb l’autorització del Govern, el conseller 
d’Economia i Coneixement, el departament, en data 5 
de setembre de 2013 va requerir al ministre d’Hisenda 
i Administracions Públiques la introducció de la par-
tida corresponent als pressupostos generals de l’Estat 
i l’adopció de les mesures futures de mantenir aquesta 
compensació, fet que no es va produir.

En data 4 de juliol, Decret llei 8 del 2014, l’Estat va 
modificar l’impost de dipòsits fixant un tipus de gra-
vamen del 0,03 per cent –una desena part del català–, 
amb aplicació des d’1 de gener del 2014, la qual cosa 
suposa donar eficàcia retroactiva a l’aplicació de l’im-
post en els nous termes incorporats per aquest reial 
decret llei. En aquest s’estableix la seva condició de 
tribut cedit, tot preveient la cessió de la seva recapta-
ció a les comunitats autònomes de règim comú. Se-
gons les estimacions efectuades, l’aplicació d’aquest 
tribut cedit comportaria per al tresor de la Generali-
tat un ingrés de 58 milions, import certament allunyat 
dels 667 milions d’euros estimats per la recaptació de 
l’impost autonòmic, segons els paràmetres de la Llei 
4 del 2014.

Cal afegir, per acabar aquest resum, que la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2014 no ha pre-
vist cap import en concepte de compensació a favor 
de la Generalitat de Catalunya, per la diferència de re-
captació entre uns i altres impostos. 

Als pressupostos de la Generalitat del 2014, que vam 
preparar conjuntament amb Esquerra Republicana de 
Catalunya, el senyor Aragonès ho sap molt bé, vam 
introduir la mesura que, si s’ingressava en el tresor 
l’impost de dipòsits o quantitats a compte de l’impost 
de dipòsits, aquests anirien en el camí de la restaura-
ció de la catorzena paga, de la paga extraordinària, di-
gui’n com vulgui. Nosaltres sempre vàrem saber dues 
coses. Una, que amb les imposicions i limitacions fis-
cals que ens imposava l’Estat per a l’any 14 ens estava 
forçant a prendre mesures que l’Estat, el Govern de 
l’Estat no prenia, com era la reducció de la paga do-
ble. I això ho sabien bé i..., bé, això ho sabien bé. La 
segona cosa que sabíem era que ens toca constantment 
combatre aquesta actitud del Govern central. Per cert, 
hi ha qui diu constantment que el Govern és mono-
temàtic, etcètera. Això que en diuen «el monotema», 
què es pensen?, que no té a veure amb la paga doble? 
Els asseguro que el monotema té tot a veure amb la 
possibilitat de pagar la paga doble, perquè és, en bona 
part, un clam, un moviment per desfer-se de l’asfíxia 
financera a què ens té sotmès el Govern central; asfí-
xia financera que en aquest cas concret té una encar-
nació molt directa, que és forçar-nos a eliminar una 
paga doble.

I, efectivament, per fer evident quina era la situació 
vam dir: si es recupera l’impost de dipòsits –cosa que 
sabíem que estava molt lluny de la voluntat del Go-
vern–, això aniria al que sabíem que el Govern ens 
forçava a eliminar, que era la paga doble. El sentit del 
missatge era molt clar: «Vostès mai podran argumentar 
que els diners pressupostaris que ens arriben de l’Es-
tat van a coses que no són necessàries, a coses que no 
importen a la gent. A les seves mans, Govern de l’Es-
tat, està actuar amb justícia i equanimitat i proveir els 
fons, que, si els rebem, aniran no a coses esotèriques, 
sinó a una cosa molt concreta que vostè ens ha forçat a 
eliminar, que és la paga doble.» I així ho vam fer i així 
ho vam posar en els pressupostos, amb un redactat que 
no tornaré a llegir, que ja ha llegit el senyor Aragonès, 
però que és un redactat molt curosament escrit, i escrit 
amb total concordança amb Esquerra Republicana de 
Catalunya i amb plena consciència del que significava.

Quina és la situació a hores d’ara? Doncs, els la diré. 
Efectivament, les entitats bancàries han fet l’autoliqui-
dació. L’autoliquidació suposa un import de 685,8 mi-
lions d’euros. Pràcticament totes les entitats bancàries 
han impugnat aquestes quantitats, de manera que l’in-
grés en el tresor, que, com els ha llegit el senyor Ara-
gonès, la quantitat és rellevant, l’ingrés en el tresor de 
la Generalitat de Catalunya ha sigut de 2.650.000 eu-
ros; la resta de l’import ha estat avalat. Per descomp-
tat, aquests 2.650.000 euros aniran destinats –això 
s’ha de determinar com– a temes relacionats amb les 
retribucions i les compensacions del personal, pe-
rò, evidentment, hi ha una diferència important entre 
2.650.000 i els 600 milions i escaig que hauríem in-
gressat al tresor si no hi haguessin hagut aquestes im-
pugnacions o si hagués hagut la compensació per part 
de l’Estat.

Pel que fa a la segona opció, evidentment, sobre 
aquesta s’actuarà –la que té a veure amb el cost de la 
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vida–, com determina el pressupost de la Generalitat 
d’aquest any.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor diputat. 

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
685 milions en concepte de l’impost sobre dipòsits en 
entitats de crèdit; per tant, una xifra gens menysprea-
ble, una xifra que supera, de fet, les expectatives que 
teníem i les estimacions que havíem realitzat tant el 
modest equip tecnicoeconòmic del nostre grup parla-
mentari, del nostre partit, com el Departament d’Eco-
nomia, que compta, evidentment, amb molts més 
recursos humans i amb molta més informació per cal-
cular-ho, no? Per tant, hem de batallar per aquest im-
post. És un impost que és molt rellevant, estem parlant 
d’un impost que pot suposar dues vegades l’import re-
captat per l’impost de patrimoni, d’un impost que pot 
suposar entre tres i quatre vegades el que s’ha recap-
tat, doncs..., perdó, dues vegades el que s’ha recaptat 
també de l’impost de successions, i, per tant, és ab-
solutament rellevant i creiem que ha de centrar bona 
part de les actuacions i de les negociacions que hi ha-
gi d’haver del Govern. Aquests 2,7 milions, 2.650.000 
euros, és evident que són insuficients per cobrir..., va-
ja, és a dir, toquen a poc més de deu euros per treba-
llador públic; per tant, és insuficient. I, en tot cas, el 
que sí que demanem és que estudiïn com podem ren-
dibilitzar aquests avals que s’han produït i treballem 
en aquest àmbit per fer-ho.

Dit això, nosaltres voldríem fer una proposta al con-
seller, una proposta de cara al mes de gener. Vostè ja 
sap quina és la posició, perquè l’hem feta pública, jo 
mateix l’he expressat en aquest hemicicle i vostè hi era 
present, amb relació als pressupostos del 2015. Nos-
altres creiem que el més adequat, a causa del moment 
d’excepcionalitat, a causa de la necessitat de convo-
car com més aviat millor el que se n’ha dit «la con-
sulta definitiva», amb unes eleccions al Parlament que 
veurem, doncs, amb quin format i com es presenten..., 
però, en tot cas, coincidim que s’han de fer com més 
aviat millor i que això generarà un mandat en què, evi-
dentment, l’acció de la Generalitat serà molt diferent 
de la que hi ha hagut fins ara, i seria –evidentment, si 
els independentistes guanyem– un verdader govern de 
transició nacional i, per tant, uns pressupostos molt di-
ferents dels que hi havia d’haver fins ara. Per tant, per 
això nosaltres defensem la pròrroga pressupostària, 
que és el que nosaltres creiem que s’hauria de fer, com 
a mínim –com a mínim–, fins a les eleccions.

Però, en tot cas, vostè ha anunciat que presentarà 
pressupostos al Parlament el 2 de desembre. Mirant 
el Reglament del Parlament, és evident que el 31 de 
desembre no tindrem aprovats els pressupostos, i ai-
xò és de..., vaja, de sentit comú, i només mirant el Re-
glament del Parlament. Per tant, una pròrroga tècnica 
és necessària; a nosaltres ens agradaria que fos políti-
ca, però en tot cas una pròrroga tècnica és necessària. 
I la prorroga es compon de dos elements: un decret de 

pròrroga de rang reglamentari, diguem-ne, que apro-
va el Govern, que diu «escolti’m, pot disposar de fins 
aquest tant per cent de la despesa», però un decret llei 
si la pròrroga comporta nou endeutament; és a dir, si 
durant el mes de gener han d’haver-hi noves operaci-
ons d’endeutament, caldrà fer un decret llei que auto-
ritzi al Parlament aquesta pròrroga. Aprofitem aquest 
decret llei.

I aprofitem aquest decret llei curant-nos en salut: in-
corporem la generació de crèdit per a la catorzena 
paga, que no s’ho inventa Esquerra Republicana de 
Catalunya, que ho va fer el Govern de Felipe Gon-
zález el 1996, quan Convergència i Unió va retirar-li 
el suport per aprovar els pressupostos, però li va do-
nar el suport per a una pròrroga pressupostària, abans 
d’unes eleccions, que incorporava un increment de 
crèdit –per tant, és possible una pròrroga pressupos-
tària amb increment de crèdit–; va defensar la posició 
de Convergència i Unió d’una manera molt raonable 
un senyor que es deia Francesc Homs, que després va 
ser conseller d’Economia –no el confonguem amb el 
conseller de la Presidència actual.

I també incorporem en aquesta pròrroga, aprofitem 
aquesta oportunitat i incorporem la recuperació del 
15 per cent de salari i de jornada dels interins, que 
són compromisos que hem agafat tota aquesta cam-
bra, i que ho hem de fer també en l’àmbit de pròrroga. 
I fem-ho ja i anunciem-ho ja, perquè és evident que 
una cosa és –molt complicat econòmicament, se n’han 
de tenir els números– incrementar un 15 per cent els 
salaris; l’altra és organitzar els torns de treball per in-
crementar un 15 per cent la jornada. Per tant, fem-ho, 
comuniquem-ho a la funció pública.

Crec que és una oportunitat... La pròrroga tècnica 
s’haurà de fer igualment; a nosaltres ens agradaria que 
fos política, però creiem que és una oportunitat per 
donar també confiança a la funció pública i complir de 
manera àmplia els acords d’aquest Parlament.

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller d’Economia i Coneixement

Continuarem, evidentment, batallant per la paga do-
ble. En els pressupostos que presentarem el dia 2 de 
desembre, la paga doble dels treballadors de la Gene-
ralitat per a l’any 2015 hi està incorporada, és a dir 
que no està condicionada a res més que al pressupost, 
i això vol dir que, condicionat pel pressupost, com és 
natural, doncs, tindrà efecte l’any vinent, perquè una 
vegada en el pressupost la nòmina és prioritària. 

Això no vol dir que el pressupost que presentarem si-
gui un pressupost fàcil, i això no vol dir que el pres-
supost que presentarem tingui tots els seus elements 
d’interessos totalment segurs. No és així. El pressu-
post que presentarem és un pressupost que inclou in-
gressos que estan plenament justificats, però que de-
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pendran de la voluntat política del Govern central. En 
aquest sentit, els pressupostos tindran un element de 
posar sobre la taula quines són les demandes de Ca-
talunya, diguem-ne, circumstancials, en l’horitzó del 
2015.

Il va de soi que els convido a votar aquests pressupos-
tos. No sabem com es desenvoluparan les coses en les 
properes setmanes exactament i com seran en els pri-
mers mesos de l’any vinent. Del que sí estic segur és 
que, vagin com vagin i sigui quin sigui el Govern de 
Catalunya l’any 2015, sigui el d’aquesta legislatura, si-
gui el d’una propera legislatura, preferirà viure amb 
un pressupost aprovat que no començar..., o continu-
ar..., estructurat a partir d’un procés de pròrrogues. 
O sigui que la nostra posició és que el pressupost es-
tarà aquí, estarà el 2 de desembre i s’ha de prendre 
seriosament. 

I això no és una observació petita. No hi ha alternati-
ves simples, com suposo que el senyor Aragonès sap 
ben bé. El precedent que ha trobat del senyor Felipe 
González, i estic segur que ha buscat per tots els ra-
cons i ha trobat aquest..., deu saber que les ampliaci-
ons de crèdit, inclosa aquesta, han d’estar recolzades 
amb diners, han d’estar recolzades amb alguna font 
d’ingressos. I ho deixo aquí. Perquè una cosa és pre-
sentar un pressupost i aprovar un pressupost en el qual 
hi ha algunes de les partides..., que es diuen..., «aques-
tes són partides que ha de pagar l’Estat perquè ens 
corresponen, perquè estan justificades», i una altra és 
presentar una ampliació de crèdit basada en això. El 
pes i la força és considerablement, diria, diferent. 

O sigui que el procés pressupostari el podem acabar 
el 15 de febrer, si no passen altres coses abans. I, per 
tant, els invito a contribuir al bon ordre del desenvolu-
pament del dia a dia de la Generalitat.

Després també m’ha preguntat per una multitud de co-
ses. Home, senyor Aragonès, això m’ho ha de dir com 
a mínim quatre dies abans, si això es diu «informa-
ció sobre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en en-
titats de crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014». Si el que vol fer és examinar-me per veure si 
em sé dia a dia l’estat d’execució de tots els projectes, 
d’una escola aquí, un hospital allà, etcètera, doncs mi-
ri, ja ha fet el seu punt. No, no estic al corrent del dia a 
dia. Sé que el gruix s’ha fet. Com vostè ja pot esperar, 
no és el cent per cent, perquè hi ha coses que es re-
tarden, que es programen, etcètera. I, per descomptat, 
estaré encantat de proporcionar-li tota la informació 
sobre cada un dels projectes.

La presidenta

El tretzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’innovació.

Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques 
d’innovació (tram. 300-00245/10)

La presenta el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, presidenta. Buenos días, interpelo al 
Govern de la Generalitat en materia de innovación, lo 
que representa un placer, casi íntimo, personalmente, 
porque me permite apelar, dentro de la vorágine que 
estamos viviendo en los últimos meses, a una cierta 
aproximación, aunque sea por una ocasión, de la polí-
tica al método científico. Todos sabemos que la ciencia 
tiene que ver, más que con la verdad, con el méto do. 
Y me gustaría hacer un análisis objetivo y que to dos 
fuéramos capaces de extraer conclusiones. 

Mi tesis es que el procés, el proceso soberanista, per-
judica a corto y medio plazo las oportunidades en in-
vestigación, desarrollo e innovación en Cataluña. Y lo 
voy a exponer.

La Unión Europea marca su estrategia en materia de 
innovación mediante el documento Horizonte 2020, en 
el periodo 2014-2020. Y, en consonancia con esa estra-
tegia europea, el Gobierno de España ha elaborado dos 
instrumentos: la Estrategia española de ciencia y tec-
nología, para el periodo 2013-2020, y el Plan estatal de 
investigación, para el periodo 2013-2016. Ambos docu-
mentos han sido redactados con la participación de las 
comunidades autónomas, con la participación, como 
no podía ser de otra manera, de la comunidad científica 
catalana y con la participación de cargos intermedios 
de la Generalitat de Catalunya. Todos admiten en pri-
vado las excelentes relaciones de ese proceso participa-
tivo. ¿De verdad quieren poner eso en riesgo?

Fruto de esta colaboración entre el Gobierno de Espa-
ña y las comunidades autónomas, y a pesar de los re-
cortes que todos los gobiernos han tenido que hacer, 
hoy podemos decir que estamos mejor que hace tres 
años, y espero que en eso estemos todos de acuerdo. 

Juntos hemos evitado la quiebra del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, gracias a los cré-
ditos del Gobierno de España. ¿Saben la importancia 
que tiene eso para centenares de científicos catalanes? 
Enorme. ¿De verdad quieren sacrificar eso? ¿Y qué 
ofrecen a cambio? ¿Una utopía de «volem un país on 
tots siguem més “guapos”»?

Juntos hemos garantizado la solvencia de los pagos al 
CERN, al Centro Europeo de Investigación Nuclear. 
¿Saben la importancia que tiene eso para los expertos 
nucleares catalanes, que son les mejores de España? 
Enorme. ¿De verdad quieren sacrificar eso? ¿Y qué 
ofrecen a cambio? ¿«Volem un país nou on tots siguem 
feliços»? 

Juntos, todos, hemos mejorado las aportaciones a las 
empresas catalanas mediante el Centro de Desarro-
llo Tecnológico Industrial. ¿Saben lo importantes que 
son para muchas empresas catalanas esas ayudas? ¿De 
verdad quieren sacrificar eso? ¿Y qué ofrecen a cam-
bio? ¿Lacitos amarillos en las farolas? 

¿Saben que juntos hemos conseguido que dos de los 
cinco centros Severo Ochoa de España estén en Catalu-
ña, el ICIQ de Tarragona y el Institut Català de Nano-
ciència? ¿Saben la importancia que tiene eso para los 
investigadores catalanes? ¿De verdad quieren sacrificar 
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eso? ¿Qué nos ofrecen a cambio? ¿«Un país on cada dia 
tinguem gelat de postres»? No parece razonable.

Todo esto lo hemos podido hacer juntos –España, el 
Gobierno de España y las comunidades autónomas– 
porque España es un estado miembro de la Unión Eu-
ropea. La investigación, la ciencia, las empresas, la 
creación de empleo en Cataluña, no pueden permitirse 
la mínima sombra de duda sobre ese término. No nos 
podemos permitir dos meses en lista de espera para 
volver a la Unión Europea. Mucho menos, evidente-
mente, dos décadas.

Lo que he expuesto son datos, son realidades contras-
tables. No son ni ensoñaciones místicas ni promesas 
de manás futuros que lloverán del cielo con una ili-
mitada capacidad de riqueza. Para el bienestar no hay 
atajos, ni chavistas ni pujolistas.

Pero veamos qué ofrece el Govern a los científicos ca-
talanes, aparte de una paga menos al año. El Gobier-
no utiliza dos armas, las dos armas del populismo y 
del nacionalismo, armas que las carga la pólvora de la 
mentira. La primera, el relato del agravio, y la segun-
da, la promesa de un maná, la promesa mesiánica. 

Los que amamos la libertad, como decía Václav Ha-
vel, tenemos una arma muy poderosa, que es decir 
la verdad. Y, en el caso que nos ocupa, la innovación 
desmonta muchas de las mentiras que se dicen. Des-
monta el relato del agravio. España desarrolló el ma-
yor equipamiento científico en Cataluña, el sincrotrón. 
Barcelona y Madrid se aprovechan las dos de ser las 
grandes ciudades de 47 millones de habitantes. Cuan-
do hacemos estadísticas sobre resultados no podemos 
hacer el cálculo sobre 7 millones de habitantes. Lo te-
nemos que hacer sobre 47, o sobre 23 y medio como 
mínimo. Centros científicos de toda España tienen di-
rigiendo sus proyectos o el propio centro a investiga-
dores catalanes. ¿De verdad queremos sacrificar todo 
eso? Proyectos de toda España invierten en Cataluña. 
La Asociación Española Contra el Cáncer, lo he dicho 
varias veces, aporta la mitad de sus fondos para in-
versión a centros en Cataluña. De los centros de toda 
España, la mitad vienen aquí. ¿De verdad queremos 
poner eso en riesgo?

La verdad también desmonta –desmonta el tópico del 
agravio, ¿qué agravio hay?, ya he expuesto los datos– 
las promesas mesiánicas. Ustedes no están legitima-
dos para prometer ningún paraíso en la tierra. Por 
ejemplo, de las empresas que más exportan al exte-
rior –el Govern acostumbra a sacar pecho–, más del 
90 por ciento ya exportaban en el año 80. Ustedes se 
encontraron una buena herencia, y correcto, pero no 
pueden ustedes colgarse esa medalla. La Unión Euro-
pea ha bajado a Cataluña de la segunda a la tercera di-
visión. Hay una cuarta. Esperemos que no nos bajen. 
El Gobierno vasco, que tiene menos gasto por cápita 
que el Gobierno de la Generalitat, sin embargo desti-
na un 63 por ciento más a investigación y desarrollo. 
Quizá es porque no invierten tanto en estructuras de 
estado. Pero es que además obtienen unos resultados 
un 1.200 por ciento mejores. Y no son datos míos. Los 
han dado ustedes en esta sede parlamentaria. El nivel 
de transferencia, después de muchos años de decirlo, 

sigue con los mismos problemas. ¿Qué ha hecho el 
Govern respecto al nivel de transferencia? Sigue sien-
do un problema enquistado. El endeudamiento, la ma-
la gestión y la falta de control han hecho que algunos 
centros científicos dejen o recorten de manera drástica 
su actividad investigadora, pero manteniendo la carga 
burocrática. En un país normal se apuesta por aquello 
que decimos siempre del less bricks, more brain. Y no 
es falta de recursos. El Gobierno de la Generalitat des-
tina a su contrato para informática y telecomunicacio-
nes 2.400 millones de euros. Sin embargo, la fibra óp-
tica sigue sin llegar a los polígonos. Porque algunas 
cosas mal está haciendo, este Gobierno.

Evidentemente, en una política tan transversal, que 
ocupa a tantos departaments, que debería ocupar y 
preocupar a tantos departaments, la cantidad de pre-
guntas es enorme. Hay algunas más políticas y otras 
más técnicas, que además podríamos compartir todos 
los diagnósticos. La primera de todas es: ¿Agradece 
el Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España 
las continuas apuestas en I+D+I que se hacen en Cata-
luña? ¿Lo agradece? A los diferentes gobiernos de Es-
paña, no me refiero solo al actual. 

Otra pregunta que nos preocupa: ¿Cómo piensa el Go-
vern volver a la segunda división? Hay que analizar 
por qué la Unión Europea decide lo que decide y có-
mo hacerlo. ¿Aspiramos a subir a primera? Yo aspiro 
a subir a primera. Me gustaría estar en el top ten, en 
el top five, de las regiones de innovación de la Unión 
Europea. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tiene el Govern 
una estrategia? Todos los esfuerzos que destina a la es-
trategia independentista, si los aplicara a la estrategia 
en I+D+I, ¿cómo nos iría? Yo estoy convencido de que 
nos iría muchísimo mejor.

¿Piensa el Govern seguir llevando a Cataluña a 1930? 
¿O a 1714? ¿O vamos todos juntos a llevar a Cataluña 
al siglo XXI, a meter a Cataluña en el siglo XXI? Creo 
que podemos, creo que tenemos las herramientas, y 
además tenemos la obligación moral. 

¿Quiere el Govern seguir eliminando todo lo que sig-
nifica España de Cataluña a pesar de que no existe ese 
agravio –no solo no existe ese agravio, sino que nos 
es absolutamente beneficiosa la pertenencia a España? 
¿Quiere el Govern seguir peleándose, insultando al 
resto de España, o, como yo creo que deberíamos ha-
cer, vamos a liderar España, sobre todo en materia de 
innovación? Yo creo que podemos. ¿Qué es más bene-
ficioso para la I+D+I en Cataluña? ¿Pelearnos con to-
da España, insultarles, o liderarles, o seducirles? ¿Qué 
es lo mejor? Yo creo que lo segundo.

Y ahora una cosa que, evidentemente, a mí no me ocu-
pa ni me preocupa, pero poniéndome en la piel de un 
ciudadano que anhele la independencia de Cataluña, 
me veo en la obligación de preguntar al Govern: ¿Tie-
nen un plan? ¿Tienen las previsiones para después de 
una declaración unilateral de independencia y la sali-
da de la Unión Europea, solucionar los problemas que 
habrán creado a los científicos, a los investigadores, a 
las empresas, a la creación de empleo durante nuestra 
estancia fuera de la Unión Europea? ¿Tienen una es-
trategia?



Sèrie P - Núm. 87 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.2  9

Le agradeceré que nos responda a la mayor parte de 
las preguntas.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller d’Empresa i 
Ocupació.

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

Moltes gràcies, presidenta. Quina oportunitat perdu-
da, senyor diputat! Jo em pensava que vostè volia fer 
una interpel·lació sobre les estratègies i les polítiques 
d’innovació. M’ha parlat més aviat de recerca i de cen-
tres d’excel·lència a Catalunya sobre la recerca i la in-
vestigació científica. Només ens ha parlat de la segona 
divisió –suposo que parlava de la classificació europea 
en matèria d’innovació que es fa per regions a nivell 
europeu– i s’ha dedicat a repetir una sèrie de tòpics 
que el situen, en part des de la ignorància, perquè ens 
pregunta si tenim estratègia i plans –i veig que no els 
coneix i han estat presentats públicament i els hauria 
de conèixer–, i tota una sèrie de falsedats i de dema-
gògia, al marge que en cap moment he sentit ningú 
del Govern que hagi insultat ni a Espanya ni a l’Estat 
espanyol.

Vostè ha reiterat que ens dediquem a insultar; més avi-
at els ciutadans de Catalunya en alguna ocasió reben 
ofenses i insults que ens vénen del Govern i d’altres 
institucions i no de part ni d’Espanya ni de Catalunya.

Dir que hem perdut una oportunitat perquè l’aposta 
per la innovació ha de ser una de les prioritats que el 
país es proposi durant els propers temps: la innova-
ció tecnològica, la innovació en producte industrial, la 
innovació en estratègia, en organització, en comercia-
lització, l’adaptació permanent a les noves tecnologies 
i el nou mercat. I és des d’aquesta perspectiva que el 
Govern li haig de dir que sí que té una estratègia cla-
rament definida; tant és així, que li ho he de dir, per a 
la seva informació –que no sé si li interessarà o no–, 
que la Comissió Europea va rebre l’estratègia catalana 
en el marc del RIS3, eh?, l’Estratègia per una especi-
alització intel·ligent en recerca i innovació, la va valo-
rar positivament, fins i tot la va posar com a referència 
per altres regions europees i espanyoles, va acceptar 
la nostra visió d’una indústria diversificada i que, per 
tant, requeria una visió de focalització però més àm-
plia de la que ells tenien, d’alguna manera, modalitza-
da per a la majoria de les regions industrials que tenen 
unes..., d’alguna manera, focalitzacions més intenses. 
I, en canvi, la indústria catalana té un nivell de diver-
sificació que, a excepció d’alguna altra regió italiana 
o alemanya, no existeix a Europa. I és des d’aques-
ta perspectiva, ho repeteixo, que els plantejaments 
del Govern de Catalunya estan sent, avui, coordinats 
entre el Departament d’Economia i de Coneixement 
i, per tant, l’Àrea d’Universitats i de Recerca i l’Àrea 
d’Empresa i Ocupació, i, per tant, des de la Direcció 
General d’Indústria i des dels instruments que tenim 
de política industrial.

Tota aquesta estratègia i en el marc d’aquesta RIS3, 
d’aquesta Estratègia intel·ligent d’especialització en 
matèria de recerca i innovació, orienta als programes 
de clústers d’internacionalització, de reactivació in-
dustrial i també el Programa d’innovació tecnològica.

El Programa d’innovació tecnològica, que persegueix 
uns objectius molt clars. En primer lloc, evidentment, 
incrementar els índexs d’innovació a Catalunya per 
part de la nostra indústria i per part també del nostre 
entorn universitari de transferència; impulsar la base 
d’empreses innovadores del país; que l’aposta per la 
recerca, el desenvolupament i la innovació, especial-
ment a les pimes, sigui una tensió permanent en la in-
versió i en la recuperació d’aquesta aposta per la quali-
tat, per la investigació i, en definitiva, per la innovació 
en els nostres processos industrials; augmentar els ins-
truments de transferència tecnològica que tenim en el 
nostre ecosistema, avui mancat de finançament, però 
evidentment treballant d’una manera que busca major 
eficàcia que no pas eficiència.

I sobretot, també, impulsar la innovació internacio-
nal. Des d’aquest punt de vista, recordar-li –perquè 
he vist que no n’ha fet cap, cap, referència– que el 
país té diferents instruments de transferència tecno-
lògica de suport a la indústria, la xarxa Tecnio, que 
agrupa els principals agents experts en investigació 
aplicada i en transferència tecnològica, diferent de la 
xarxa Cerca i dels centres que vostè ha citat, que són 
més aviat centres, ho repeteixo, d’excel·lència d’in-
vestigació científica i universitària. Aquesta xarxa 
constituïda per dues grans, diguem-ho així, classifi-
cacions: els grans centres de transferència avançats i 
la resta de centres diversificats i repartits pel territori 
des d’una perspectiva també sectorial.

Aquesta xarxa està, avui, tensionada per oferir encara 
més transferència i més aproximació a les empreses 
i a la seva competitivitat. Estem en un procés que jo 
esperava que vostè hi mostraria alguna curiositat, pe-
rò és evident que tot això no li interessa. Vostè ha uti-
litzat la interpel·lació sobre la innovació per parlar de 
tres referències vagues a centres d’excel·lència univer-
sitària i tot demagògia des d’una perspectiva política. 
No ha parlat pas del procés d’integració dels centres 
tecnològics avançats, que és el gran projecte que avui 
té el país precisament per parlar de polítiques d’inno-
vació; un procés que ja s’ha iniciat i que d’alguna ma-
nera aconseguirà i ja ho tenim estructurat fins i tot ju-
rídicament, laboralment, tècnicament i directivament, 
amb un gran centre de transferència tecnològica al 
país que ens permetrà ser més competitius i guanyar 
dimensió a Europa i al món i, al mateix temps, garan-
tir major capacitat de capil·larització a les petites i mit-
janes empreses.

També hem treballat durant aquests darrers mesos 
i aquest any en impulsar encara més la valorització 
tecnològica, i, per tant, totes les eines d’assessora-
ment i de suport per tal de..., tot el coneixement acu-
mulat a les universitats i als centres de recerca, po-
sar-los més a disposició del món empresarial. I també 
hem treballat gràcies al suport que ens dóna la xarxa 
Enterprise Europe Network, de la Comissió Europea, 
amb la cooperació tecnològica internacional, i, per 
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tant, tenim bons acords de cooperació i de transfe-
rència tecnològica, de col·laboració des dels nostres 
centres tecnològics i universitaris amb centres inter-
nacionals i europeus.

També hem avançat amb els instruments d’estímul de 
la demanda empresarial i hem impulsat programes 
d’iniciació a la innovació, els programes de bons tecno-
lògics, que per primera vegada s’hi ha posat accés per 
part de les petites i mitjanes empreses com a subvenci-
ons, com a ajuts, per aconseguir descomptes en projec-
tes de transferència tecnològica, i també altres progra-
mes de suport a incentius a la innovació, a la gestió de 
la innovació i de suport als nuclis d’innovació tecnolò-
gica i acompanyament de projectes en aquest cas, a les 
convocatòries també del Cedeti, en les quals les empre-
ses i els centres catalans hi participen.

Com li he dit abans, també, hem impulsat d’una ma-
nera clara instruments d’innovació internacional i 
també de dinamització de la innovació. Només dir-
li que Catalunya, en aquest moment, i pel que fa a la 
classificació i categorització que existeix a nivell..., i 
vostè ha citat breument, només, la segona divisió, Ca-
talunya lidera el nombre d’empreses innovadores en el 
conjunt d’Espanya, amb més d’un 22 per cent d’em-
preses innovadores; Catalunya lidera el nombre de sol-
licituds de patents a nivell de tot l’Estat espanyol, el 
18 per cent de les patents que genera l’Estat espanyol 
i els seus investigadors i recercants, el 18 per cent surt 
de Catalunya; la ràtio de personal dedicat a recerca i 
desenvolupament a Catalunya és d’un 1.54 per cent, 
per sobre de la mitjana espanyola i per sobre de la mit-
jana de la Unió Europea, que és l’1.22 per cent; també 
el nombre d’investigadors sobre el personal ocupat en 
matèria de recerca i desenvolupament, a Catalunya es 
manté per sobre de la mitjana europea, un 20 per cent 
per sobre, i també Catalunya obté una ràtio d’ocupats, 
de personal ocupat en alta tecnologia, per sobre de la 
ràtio europea.

En aquests moments, i per documents no només publi-
cats per nosaltres, sinó per revistes internacionals, Ca-
talunya ocuparia la tretzena posició mundial en nom-
bre de documents per habitant publicats, i, per tant, 
d’elements d’investigació i de publicacions relaciona-
des amb la recerca i amb la innovació. En tenim prou? 
No; és insuficient, per descomptat.

I el que m’agradaria destacar és que vostè oblida que 
això de donar les gràcies..., miri, del que es tracta és 
de tenir bones relacions des d’una perspectiva de col-
laboració i cooperació, però donar les gràcies perquè 
es retorni amb una quantitat molt minsa l’aportació 
fiscal i l’esforç que fan els ciutadans, les empreses, el 
país en general, em sembla desproporcionat. Encara 
hauríem de donar les gràcies, fins i tot, pel FLA, se-
gons vostè, un mecanisme pel qual es produeix ja la 
sublimació de la irracionalitat: el país avança els seus 
diners amb els impostos que paguen ciutadans i em-
preses i quan no tenim prou finançament resulta que 
els diners que ja han pagat els ciutadans i les empre-
ses de Catalunya se’ns retornen en forma de préstec 
perquè ho retornem amb interessos... Clar, si per això 
hem de donar les gràcies, em sembla que vostè té un 
sentit de l’agraïment un punt distorsionat.

I deixi’m que li recordi que formem part d’un sis-
tema, del qual aportem la força del nostre capital hu-
mà, un 16 per cent de població, que aportem un 19 per 
cent del producte interior brut de l’Estat, que aportem 
aproximadament un 22 per cent de l’esforç fiscal, que 
som el 25 per cent de les exportacions o el 25 per cent 
del turisme estranger que ens visita, i que rebem el 9 
per cent de les inversions de l’Estat a Catalunya, entre 
elles també les inversions per investigació, per recerca 
i per les universitats.

Clar, si a tot això és al que vostè creu que hem de do-
nar les gràcies..., em sembla que a la majoria dels ciu-
tadans de Catalunya no hi coincideix. Ho repeteixo, 
si vol que parlem d’innovació, doncs, parlem del pro-
grama RIS3, de l’estratègia empresarial, dels centres 
que avui tenim clarament cada vegada més coordinats 
i més a prop de les nostres empreses; si vol que parlem 
de demagògia li deixo el faristol perquè continuï. 

Moltes gràcies, senyor diputat.

La vicepresidenta primera

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

Jordi Roca Mas

Gracias, presidenta. Bueno, después del montón de tó-
picos que nos han soltado..., claro, al final la verdad se 
impone y las contradicciones de la mentira se desve-
lan. ¿Cómo puede ser que Catalunya lidere España y 
que en cambio sea agraviada? Se pueden quejar otros, 
Teruel se puede quejar de que no hace trasplantes de 
corazón porque todos los aragoneses pueden venir a 
Barcelona, porque Barcelona puede hacer mucha in-
vestigación porque es una de las dos ciudades impor-
tantes de una población de 47 millones de habitantes. 
Y si ustedes quieren perder eso deberían ser valientes, 
si se lo creen, y decirlo: «Perderemos ser una de las 
dos poblaciones de referencia de 47 millones de habi-
tantes.» No tengan miedo, digan la verdad. Si a lo me-
jor mucha gente les sigue, porque lo que está claro es 
que la verdad no se consensua. No importa lo que crea 
la mayoría de la gente. La verdad no es una cuestión 
de creencias. La ciencia no se puede consensuar. Hay 
un método científico que se lleva unas conclusiones y 
con el primero que descubre un dato real, ese tiene la 
razón aunque los demás no crean, son los demás los 
que luego tienen que seguir su método para saber la 
verdad.

Habla usted de oportunidad perdida, cuando hemos 
perdido dos años, porque ustedes..., sí, mucho power-
point, es el Gobierno que más powerpoint debe ha-
cer del mundo, van a la Unión Europea y les dan una 
palmadita en la espalda, les dicen..., pero les bajan a 
tercera –pero les bajan a tercera. O sea, la Unión Eu-
ropea, que es tan fantástica y está encandilada con 
los powerpoints que les envía la Generalitat de Ca-
talunya, sin embargo les baja a tercera división. De-
be ser..., no sé, a lo mejor no le hacía a usted víctima 
de la LOGSE, pero necesita usted progresar. Yo ya sé 
que ahora aprovechará la segunda tanda para sacar la 
artillería, pero es que la realidad es muy dura. Yo sé 
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que es una interpelación sobre una materia muy trans-
versal. Tendríamos que incluir aquí a los consellers 
d’Empresa y Ocupación, que está aquí presente y le 
agradezco la presencia, Economía, Educación, Salud, 
agronomía, Territori, Governació. 

¿Preguntas que nos salen? Nos salen un montón. Evi-
dentemente no me salen las que responden los power-
point del Gobierno porque básicamente no sirven para 
nada, porque no ha mejorado sino que ha empeorado 
la situación de la innovación en Cataluña, como lo di-
ce la Unión Europea. A lo mejor cree usted que este 
humilde diputado es capaz de manipular a la Unión 
Europea para perjudicar los powerpoint de este Go-
bierno, pero le aseguro que no es así. 

Temas que nos gustaría cubrir y que además son tan 
enormes que no vamos a poder: el anumerismo y el 
acientismo de nuestra sociedad. Eso le ocuparía más 
al Departament d’Ensenyament, pero es cierto que te-
nemos un sistema educativo que es muy bueno para el 
siglo XIX pero que no es bueno para el siglo XXI. Eso 
también es innovación, también tenemos que innovar 
en el sistema educativo. Es un reto que tenemos, que 
si no lo hacemos por las buenas nos lo harán hacer por 
las malas. De hecho ya estamos viendo los peligros de 
no ser capaces de entrar en el siglo XXI. Debemos ser 
capaces de fortalecer sectores tradicionales: el turis-
mo, que se están haciendo cosas, evidentemente, pero 
la Generalitat, con toda su potencia, con todos esos 
esfuerzos que destinan a poner lacitos amarillos en las 
farolas, destínenlos a modernizar el turismo, la indus-
tria textil, el sector agroalimentario, que nos va bien, 
exportamos mucho, es un gran elemento exportador, 
pero nos irá mejor si innovamos.

¿Cómo nos ocupamos, por ejemplo, del paperless gov
ern  ment, de un gobierno sin papeles? ¿Qué ha hecho 
el Gobierno al respecto? Porque dinero se ha gastado 
un montón, se ha gastado miles de millones de euros. 
¿Qué ha hecho el Gobierno al respecto de tener una 
administración que ahora mismo está a caballo entre 
siglo XIX y siglo XX para meterla en el siglo XXI? ¿Qué 
barreras ha eliminado este Gobierno, burocráticas, 
para el despliegue y la implantación de redes de nueva 
generación de fibra óptica hasta el hogar, de telefonía 
móvil de última generación? Tenemos en Barcelona el 
Mobile World Congress, fantástico. ¿Qué iniciativas 
sigue haciendo el Gobierno? Y aquí es una cosa que 
estamos haciendo bien, y no me duelen prendas ¿Va-
mos a destinar más dinero a I+D+I? La ejecución es 
buena. Mire, le voy a decir una cosa que hace bien el 
Gobierno, está haciendo unos buenos términos de eje-
cución presupuestaria en materia de I+D+I; démosle 
más impuesto manteniendo la ejecución, manteniendo 
el nivel de ejecución. El recorte es de un 90 por ciento, 
es muy grande, no lo vamos a recuperar a corto pla-
zo, pero intentemos, haciéndolo, manteniendo lo que 
se está haciendo bien, que es ejecutar lo que se presu-
puesta.

¿Cómo mejoramos la transferencia? No basta con de-
cir: «Esto, bueno, podemos convencer a los electores, 
a lo mejor tenemos campaña en dos meses...» ¿Cómo 
vamos a mejorar la transferencia? Seamos valientes, 
¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor tenemos que pi-

sar algún callo, hagámoslo, seamos valientes, digá-
mosle a la gente lo que hace falta. Por último, y que-
ría comentar ya otro de los múltiples temas, cómo está 
el estado de desarrollo de la Agenda Digital Europea, 
que es un tema que nos preocupa, que en España va-
mos atrasados, y en Cataluña vamos atrasados.

Muchas gracias.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació 

Gràcies, senyora presidenta. Disculpi, senyor diputat, 
venia preparat amb un dossier ampli de xifres, de da-
des per contrastar, per comentar, però, sincerament, 
la seva interpel·lació m’ha defraudat moltíssim. Vos-
tè va preguntant al Govern per parlar sobre les políti-
ques d’innovació i ha parlat de tot menys d’innovació, 
i quan ha intentat aportar algun argument, demostra 
un desconeixement profund. I jo l’invito al departa-
ment, quan vulgui, per explicar-li amb els meus col-
laboradors tot el que està fent, i que veig que vos-
tè desconeix al cent per cent –desconeix al cent per 
cent–, tot el que està fent el Govern en aquest sentit.

Perquè, és clar, ens parla d’innovació en matèria de 
turisme. Per què no va algun dia com a invitat a les 
conferències sectorials de turisme que convoca el seu 
ministre i observa què és el que diuen la resta de co-
munitats autònomes amb relació a les polítiques de re-
gulació, d’ordenació, d’alguna manera, d’avantguarda 
que està fent Catalunya? Vol preguntar-ho a les con-
ferencies sectorials de turisme? O per què no analitza 
–parlava d’educació– els nivells que s’estan, malgrat 
les dificultats, recuperant amb relació al fracàs escolar 
i a les reformes que s’estan impulsant al nostre mo-
del educatiu? Perquè, és clar, ha fet servir el concepte 
innovació per fer una perdigonada de vaguetats, sor-
tir en aquest faristol i atribuir-se el patrimoni exclusiu 
de la veritat, o parlar de mètode científic per, d’alguna 
manera, no tenir cap fonament sobre les argumenta-
cions que vostè fa i oblidar que entre ciència i ètica 
hi ha d’haver sempre, doncs, un lligam molt profund, 
perquè quan la ciència abandona l’ètica o les referèn-
cies al mètode científic abandonen l’ètica i, d’alguna 
manera, els principis morals, passen coses molt greus, 
i han passat coses molt greus en el nostre entorn fa uns 
quants anys, no?

Miri, Catalunya, és veritat, segons els indicadors de 
l’any 2012 va passar de la segona a la tercera divi-
sió; allà ens hi vam trobar Espanya, i suposo i espe-
ro que l’any 2015 tornarem a pujar, i el nostre objec-
tiu és que l’any 2020 estiguem amb les regions líders 
en matèria d’innovació, com ens hem proposat i hi 
estem treballant. I quan vostè fa referències, algunes 
referències, només algunes, doncs, demostra, since-
rament, que és que ni tan sols, i ja ho entenc, que 
no li interessa aquest tema des d’un punt de vista 
comunicatiu i mediàtic, però si sortim cada setma-
na o cada quinze dies recordant quin és el procés i 
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el projecte que hem fet d’integració dels sis centres 
tecnològics, què estem fent? Això, un gran projecte 
de transformació d’estructura de país –sé que vostè..., 
estructura d’Estat–, doncs, és una estructura de país 
el que estem fent amb la fusió i la integració dels sis 
grans centres tecnològics avançats, amb un projecte 
que ja s’ha iniciat, que ja no és només una definició 
de powerpoint, que veig que vostè li té, doncs, una 
certa angúnia a aquest concepte; suposo que és que 
això potser li permetria saber alguna cosa més i tam-
bé saber que ja hem compromès que l’any 2015 des-
tinarem un 50 per cent més de recursos en polítiques 
d’innovació, precisament per fiançar aquest projecte.

D’altra banda, és que això també està recollit en l’a-
cord social permanent que amb sindicats i patronals 
hem subscrit fa uns quants mesos, document que su-
poso que s’hauria pogut mirar en el seu apartat, 
tam bé, d’innovació, si és que volia parlar de veritat 
d’in novació; i els sectors estratègics, recollits en l’es-
tratègia industrial, on es parla clarament de les polí-
tiques d’innovació sector per sector: l’agroalimentari, 
l’automoció, la química i els recursos, els sectors de 
les ciències de la salut, tot aquest procés que, en defi-
nitiva, el Govern està impulsant. Amb mancances? És 
clar, pressupostàries, les primeres. I potser hi ha co-
ses millorables, per descomptat. I per això tot aquest 
projecte i aquest procés el fem amb un ampli ventall 
de concertació i de diàleg amb els protagonistes reals, 
que són la iniciativa privada, l’empresa, la universitat 
i els recercants.

El procés de transformació de les TIC, amb dificultats 
perquè és canviar tot un model, vostè ha nomenat –sí, 
sí– 2.400 milions a invertir –a invertir– els propers 
anys, que ja ha començat fa escassament un any i mig, 
doncs, això ens permetrà l’any que ve, si tot avança 
d’acord amb les previsions, que tinguem el 95 per cent 
de les escoles connectades amb fibra òptica i la totali-
tat dels centres sanitaris del país, i arribarem a un 90 
per cent, 95 per cent, dels pobles i dels municipis on 
després, amb estratègia comercial que intentarem im-
pulsar, s’arribarà també a la implantació del FTTH i, 
per tant, la fibra òptica a cada casa, no? Però això ja 
serà qüestió del mercat.

En qualsevol dels casos, només sàpiga –només que sà-
piga, i li donarem també les referències perquè veig 
que tampoc se les va llegir– que aquest procés d’in-
tegració de totes les TIC amb una visió transversal, 
integradora i modernitzadora ha sigut reconegut per 
tot Europa, i que els operadors de telecomunicacions 
espanyols ens diuen que el que està fent el Govern ca-
talà en el tema de fibra òptica no existeix a cap altra 
entorn espanyol. Parli amb els operadors i vingui’ns 
a demanar explicacions sobre això. I quan vulgui par-
larem de l’Agenda Digital perquè, precisament, la set-
mana passada jo esperava haver-lo vist, si és que l’in-
teressen tant aquests temes d’innovació, al congrés de 
les smart cities que es va tenir la setmana passada aquí 
a Barcelona i on vam presentar l’estratègia catalana en 
matèria de ciutats i de regions intel·ligents.

Acabo ja, presidenta. En qualsevol dels casos, ho repe-
teixo, la innovació hauria de ser una aposta i un gran 
espai de consens i de concertació; observo que, una 

vegada més, el Partit Popular utilitza la demagògia; ha 
fet una interpel·lació, ho repeteixo, molt allunyada del 
que hauria de ser el rigor per parlar de temes d’inno-
vació, de recerca i de desenvolupament. Espero en una 
altra ocasió i, en qualsevol dels casos, em poso a la se-
va disposició per facilitar-li documentació que perme-
trà preparar millor la seva intervenció.

Moltes gràcies.

La presidenta

El catorzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre esports.

Interpel·lació
al Govern sobre esports (tram. 300-00238/10)

La presenta el Grup Parlamentari Socialista i té la pa-
raula l’il·lustre senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller de la Presi-
dència, diputades, diputats, secretari general de l’Es-
port, Ivan Tibau, director del Consell Català de l’Es-
port, Gerard Figueras, gràcies per estar aquí. Bé, des 
del Grup Socialista presentem aquesta interpel·lació 
al Govern amb relació a les polítiques públiques en 
matèria d’esport, en primer lloc, per reivindicar i fer 
debats sobre on som, on passem, quines són les difi-
cultats a les quals ens estem trobant, i, en segon lloc, 
per les preocupacions que tenim sobre diferents ele-
ments que cal posar sobre la taula i que ens preocu-
pen especialment perquè afecten molt directament 
la continuïtat de moltes activitats o disciplines es-
portives.

Centrarem la nostra intervenció en diferents blocs, 
que si alguns no els acabem o no podem entrar en pro-
funditat em permetrà el conseller que llavors al segon 
torn de rèplica pugui desenvolupar-los una mica mi-
llor. Parlaré indistintament, evidentment, d’esport, i 
qui parla d’esport parla d’activitats esportives o parla 
de la pràctica d’activitat física, eh? Ja hem abandonat 
aquell concepte d’esport com a element de competi-
ció únicament, sí que també, però creiem que l’esport 
agafa disciplines i orientacions molt més diverses que 
precisament és el que l’ha fet augmentar exponencial-
ment els últims anys i, per tant, d’agafar unes dimensi-
ons molt i molt importants.

Ens centrarem en set punts bàsics, Seria..., unes fan refe-
rència a alguns dels punts, que no hauria de ser així, pe-
rò per les últimes decisions també preses des del Govern 
de l’Estat afecten d’una manera molt directa l’esport a 
Catalunya, perquè Catalunya té competències exclusives 
en matèria esportiva, però les decisions, algunes deci-
sions ens afecten i, per tant, creiem que cal..., avui dia 
afecta i cal resoldre alguns temes que s’ha de demanar 
al Govern espanyol i uns altres, evidentment, al Go-
vern català, que és qui té competències. Alguns fan re-
ferència a insuficiència pressupostària; d’altres, senzi-
llament, a regulació, que la regulació no perjudiqui, si 
més no, l’activitat esportiva.
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Parlarem, volem parlar, evidentment, renovar el com-
promís d’aquest Parlament, evidentment, renovar el 
compromís del Govern amb les activitats esportives, 
amb tota la gent que arreu del país: clubs esportius, 
federacions, monitors, entrenadors, pares, mares que 
acompanyen i col·laboren amb els diferents clubs i en-
titats esportives d’arreu del país, difícilment trobarem 
algun poble de totes les comarques de Catalunya que 
no hi hagi algun equip, alguna activitat física i, per 
tant..., o algun club, que es faci activitat. Per tant, cal 
també reconèixer, evidentment, des d’aquest Parla-
ment la tasca de tota aquesta gent.

Parlarem de les inspeccions, que s’ha acabat la mora-
tòria de l’1 de novembre, per tant, les inspeccions que 
continuaran per part de la seguretat social, de treball i 
seguretat social als clubs esportius, de la llicència úni-
ca esportiva, de l’augment de l’IVA a les instal·lacions 
esportives, passant del 8 al 21, sempre dic: podem pro-
mocionar la pràctica esportiva, però el que està clar 
que si un es vol carregar un sector el que ha de fer és 
apujar-li l’IVA del 8 al 21. Impossible en moments de 
crisi, eh?, doncs, aguantar aquest augment de costos.

També parlarem de pressupost 2015 Generalitat, 15 i 
successius –15 i successius. Entenem que la situació 
és la que és i ens hi comprometem a ser coresponsa-
bles amb el Govern en aquest sentit de dir: hi ha pocs 
diners però sí que cal recuperar uns mínims –uns mí-
nims– de diners per a l’esport federat, per a l’esport 
escolar, que han rebut ajustos molt i molt dràstics, in-
sostenibles per a l’activitat en esport federat, en esport 
escolar del 70 per cent, en esport federat del 50 per 
cent, les aportacions a l’esport escolar.

Parlarem del pla estratègic de l’esport escolar i uni-
versitari, de les assegurances mèdiques, el cost de les 
assegurances mèdiques per les llicències esportives 
a menors d’edat; parlarem de l’homologació, aquest 
període, aquestes moratòries que teníem a la Llei del 
2008, de la Llei de professions de l’esport, aprovada 
pel Parlament i que donava un termini per tal d’ho-
mologar els títols de les diferents federacions. Hi ha 
una polèmica, n’hem estat parlant, crec que cal buscar 
un acord, hem estat fent moratòries des del 2008 pe-
rò, escolti, tal com està la situació, fem més moratò-
ries. I nosaltres afegiríem..., si us plau, demanem una 
moratòria, conseller, i afegiríem: qui més sap d’esport 
són les federacions, potser qui més sap dels continguts 
que s’han de donar per un títol esportiu són les federa-
cions, per tant, el que hem de buscar amb aquesta mo-
dificació de la Llei de professions de l’esport busquem 
la manera, no només per fer la moratòria sinó perquè 
es reconegui aquesta realitat.

Reivindicar grans dades, molt ràpides perquè sinó no 
tindré temps, anar a concretar. 2.5, 2,7 del PIB català 
té relació amb l’esport, les empreses esportives factu-
ren a l’entorn de 4.000 milions d’euros, 437.000 parti-
cipants d’esport escolar setmanalment, 600.000 perso-
nes practiquen setmanalment esport federat, el 70 per 
cent –no sé si aquí faríem la mitjana–, el 70 per cent 
dels catalans practiquen esport –practiquen esport– 
habitualment, el 70 per cent. Això, amb un clar canvi 
de tendència molt important a partir de les Olimpía-
des del 92 en el qual tots teníem una visió de compe-

tició, d’alta competició del que era l’esport, i allò va 
servir també per obrir a altres disciplines i, precisa-
ment, per arribar que es pugui fer activitat de qualitat 
en condicions, amb seguretat, amb aquest 70 per cent 
de les persones del país.

Ara que parlem tant de país, jo crec que una de les es-
tructures d’estat més importants és construir un país 
saludable, un país educat en els valors de l’esport i, 
evidentment, un país que fa activitat esportiva, que ge-
nera llocs de treball i que genera una economia molt 
important i amb aquesta diversificació que hem apun-
tat. Tenim esportistes catalans reconeguts arreu del 
món, no només en olimpíades, campionats del món, 
en l’organització de campionats internacionals a casa 
nostra. Per tant, això no és casualitat, això és una llar-
ga trajectòria en la qual segurament que tots hi hem 
fet molt, institucions –institucions– i, evidentment, to-
ta la gent que són els que estan al peu del canó, fede-
racions, clubs i tots els que hem cometat anteriorment, 
que són els veritables protagonistes. Ara, caldria que 
veiem que depèn del que fem ara amb crisi; hi ha cri-
si, i, per tant, cal gestionar, cal estalviar i cal gastar 
menys de tot arreu, però vigilem molt bé on gastem 
perquè la mitjana d’ajustos de la Generalitat ha estat 
de prop del 30 per cent, la mitjana de l’esport federat 
és del 70 per cent, per tant, hauríem de mirar a veure 
com ho fem. Ja saben allò que diuen, a més a més, no?, 
que cada euro invertit en esport genera, amunt, avall, 
tres euros, un estalvi de tres euros en sanitat, diuen 
que hi ha 3.300 morts anuals relacionats amb el se-
dentarisme. Per tant, cal construir un país saludable 
i cal, evidentment, invertir en esport per estalviar en 
sanitat.

Creiem que cal preservar l’esport i cal potenciar-lo. 
Tenim problemàtiques, algunes del Govern de l’Es-
tat, d’altres del Govern de la Generalitat. Les empre-
ses privades, del sector privat, que històricament tam-
bé han ajudat al sosteniment de molts clubs esportius 
estan baixant per la crisi econòmica i resulta que des 
del Govern de l’Estat el que fem és regular per encara 
«apretar» més: augmentem IVA. No tenim una llei de 
mecenatge esportiu. Si cada vegada tots som consci-
ents que costarà més aportar diners públics al soste-
niment de l’esport, doncs, fem lleis que facilitin l’en-
trada de recursos privats a l’esport. Tampoc ho tenim.

És un greu error –és un greu error– les inspeccions 
als voluntaris i persones que col·laboren amb els clubs 
esportius. És un greu error. La gent, la majoria de per-
sones, n’hi han que són professionals de l’esport, pe-
rò la gran majoria de persones que fan funcionar l’es-
port d’aquest país són voluntaris. Molta gent té la seva 
feina, o gent està a l’atur, i durant el seu temps lliure 
se’n va a col·laborar amb l’esport. Per tant, cal buscar 
una regulació específica. Demanem moratòria, u. Dos, 
demanem regulació específica per a les petites com-
pensacions que hi pugui haver; no que no es faci re: 
regulació específica; no simples treballadors, no són 
treballadors els que fan funcionar els petits clubs, les 
petites entitats, els extraescolars. Ara, si pensem que 
tot això és món empresarial, llavors hem begut oli. 
Per tant, la realitat s’imposa i al final, com que no es 
pot fer, perquè només es pot donar d’alta, tota la gent 
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que hi col·labora, com a treballadors..., reduint el 30 
per cent, o el 20, o el 40 per cent, els clubs o les disci-
plines esportives, perquè no hi ha prou diners per pa-
gar-ho, perquè n’hi ha molts que estan en risc.

La llicència única esportiva: recolzament, ja ho vam 
dir, al recurs d’inconstitucionalitat, en cas que s’hagi 
de posar, eh?; per tant, ens sembla bé.

I llavors, sí, pressupost Generalitat. Cal recuperar 
aquest esport que dèiem, esport federat, esport esco-
lar. Cal impulsar el Pla estratègic de l’esport escolar i 
universitari; no el dotem de prou recursos perquè pu-
gui tirar endavant. Cal buscar la fórmula per facilitar 
l’esport entre els joves, de finançar l’assegurança mè-
dica, que té uns costos importants; veiem com les lli-
cències esportives..., hi ha molta polèmica i molts pro-
blemes en aquest sentit.

Cal consolidar els centres de tecnificació esportiva 
amb els diners que necessiten per funcionar. Vam vo-
tar a la Comissió d’Afers Institucionals de no traslla-
dar, de no tancar, de no traslladar el centre d’Esplu-
gues, la Residència Blume. És una referència que tots 
n’hem d’estar orgullosos. Per tant, conseller, podem 
estar tranquils que mantindrem el centre de tecnifica-
ció d’Esplugues? És important: l’esport de competició 
porta a més esport de base i l’esport de base porta a 
més esport de competició. Per tant, són complementa-
ris i necessaris.

Creiem que cal educar a través de l’esport, creiem que 
volem un país que tingui cultura també a través de 
l’esport, salut a través de l’esport, oci a través de l’es-
port, i evidentment l’esport genera economia i llocs de 
treball.

Gràcies, conseller, i, si de cas, a la rèplica ampliaré al-
guna informació.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Homs, conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Bon dia. Gràcies, presidenta. Benvolgut diputat, dipu-
tades i diputats que ens acompanyen a l’hemicicle... En 
primer lloc, agrair l’oportunitat que em dóna, doncs, 
per tractar tota la qüestió relativa a l’esport i a la políti-
ca esportiva en particular, perquè, evidentment, doncs, 
és un tema central, vostè hi ha fet referència i jo també 
ho voldria subratllar, no?

Li voldria situar, procurant, doncs, contestar al que 
em demanava en la seva interpel·lació, el que per una 
banda són... De fet, a nosaltres ens ha tocat desplegar 
en aquests temps la pròpia política esportiva –que val 
la pena recordar que hi tenim competència exclusiva, 
encara que alguns se n’oblidin, no?–, que correspon 
promoure a les institucions catalanes i particularment 
a la Generalitat de Catalunya i a la seva Direcció Ge-
neral de l’Esport. Però al costat de fer això, que és al 
que ens hauríem de dedicar principalment, doncs, la-
mentablement en aquests darrers temps ens hem de 

dedicar també a combatre, diguem-ho clar, les enves-
tides que vénen per part del Govern del Partit Popular, 
contínues, però no en contra de les institucions catala-
nes, que també, sinó en contra, en aquest cas particu-
lar, de tot el que representa el món de l’esport a Cata-
lunya, eh? Per tant, són aquests dos, diguem-ne, fronts 
d’acció, als quals vostè en part també ha fet referència 
i jo, a través de l’exposició inicial que li faré a conti-
nuació, doncs, procuraré correspondre’m i respondre a 
les qüestions diverses que em plantejava, no?

Fixi’s, els nostres, diguem-ho així, molt resumidament, 
molt sintèticament, cinc grans àmbits d’actuació des 
del punt de vista d’allò que ens pertocaria..., i aquest 
hauria de ser el motiu central del debat, però malaura-
dament, hi insisteixo, doncs, també hauré de fer una re-
ferència a com afrontem les envestides del Govern del 
Partit Popular. Però allò que és propi, de fet allò que 
ens ocupa principalment, la nostra acció vindria a l’en-
torn de cinc eixos d’actuació, no?

El primer, tot el relatiu a l’actualització de les nostres 
instal·lacions esportives, dels equipaments esportius 
del nostre país, en un context en què és evident, doncs, 
que la disponibilitat pressupostària és la que és, pe-
rò que convé poder reidentificar o identificar millor, 
si m’ho permet, tot el conjunt d’equipaments i dels re-
quisits d’aquests equipaments, perquè, si som hones-
tos tots plegats, probablement, fent una mirada crítica 
als anys passats, doncs, potser –dic només potser– 
hem volgut aspirar a un nivell d’equipaments i de so-
fisticació en aquests mateixos equipaments esportius 
que vaja, que no es corresponien, com a mínim segur, 
pel que li diré a continuació, amb les disponibilitats 
pressupostàries que tenia la mateixa Administració. 
No parlo d’ara, eh?, parlo de fa potser set o vuit o nou 
anys enrere. La prova d’això és que tenim, diguem-ne, 
pluriennals per pagar fins al 2027, sense haver fet res 
aquests últims quatre anys, eh? Imagini’s.

Per tant, certament, doncs, hi va haver una despesa 
que no només comptava amb uns ingressos molt més 
anys fa uns anys enrere, sinó que a més a més es va 
gastar allò que no es tenia i haurem d’anar-ho tor-
nant entre tots, no? I val la pena, creiem, i s’està fent, 
doncs, una revisió a fons de tots aquests equipaments 
i instal·lacions esportives. Aquest any hem pogut fer 
una cosa que no havíem pogut fer fins ara, que és des-
tinar una partida al món local, doncs, d’1.600.000 eu-
ros; és una partida modesta en comparació amb les que 
es varen gastar en altres temps, no? Tingui present, de 
totes maneres, que paguem cada any de l’ordre d’uns 
10, 12 milions d’euros de pluriennals, diguem-ne, molts 
d’ells, per cert, contrets la tardor del 2010, just ara fa 
quatre anys, d’una manera, si m’ho permet dir amb to-
ta l’elegància de què..., és possible, un punt imprudent, 
eh? Però, bé, creiem que és necessari tenir aquesta ac-
tualització del Pla director d’instal·lacions i d’equipa-
ments esportius, i s’hi està treballant.

Segon eix d’actuació, tot allò relatiu –vostè hi ha fet 
també algun comentari– als plans estratègics de l’es-
port escolar, de l’esport universitari. Hem volgut pro-
moure –perquè a més a més hi ha un consens polí-
tic, doncs, a l’entorn d’una futura candidatura de jocs 
olímpics d’hivern– també un pla estratègic relatiu 
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als esports d’hivern, no?, i, òbviament, el Pla nacio-
nal de promoció de l’activitat física. I, al costat de tots 
aquests plans estratègics, que, de fet, ens permeten, 
no?, configurar una estratègia conjunta, d’operadors, 
d’esportistes, d’entitats, de federacions, òbviament 
d’institucions, per poder fer front a tot allò que són 
les necessitats del món de l’esport i òbviament també 
comptant amb tot el món professional.

Tercera, tot el relatiu a l’activitat de foment, eh? Vostè 
abans hi feia una referència. Jo li vull fer notar..., ho 
dic perquè tingui també una proporció de l’esforç, par-
ticularment d’aquest any 14. Fixi’s, aquest any 14 el 
Departament de Presidència, que jo presideixo, valgui 
la redundància o aparent redundància, doncs, de fet 
té el mateix pressupost que l’any 13, comptat i deba-
tut, tot junt, eh?, un 0,4 per cent menys, el conjunt del 
pressupost del Departament de Presidència. Li dono 
aquesta referència, eh?

En aquest context, que és, per tant, el mateix, en xi-
fres absolutes i relatives, pràcticament –0,4 per cent 
menys, eh?–, el que hem fet, la decisió que vàrem 
prendre en la configuració d’aquest pressupost del 14 
és incrementar un 20 per cent tota l’activitat de fo-
ment, la diversa, eh?, la que inclou subvencions per al 
suport als consells esportius, a les federacions, a l’or-
ganització i participació en activitats esportives fede-
rades, a les activitats esportives i actes que tinguin de 
fet un impacte significatiu en el sistema esportiu a Ca-
talunya, als ajuntaments –allò que li deia abans, no?–, 
i també les subvencions a la realització de treballs 
d’investigació de les ciències de l’esport.

Hem fet aquest esforç en un mateix context pressupos-
tari, eh?, de disponibilitat pressupostària, d’un 20 per 
cent més. És evident que això continua quedant curt, a 
criteri nostre, això ja li ho dic jo, però ens hem de si-
tuar no només en el context pressupostari que tenim, 
sinó que a més a més hem de dedicar una molt bo-
na part del nostre pressupost, per a desesperació, di-
guem-ho així, d’una manera col·loquial, del mateix se-
cretari general de l’Esport..., que una part significativa 
del que té ha de gastar-se en deutes contrets, doncs, fa 
quatre anys endarrere, particularment fa quatre anys 
endarrere, el 2010. Ara, en aquestes èpoques, eh?, es 
va anar assumint tot un conjunt de compromisos, que, 
òbviament, els hem hagut d’anar atenent en bona part, 
no? Per tant, activitat de foment, amb aquest esforç, en 
un context que és el que li descrivia, no?

En quart lloc, hi ha un compromís, i ho hem anat 
fent, i ho anem fent, i a més a més d’acord també amb 
aquest Parlament, en moltes ocasions, doncs, d’anar 
donant recolzament a grans esdeveniments esportius, 
eh? Li poso un exemple que, a més a més, va ser motiu 
també un dia d’una interpel·lació i d’una moció, apro-
vada diria que per unanimitat d’aquesta cambra, cosa 
que valorem, i a més a més va anar molt bé en aquest 
cas, doncs, per al territori de Tarragona, no?, que és 
els Jocs del Mediterrani. En un context de poca dis-
ponibilitat pressupostària hi ha alguns grans esdeve-
niments esportius on, deixi-m’ho dir col·loquialment, 
hi hem posat la banya i, a més a més, hi estem molt 
compromesos, amb el que això representa a més a més 
també en termes econòmics, no? I d’altres, eh? Jo li 

podria fer una llista, si tingués més temps, d’altres 
grans esdeveniments, que, a més, són emblemàtics 
–penso ara, per exemple, en la Volta Ciclista a Catalu-
nya–, que són emblemàtics des del punt de vista de la 
tradició, de l’impacte que a més a més tenen no només 
des de la perspectiva esportiva, sinó també en la nos-
tra societat en el seu conjunt.

I, en cinquè lloc, tot allò relatiu a l’àmbit normatiu. 
Aquí ja ho he dit en alguna altra ocasió, per exemple 
quan vaig tenir l’oportunitat de presentar la iniciati-
va de la Llei de professions de l’esport. Aquí vàrem 
aprovar conjuntament –conjuntament vol dir, de fet, 
per unanimitat– el 2008 la Llei de professions de l’es-
port, i, bé, alguna cosa no devíem fer bé del tot, per-
què, moratòria rere moratòria. I ara vostè m’ho dema-
na i jo hi estic d’acord, i, per tant, doncs, convenim 
que haurem de fer una tercera moratòria, si no vaig 
descomptat, no? Això és simptomàtic que alguna cosa 
no es va regular bé el 2008. Tots. Com que hi vàrem 
ser tots, per unanimitat, tots en som responsables, no?, 
perquè quan les coses, doncs, es planifiquen i després 
has d’anar acumulant moratòries deu voler dir que bé 
que hi ha gent que s’hi ha anat adaptant, però que, va-
ja, o no havíem calculat bé els instruments disponi-
bles o simplement, doncs, que potser s’identificaven 
uns objectius que no estaven estrictament a l’abast. Jo 
compto, vaja, que hi haurà el suport d’aquesta cambra 
per a aquesta moratòria novament, no?, i que, evident-
ment, el que sí que fóra convenient és que la modifica-
ció de la llei en el sentit més ampli la poguéssim tenir 
disponible el més aviat possible.

Respecte a altres coses que m’han quedat al tinter, 
després, en el segon torn, ja li acabaré de perfilar el 
que hem fet.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat il·lustre senyor 
Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bé, conseller, agrair, en primer 
lloc, des del Grup Socialista, doncs, que s’accepti ai-
xò, no?, de buscar la fórmula per ampliar aquesta mo-
ratòria i llavors entre tots..., reconeixent, evidentment, 
que les normes i les lleis no són perfectes i que, per 
tant, moltes vegades s’han de modificar, s’han d’adap-
tar, o que, a vegades, doncs, senzillament hi ha hagut 
alguns elements que no s’han tingut en compte, i, per 
tant, que, precisament, aprofitant que ja tenim el trà-
mit obert per a la modificació d’aquesta llei, que ja 
ho estem fent, doncs, home, fem-ho bé, aquest cop sí 
–aquest cop sí.

Estem d’acord que l’esport és un dels pilars de l’es-
tat del benestar. Estaríem contents si, allò, de cara al 
gran públic, donéssim aquest missatge per dir: «És 
important, sí.» Mirem, intentem que això es traslladi 
als pressupostos, ja no amb major partida, sinó amb 
menys retallada, entenent que hi pot haver altres prio-
ritats. Però acaba donant la sensació que estem donant 
un missatge de cara a l’esport d’elit, de cara a l’esport 
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escolar, de cara a l’esport de les instal·lacions, que pot-
ser no és tan important.

Ja li ho he dit, som coresponsables amb el Govern, 
tenim empatia amb el Govern amb les dificultats del 
moment, ja ho sabem. Que alguna instal·lació espor-
tiva potser no tenia, allò, el volum d’usuaris justificat 
o de ciutadans justificat perquè es fes quan hi havia el 
tripartit i potser no s’havia d’haver fet? En conec molt 
poques –en conec molt poques–, perquè a més a més 
hi havia un dèficit d’instal·lacions esportives molt im-
portant. I n’hi pot haver, segur –segur. Però jo li dic 
una altra cosa: moltes d’aquestes instal·lacions que es 
van fer –i és una cosa que no té a veure amb el Go-
vern– les gestionen concessions administratives que 
pagaven un 8 per cent d’IVA i ara en paguen un 21. 
Si aquestes concessions administratives fan fallida o 
no funcionen, qui n’haurà d’assumir el cost? Llavors sí 
que sabrem el que valen aquestes instal·lacions espor-
tives. Perquè el que consta és construir, sí, però encara 
costa tant o més mantenir segons quines instal·lacions. 
Estic pensant ara en piscines, eh?

Per tant, li puc acceptar una part, però jo crec que ne-
cessitem més diners –necessitem més diners–, i, per 
tant hem de parlar-ne, sobre com ho fem. Com pot ser 
que el Govern, si no està d’acord amb les inspeccions 
de la seguretat social, ahir mateix organitzaven una 
jornada amb tots els clubs per dir-los: «Us heu d’adap-
tar i heu de fer contractes...» No sé què van dir, perquè 
no hi era, evidentment, però van enviar una carta als 
clubs esportius als quals deien que s’havien d’adaptar 
i que el Govern assessoraria sobre com fer-ho. No sé 
com ho fèiem. Nosaltres diem: «No hi estem d’acord.» 
Enteníem que el Govern tampoc hi estava d’acord i 
que el que cal fer és evidentment..., i el Consejo Su-
perior de Deportes entenem que tampoc hi estava 
d’acord, però segurament que no se n’han sortit, amb 
els seus socis del Govern central.

Nosaltres li volíem dir potser amb una reflexió més 
política, conseller, diu, l’última vegada que vam par-
lar de llicència única, que vam parlar també d’inspec-
cions, ens va semblar entendre que vostè deia que hi 
havien algunes línies de debat obertes, algunes líni-
es de diàleg obertes amb el Govern espanyol, amb el 
Consejo Superior de Deportes. Ja sé que la situació 
política en aquests moments és molt complicada, però 
caldria, a través de federacions, a través del col·lectiu 
esportiu, a través del secretari general de l’Esport, a 
través seu, del Consejo Superior de Deportes, del se-
cretari d’estat, buscar línies de diàleg, d’acord, preci-
sament per solucionar aquests temes, uns temes molt 
específics, molt concrets, que no tenen res a veure 
amb el futur polític de Catalunya.

Per tant, hauríem d’intentar, dic, amb les dificultats 
actuals, doncs, intentar buscar acords, sobretot en ma-
tèria de regulació. Ja ho sabem que hi ha molts proble-
mes pressupostaris al Govern espanyol i al Govern ca-
talà, però aquí els temes de regulació d’IVA, els temes 
de regulació de les inspeccions, i, evidentment, pel 
que fa referència al Govern català, que ja han dit que 
es complirà, que ens n’alegrem. Per tant, ponts de dià-
leg, aprofitar el col·lectiu esportiu, que és molt potent a 
casa nostra i que, per tant, pot fer també de mitjancer.

I les instal·lacions esportives. Nosaltres no diem que hi 
ha d’haver diners per fer instal·lacions esportives, diem 
que tenim unes instal·lacions públiques esportives que 
cal mantenir-les i que hi ha una partida molt petiteta 
–molt petiteta–, que ja saben que lamentablement tots 
voldríem que fos més gran, però que sí que haurem 
d’intentar els propers anys que es pugui fer manteni-
ment –manteniment–; no diem noves instal·lacions, di-
em manteniment.

Ha tret els jocs, l’exemple dels Jocs Olímpics. Jo tinc 
un doble sentiment: jocs d’hivern i Jocs del Mediter-
rani; els Jocs del Mediterrani han tirat endavant, jocs 
d’hivern Barcelona-Pirineus, doncs, una certa decep-
ció, perquè sóc del sector esportiu, perquè sóc del Pi-
rineu. Ho entén? Llavors, per Barcelona, pel context 
econòmic, pel que sigui, però sí que una certa decep-
ció que tot això ha perdut velocitat i que no sabem 
en aquests moments en quin moment es troba l’estat 
d’aquests jocs d’hivern, perquè potencia el Pirineu, 
perquè potencia, vertebra el país, perquè promociona 
les activitats esportives, i, per tant, ja sabem que els 
Jocs Olímpics, diferents dels de Barcelona, diferents, 
ara s’han de fer..., si fas grans esdeveniments, han de 
ser sostenibles, han de ser viables, doncs, diferents, 
però que sí que creiem que era una oportunitat molt 
important.

Res més, conseller; agraït per la predisposició a parlar. 
I sí que ens agradaria també que ens poguéssim trobar 
quan parléssim del pressupost 2015 de la Generalitat, 
no per aconseguir-ho tot, però sí per intentar pactar 
uns acords mínims de cara al pressupost 2015, i suc-
cessius, amb tots els grups del Parlament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula el conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, jo no in-
sistiré més en la qüestió del pressupost; simplement 
crec que ens pot ajudar i donar rigor a tots plegats que, 
quan en fem judicis, d’on estan les prioritats, els fem 
o els situem en els termes, diguem-ne, que és possible 
comparar les coses, que són ni més ni menys que en 
els termes relatius que abans li deia, eh? Reitero el que 
li expressava, que en un context de contenció pressu-
postària del que és el Departament de la Presidència, 
és a dir, de fet, contenció tendint a la baixa, menys 0,4, 
un 20 per cent d’increment de les subvencions i de to-
ta l’activitat de foment en el món de l’esport. Aquestes 
són les nostres credencials; si vol vostè, modestes, pe-
rò en qualsevol cas això marca, diguem-ne, tendència. 
Si ho situéssim en el que és la disponibilitat del con-
junt del pressupost d’altres èpoques, pararia compte, 
diguem-ne, que aquesta prioritat encara és més super-
lativa. Bé, crec que tindrem ocasió en el context dels 
pressupostos, com vostè deia, de poder-ho debatre 
amb més profunditat, i, per tant, ja ho farem.

Segona consideració, respecte a les inspeccions de 
la seguretat social i a la qüestió de la llicència úni-
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ca, que abans havia quedat al tinter. La nostra posició 
és exactament la mateixa, que és d’oposició absoluta 
a aquesta, diguem-ne, línia d’actuació d’anar a esca-
nyar aquell, diguem-ne, que no té capacitat de respos-
ta, per dir-ho clar i català, eh? En aquest cas em refe-
reixo a les inspeccions de la seguretat social.

El que crec que és també la nostra obligació..., a part 
de fixar aquesta posició, li podria relatar totes les tro-
bades, totes les reunions, totes, diguem-ne, les accions 
que s’han fet des de la Secretaria General de l’Esport, 
des d’un servidor que els parla mateix, des de a través 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió a Ma-
drid –també em consta d’altres grups parlamentaris, 
com el cas d’Esquerra Republicana i probablement, 
doncs, del Partit Socialista Obrer Espanyol, no?–, que 
s’han intentat fer en aquest terreny, però que al final 
han resultat infructuoses. Aquesta és la constatació la-
mentable. I òbviament, al costat d’això, nosaltres tam-
bé hem de fer notar a la gent del nostre país quin és 
el context i donar-los la informació, perquè, si no, di-
guem-ne, es trobarien molt desemparats, i això no vol 
dir compartir el que passa. Suposo que aquesta dife-
rència s’entén perfectament, no?

Respecte a la llicència única, poc o molt també ens 
hem trobat el mateix, perquè és compartit pel sector 
del nostre país, esportiu i federat particularment. De 
fet, va més enllà del nostre país la idea compartida 
que això de la llicència única és, diguem-ho clar, un 
despropòsit, tal com està plantejat, no? Ara l’informo, 
a més a més, perquè és una comunicació que vàrem 
rebre abans-d’ahir per part del ministerio, doncs, que 
hi havia la disponibilitat d’obrir una ponència tècnica, 
la que està prevista a l’article 33.2 de la Llei orgànica 
del Tribunal Constitucional, de mirar a veure si hi po-
dem trobar una solució. Ara està en el Consell de Ga-
ranties Estatutàries, l’elaboració del dictamen, preci-
sament. La sensació que tinc, per com m’han informat 
els mateixos serveis jurídics de la Generalitat de Ca-
talunya, és que hi ha fonaments clars que es contradiu 
amb el marc constitucional una vegada més, no? Però 
és evident, ja li ho ben asseguro, que, si tenim l’opor-
tunitat d’obrir aquesta negociació i de matisar aquesta 
qüestió de la llicència única o de resoldre-ho, ho fa-
rem –ho farem–, ho prioritzarem. Com que no perdrí-
em la tanda de presentar recurs davant del Tribunal 
Constitucional, doncs, crec que ho hem de fer i con-
vindrem que ho hem de fer, d’intentar resoldre-ho, i, 
si no, òbviament presentar el recurs. Si presentem di-
rectament el recurs i prou, sense intentar resoldre-ho, 
tampoc es resoldria curt, perquè ja sabem com funci-
onen els terminis de resolució per part del Tribunal 
Constitucional.

Bé, i un apunt final, fixi’s que el tema, diguem-ne, del 
Pla estratègic relatiu als esports d’hivern li he tret jo. 
Per tant, fixi’s fins a quin punt, vostè que apel·lava a 
la seva sensibilitat pel fet de viure ara al Pirineu, no?, 
doncs..., però el tema l’he tret jo; fins a quin punt per 
nosaltres aquesta qüestió és important. Perquè, òbvia-
ment, que hi hagin uns jocs o no no depèn ni de vostè, 
ni de mi, ni d’aquest Parlament, ni de l’Ajuntament de 
Barcelona, ni de l’Ajuntament de la Seu, ni tan sols de 
Catalunya, però sí que depèn de nosaltres –i aques-

ta determinació li ben asseguro que hi és– tot allò re-
latiu al foment de l’activitat esportiva en l’àmbit, di-
guem-ne, dels esports d’hivern, que se’n diu, i per això 
li ho he tret i per això li ho vull subratllar, no?

Moltes gràcies per la seva atenció, senyora presidenta, 
senyores i senyors diputats.

La presidenta

Passem ara al punt cinquè de l’ordre del dia, que és el 
debat de totalitat sobre la Proposta per presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels ser-
veis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport.

Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés  
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport 
(debat de totalitat) (tram. 270-00012/10)

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta la 
iniciativa, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor 
Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. (Veus de fons.) Molt bé. Mol-
tes gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, diputades, la 
gent que ens segueix, conseller..., aquesta és una pro-
posta per presentar al Congrés una proposició de llei per 
abaixar l’IVA, abaixar l’IVA en serveis bàsics –trans-
port, electricitat, gas, aigua–; una proposició que té una 
esmena a la totalitat del Partit Popular, d’un Partit Po-
pular que es caracteritza per negar drets bàsics. El Par-
tit Popular nega drets bàsics a qui ho necessita i roba a 
mans plenes a gairebé tothom. Aquesta és la caracterís-
tica del Partit Popular. És així –és així.

Doncs, bé, des del Parlament de Catalunya, de la ma-
teixa manera que ho hem fet el Grup d’Iniciativa i Es-
querra Unida en el marc de l’Esquerra Plural, el que 
plantegem és una proposta, i una proposta per fer front 
precisament a l’escenari de pobresa energètica.

Hi ha un decàleg d’accions polítiques per fer front a la 
política energètica en què es parla de diferents propos-
tes: reconèixer i definir oficialment la pobresa ener-
gètica; definir el concepte de consumidor vulnerable; 
establir plans contra la pobresa energètica; aplicar me-
sures d’eficiència energètica a les llars afectades per 
la pobresa energètica amb caràcter prioritari; millo-
rar la implementació del bo social; garantir el submi-
nistrament en moments crítics; mesures interdepar-
tamentals; millorar la informació per al consumidor 
vulnerable; incentivar l’autoconsum en famílies vul-
nerables, l’autoconsum que el Govern del Partit Po-
pular nega. I, entre les mesures, parla de la disminu-
ció de l’IVA, aplicat al gas, a l’electricitat, i nosaltres 
hi afegim al transport i a l’aigua. Sens dubte aquesta 
no és la proposta més important, però és una proposta 
que es pot realitzar, que es pot materialitzar.
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Quin és l’històric d’aquest Parlament? Alguns de vos-
tès el coneixen perfectament. L’abril del 2013, el Par-
lament de Catalunya, el seu Ple, aprovava una moció 
del nostre grup que instava el Govern a promoure de 
manera immediata les mesures necessàries per com-
batre la pobresa energètica i evitar els talls indiscrimi-
nats de subministrament a les famílies en situació de 
vulnerabilitat.

Des d’aleshores, abril de 2013, fa més d’any i mig, el 
Govern de la Generalitat ha aprovat poques mesures. 
De fet, el decret de l’any passat va permetre que vuit-
centes persones –vuit-centes–, vuit-centes famílies 
–vuit-centes–, de les més de 320.000 famílies que pa-
teixen pobresa energètica a Catalunya s’hi poguessin 
acollir; un decret minso, diria que fins i tot raquític: 
vuit-centes de 320.000 famílies.

Per la seva banda, les empreses subministradores avui 
no estan assumint cap responsabilitat en la gestió d’uns 
serveis d’interès general i giren la cara a una proble-
màtica que avui afecta més del 10 per cent de les llars 
a Catalunya.

Nosaltres entenem que avui hi ha un dret, un dret re-
conegut, sense anar més lluny, en els acords de l’As-
semblea General de les Nacions Unides, en l’accés a 
un habitatge adequat. I en l’accés a un habitatge ade-
quat amb tot allò que en deriva: l’accés a l’energia, 
l’accés a l’aigua, l’accés a una temperatura digna... 
Doncs bé, avui la realitat és que aquests drets bàsics 
i elementals, reconeguts en marcs com el de les Na-
cions Unides, a l’Estat espanyol no es garanteixen. La 
realitat és que la pobresa energètica afecta diàriament 
la salut de les persones i que, només en el 2012, es van 
produir a l’Estat entre 2.400 i 9.600 morts prematures 
vinculades a aquesta problemàtica. És curiós, parlem 
molt de les morts en carretera –1.129 morts el mateix 
any–, i el mateix any es produïen moltes més morts 
derivades de la pobresa energètica.

Les causes de la pobresa energètica les coneixen so-
bradament. Estan directament relacionades amb la 
crisi, però estan totalment vinculades a l’encariment 
del preu de l’energia. Vostès saben que els preus de 
l’energia i l’aigua han pujat, des del 2007, més del 60 
per cent; que en l’última dècada s’han doblat; que s’ha 
situat el cost de l’energia, a dia d’avui, un 30 per cent 
per damunt de la mitjana; que avui paguem el cost 
de l’energia més elevat de tot Europa, traient realitats 
com Malta i Xipre, realitats insulars, on costa més 
produir l’energia, cosa que no té cap comparació pre-
cisament amb el context en què estem.

Nosaltres avui tenim i patim un oligopoli, un oligopoli 
elèctric, un oligopoli que se n’aprofita fent que el re-
gulat controli el regulador i un oligopoli que fa que en 
l’Estat espanyol s’hagin produït l’any passat més de 2 
milions de talls de subministrament per impagament; 
que Endesa i Hiberdrola hagin tallat la llum a 1 milió 
de persones el 2013; que, en el mateix moment, Ende-
sa hagi repartit 14.600 milions en dividends extraor-
dinaris; que Agbar hagi admès 150.000 talls d’aigua 
anuals i, amb referència al gas, s’hagi, doncs, compen-
sat Florentino Pérez pel cas Castor, i podríem continu-
ar i continuar i continuar.

Diagnòstic, per tant, que ens duu a aquest escenari: 
pobresa, exclusió i desigualtat, en el marc de la crisi. 
Segon element, inexistència d’estratègies de distribu-
ció de rendes, que fan precisament que estiguem en 
el segon context més desigual de tot Europa, després 
de la minúscula Letònia. S’abaixen impostos als que 
més tenen, sota l’empara d’aquelles frases d’«abaixar 
impostos és d’esquerres»; es va dir en castellà: «Ba-
jar impuestos es de izquierdas» –ho va dir Rodríguez 
Zapatero. O s’accepta la lògica, en aquest país, que pa-
guem més impostos que ningú, quan de tots és sabut 
que això és propaganda i que és radicalment fals. Les 
grans empreses espanyoles són les que tributen menys 
en l’impost de societats; les rendes de capital tributen 
molt menys que a la resta d’Europa, i qui suporta, òb-
viament, la fiscalitat d’aquest país són les rendes de 
treball.

Ens trobem en un escenari de segrest econòmic de les 
grans corporacions, que el regulat controla el regula-
dor. A Alternativas Económicas, en el número del no-
vembre del 2014, que parla dels sectors regulats, s’ex-
plica com els sectors amb majors connexions amb la 
política espanyola..., destaquen els del gas i l’electri-
citat. El 40 per cent dels membres dels consells d’ad-
ministració en les empreses de gas i electricitat estan 
vinculats a la política. I no és perquè sí: és perquè, 
amb portes giratòries, membres de tots els governs de 
torn –Partit Popular, Partit Socialista– acaben preci-
sament en aquestes empreses, i d’aquesta manera el 
que fem és tenir l’electricitat més cara d’Europa –tra-
ient Xipre i Malta– i afectar clarament el consumidor.

En l’accés a l’electricitat, al gas i a l’aigua, hi ha una 
transferència de rendes: del consumidor a les empre-
ses. I no s’encara la solució: la necessitat que en aigua, 
gas i electricitat el que imperi sigui el bé comú.

Com fer-ho? Nosaltres ho hem plantejat en reiterades 
ocasions i amb reiterades propostes: guanyant la ba-
talla del que és de fons, amb democràcia econòmica. 
I per això necessitem superar obstacles, superar obs-
tacles com els governs del Partit Popular, o del Partit 
Socialista Obrer Espanyol, o de Convergència i Unió, 
que han donat suport a totes les reformes en matè-
ria energètica, totes; que, quan s’han plantejat refor-
mes i canvis substancials en matèria energètica, ens 
han dit que no; aconseguint que la llei del sector elèc-
tric que s’acaba de votar en el Congrés dels Diputats, 
amb el lideratge del PP i amb el suport de..., Conver-
gència i Unió –sí, Convergència i Unió–, doncs, sigui 
clarament modificada. Aquest és l’element de fons, i 
aconseguim, per tant, que els governs de torn deixin 
de protegir Endesa, Hiberdrola o Gas Natural i Unión 
Fenosa.

Però, per fer això, continuarem fent camí. Avui del 
que parlem és d’una proposta, si m’ho permeten, més 
modesta: la reforma fiscal. Una reforma fiscal en ma-
tèria d’IVA, una reforma fiscal, per cert, que s’acaba 
de tramitar en el Congrés dels Diputats, a què Con-
vergència i Unió ha donat suport a canvi de la reduc-
ció en l’IVA –i no creiem que sigui una mala cosa– en 
matèria de flors i plantes i televisions i ràdios auto-
nòmiques, però que, ai las!, s’han descuidat d’abai-
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xar l’IVA en allò que estem avui plantejant: energia, 
transport, aigua i gas.

Avui, en matèria energètica, hi ha sobremortalitat, so-
breendeutament i aïllament social. Els alts costos en 
l’accés a l’energia, vostès ho saben –ho saben–, el que 
signifiquen és sobremortalitat, sobreendeutament i 
aïllament social, en el país que té els preus més ele-
vats en matèria elèctrica. La Llei del sector elèctric, 
que s’acaba d’aprovar al Congrés dels Diputats, amb 
el lideratge del Partit Popular i amb el suport de Con-
vergència i Unió, significa –ho dic, perquè a vegades 
es parla de «les coses que es fan a Madrid», com si 
no anessin amb nosaltres; doncs, els mateixos grups 
que aquí les critiquen, allà les aproven, no?– un incre-
ment de la factura, en el seu tram fix, del 18 per cent. 
Aquesta és la realitat.

Doncs bé, sabem que aquest és un problema global. 
El que els plantegem és una proposta ben concreta; 
una proposta adreçada a l’insensible Govern del Partit 
Popular per aconseguir, en definitiva, que les mesures 
que han estat minses –que afecten vuit-centes famíli-
es–, que les propostes que han estat recorregudes –del 
Govern, del Decret de pobresa, un decret de pobresa 
que és positiu que s’hagi fet però que ha estat clara-
ment declarat insuficient i s’ha trobat amb el bloqueig 
del Partit Popular–, que aquestes propostes es comple-
mentin amb altres mesures. Què plantegem? Doncs, és 
senzill: que, davant dels guanys extraordinaris d’em-
preses elèctriques, energètiques de gas i d’aigua, el 
que plantegem és que hi hagi, més enllà dels canvis 
reguladors, reduccions de l’IVA.

Fixin-se vostès, respecte al sector elèctric: en països 
de la zona euro, només Eslovènia, Portugal i Finlàn-
dia tenen un tipus superior al nostre, el 24 per cent. 
A l’Estat espanyol, el tipus és del 21 per cent. A reali-
tats com Irlanda, Itàlia, Grècia, el Regne Unit, els per-
centatges oscil·len entre el 13,5 per cent i el 5 per cent. 
Hi ha camí? I tant. La directiva en matèria d’IVA per-
met reduir l’IVA de forma substancial en matèria elèc-
trica.

Respecte a subministraments d’aigua, actualment el 
tipus reduït del 10 per cent a Espanya es troba en paï-
sos on l’IVA és més elevat, sí: Estònia, Eslovàquia i 
Finlàndia. Però, atenció, el que ens trobem és que en 
la resta dels casos l’IVA és més reduït en l’aigua i que 
podríem passar perfectament a un tipus reduït del 10 
al 4 per cent.

Un altre servei bàsic que s’està encarint despropor-
cionadament i que genera pobresa i desigualtat és 
el transport públic, que té un tipus del 10 per cent a 
l’Estat espanyol. En el cas del transport, podem veure 
com a Dinamarca, Irlanda, el Regne Unit, Eslovàquia, 
Malta, Holanda, no es paga IVA i que a Alemanya, 
Portugal i Xipre els tipus són més baixos. Hi ha camp 
per recórrer.

Amb aquesta proposta, per tant, el que els diem és que 
fem, que plantegem, que diguem que el que volem pre-
cisament és un tipus reduït en allò que afecta la vida 
quotidiana de la gent, sabent que aquest no és l’element 
més substancial. En sectors energètics, en el sector ga-
sístic, en el sector de l’aigua i, en gran part també, en el 

sector del transport, el que necessitem precisament és 
que aquestes empreses, aquest oligopoli no continuï se-
grestant, com segresten, els governs de torn, permetent 
que els governs de torn paguin 3.400 milions d’euros 
de més a les elèctriques, oblidant-se de la compensació 
pels costos de transició a la competència, o permetent 
que, pels beneficis caiguts del cel, cada any, les elèc-
triques guanyin entre 3.000 i 4.000 milions d’euros. 
Aquest és el rovell de l’ou. Però entenent que, com el 
Govern no ho fa, la responsabilitat d’un parlament és 
fer propostes que millorin les condicions materials de 
la vida de la gent, i millorar les condicions materials 
de la vida de la gent és dir que si altres llocs ho han fet 
nosaltres ho podem fer i que si hi ha marge –i el mar-
ge existeix– per tirar endavant una proposta d’aquestes 
característiques reduint l’IVA, com han fet a altres paï-
sos, ho podem fer.

L’IVA ha estat una arma llancívola. Va passar en el 
món del teatre, en el món de la cultura, i ha passat en 
molts altres sectors. Nosaltres el que entenem avui és 
que l’IVA, la fiscalitat sobre l’accés als béns bàsics, 
vist que altres mesures no es complementen i entenent 
que són les que s’han de complementar –nosaltres 
ja avançàvem quin és el discurs que fem en aquesta 
matèria–..., en tot cas, que, com a mínim, aquí tenim 
camp per recórrer i que el que esperem és que, més 
enllà dels ultrainsensibles del Partit Popular, avui hi 
hagi un ampli suport a una proposta que és de mí-
nims, però que ens permet avançar.

Res més, i moltes gràcies.

La presidenta

Per a la defensa de l’esmena a la totalitat, presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula l’il·lustre senyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Con la venia, señora presidenta; espero que hoy, que 
sí que hablo, no me mande callar. Senyores i senyors 
diputats, en primer lloc, vull felicitar el senyor Her-
rera per dos motius. Primer, perquè proposa abaixar 
impostos, la qual cosa no hauria pensat mai del senyor 
Herrera, i per tant, en aquest sentit, doncs, li agraeixo 
que avui presenti una mesura, una proposta per abai-
xar impostos. I en segon lloc, perquè, per fi, Iniciativa 
Verds s’ha despertat: després de dos anys fent segui-
disme d’Artur Mas, per fi, doncs, vostès comencen a 
portar mesures diferents que superen l’estricte debat 
separatista, i, tot i que hi puguem estar o no a favor, 
crec que és positiu debatre sobre temes importants 
que afecten les persones.

Senyores i senyors diputats, a partir de l’1 de gener de 
2015, totes les persones que guanyin menys de 12.000 
euros no pagaran impost sobre la renda de les perso-
nes físiques. Totes les persones que guanyin menys de 
24.000 euros, a partir de l’1 de gener de 2015, en ter-
mes anuals, tindran una rebaixa del 23,5 per cent de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. I els 
20 milions de contribuents espanyols, de mitjana, tin-
dran una reducció del 12,5 per cent de mitjana en l’im-
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post sobre la renda de les persones físiques. Per si no 
n’hi havia prou, a partir de l’1 de gener de 2015, l’ajuda 
de 400 euros a les persones aturades sense prestacions 
i amb càrregues familiars s’incrementarà un 12,5 per 
cent, fins als 450 euros. Per tant, que ningú dubti del 
compromís d’aquest grup parlamentari, del Partit Po-
pular, amb les persones que més ho necessiten.

La mesura que avui presenta Iniciativa Verds és una 
mesura més per fer front a Podemos i Pablo Iglesias 
que no pas per ajudar les persones que més ho neces-
siten. (Remor de veus.) Senyors d’Iniciativa Verds, se-
nyores i senyors d’Iniciativa Verds i Esquerra Unida 
i Alternativa, per què demanen votar aquí una deci-
sió que acabaran portant al Congrés dels Diputats, on 
vostès ja tenen diputats, a les Corts Generals? Potser 
ho presenten aquí perquè veuen imminent la convo-
catòria d’eleccions anticipades, i aquesta és una for-
ma –i per això ho presenta el seu líder– d’iniciar la 
precampanya? S’han adonat ara d’això, senyores i se-
nyors d’Iniciativa Verds i Esquerra Unida i Alternati-
va? Per què no van presentar aquestes mesures entre 
l’any 2003 i 2010, en què governaven la Generalitat 
de Catalunya? Potser és que no volien molestar el PSC 
que governava a la Moncloa amb el senyor Rodríguez 
Zapatero?

Senyores i senyors d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, la millor forma per rebaixar la fac-
tura energètica de totes les famílies no és abaixant 
l’IVA, sinó aconseguint abaratir l’energia. I quina és 
la millor forma? –I quina és la millor forma? Doncs, 
intentant ser el màxim d’autosuficients energèticament 
parlant. Em sorprèn que vostès vulguin abaixar la fac-
tura de petroli o gas que consumeixen les famílies, 
abaixant l’IVA, com proposen, i, en canvi, per exem-
ple, s’oposen a l’extracció de petroli a Canàries o al 
fracking a tot Espanya.

Per què no estan en contra de l’extracció de petroli a 
Veneçuela o a l’Aràbia Saudita? (Veus de fons.) Per què 
mai veig a membres de Podemos, de la CUP o d’Ini-
ciativa Verds manifestant-se per les extraccions de pe-
troli, per com dilapiden el medi ambient i els recursos 
naturals a Veneçuela, a l’Equador o a l’Aràbia Saudi-
ta? Per què mai no ho veig, això? Per què mai no he 
vist cap manifestació en aquest sentit?

Volen abaixar el preu de l’energia que paguen les fa-
mílies, la qual cosa em sembla molt ben intencio-
nat, molt sensible; però, en canvi, volen que el petroli 
continuï controlat per un càrtel de països que formen 
l’OPEP, que cap d’ells té les mínimes garanties de-
mocràtiques. Potser perquè comparteixen la ideolo-
gia que predomina en aquests països, la majoria d’ells, 
que dirigeixen el càrtel..., no l’oligopoli, el càrtel, de 
l’OPEP.

Senyores i senyors diputats, Espanya té una dependèn-
cia energètica superior a la mitjana de la Unió Euro-
pea. Per tant, un dels objectius com a país, Espanya, 
és intentar dependre el mínim possible de l’energia... 
(Veus de fons.) No es preocupi, senyor Herrera, no 
reproduiré el que acabo de sentir. O sigui..., és a dir, 
Espanya té, com deia, una dependència energètica 
molt superior als països de la Unió Europea, cosa que 

fa..., doncs, l’objectiu com a país és dependre el mí-
nim possible d’aquestes energies controlades, com pot 
ser gas o petroli, per països, ho torno a reiterar, que 
conformen un càrtel amb escasses garanties democrà-
tiques. I, evidentment, això no es fa facilitant el seu 
consum, abaixant l’IVA, sinó al contrari, es fa seguint 
impulsant l’eficiència, perquè cada cop aquest ús sigui 
el menor possible.

Senyores i senyors diputats, amb la crisi del Yom 
Kippur, l’any 1973, que va portar al primer xoc del 
petroli, la resposta de la dictadura franquista va ser 
subvencionar el petroli perquè no es notés aquest in-
crement de preu, cosa que va portar a una major de-
pendència del petroli de l’economia espanyola, que 
doblava, en aquell moment, la del nostre entorn euro-
peu. A més, aquesta decisió política de la dictadura 
franquista, de subvencionar el petroli a causa de l’in-
crement de preu que es va produir, va provocar una 
enorme tensió en les finances de l’Estat.

Posteriorment, especialment l’any 1979, amb els nous 
xocs del petroli –pensin que el petroli va passar, el bar-
ril de Brent, de l’any 1973, de 3 dòlars, a l’any 1979 a 
100 dòlars–, el fet d’haver subvencionat el petroli l’any 
1973 i haver fet augmentar la dependència i el consum 
de petroli, havent-lo incentivat, amb el primer xoc del 
petroli, va provocar que augmentés la dependència, 
com deia, l’any 1979, amb enormes conseqüències, 
que van provocar, doncs, efectes molt perjudicials per 
a l’economia espanyola en comparació dels països eu-
ropeus.

Per tant, senyores i senyors diputats, si s’hagués dei-
xat actuar el mercat l’any 1973 en lloc d’intervenir-lo, 
subvencionant el petroli, perquè no es notés l’incre-
ment de preu que van produir els països de l’OPEP, 
molt probablement la dependència del petroli hauria 
disminuït i les conseqüències de la crisi de finals dels 
setanta haurien estat molt menors.

El que sorprèn és que quaranta-un anys després alguns 
no hagin après d’aquella dolentíssima decisió que es va 
prendre l’any 1973, en plena dictadura franquista, de 
subvencionar els preus del petroli, i que en ple any 2014, 
un grup d’aquesta cambra, Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, proposi mesures que portaran a un 
augment de la dependència del petroli i del gas, en la 
línia del que va portar a terme la dictadura franquista 
l’any 1973. 

Vostès proposen coses insòlites, com és que una per-
sona que guanyi 24.000 euros o 12.000 euros, o no 
tingui treball, pagui un IVA del 4 per cent, per accés 
a l’aigua, o una reducció en l’accés al petroli, al gas o 
a qualsevol energia de subministrament; però, en can-
vi, la persona que guanyi 600.000 euros també tindrà 
aquesta mateixa reducció, la qual cosa, des del seu 
punt de vista, em sembla com a mínim bastant anti-
social.

Senyores i senyors diputats, l’any 2014 necessitem so-
lucions de l’any 2014. Aquestes solucions passen per-
què tothom vegi reduït l’import en aquest tipus de 
subministrament incrementant i incentivant el seu 
consum reduint l’IVA? No. Les solucions passen per 
ajudar les persones més vulnerables. I això no passa 



Sèrie P - Núm. 87 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.2  21

perquè aquest Parlament traspassi la seva responsa-
bilitat al Congrés dels Diputats, als ajuntaments o a 
la Unió Europea. La Generalitat de Catalunya, senyor 
Herrera, gestiona 37.000 milions d’euros anuals. La 
Generalitat de Catalunya es gasta 10 milions d’euros 
en una consulteta, més de 500 milions en consells co-
marcals, 400 milions en mitjans de comunicació; és 
el Govern autonòmic que viatja més a l’estranger amb 
dietes, i és el Govern autonòmic que té més conselle-
ries que cap altra comunitat autònoma d’Espanya, in-
clús on vostès governen, a Andalusia –donen suport al 
PSOE–, tenen menys conselleries, tot i tenir bastanta 
més població que Catalunya, que el Govern de la Ge-
neralitat del senyor Artur Mas.

No creuen que amb tota aquesta despesa inútil, supèr-
flua i al servei d’una ideologia separatista es podria 
pagar la factura d’aigua i gas, i llum, de milers i milers 
de famílies i persones vulnerables? Aquí la qüestió 
és si Tricentenari o pagar aigua, llum, gas i calefac-
ció de famílies i persones vulnerables. Aquí la qües-
tió és si pagar subvencions separatistes o pagar aigua, 
llum, gas i calefacció a persones i famílies vulnera-
bles. Aquí la qüestió, senyores i senyors diputats, és si 
pagar Diplocat i desenes d’oficines a l’estranger amb 
amiguets col·locats o pagar l’aigua, llum, gas i cale-
facció de les famílies i persones vulnerables. Aquí la 
qüestió és si pagar forats de 16.000 milions d’euros de 
sobrecost de la línia 9 del metro o pagar aigua, llum, 
gas i calefacció de persones i famílies vulnerables. 
Aquí la qüestió és si pagar enfonsaments i desapari-
cions com Spanair, de més de 200 milions d’euros per 
als contribuents catalans, o pagar aigua, llum, gas i 
calefacció de persones i famílies vulnerables.

Senyores i senyors diputats, a quantes persones i famí-
lies vulnerables i durant quants anys es podria pagar 
els subministraments bàsics d’aigua, llum, gas i ca-
lefacció de persones vulnerables amb tots els impos-
tos no pagats per la família Pujol durant trenta anys? 
A quantes persones i famílies vulnerables i durant 
quants anys es podria pagar la factura de llum, gas, ai-
gua i calefacció, amb tots els impostos no pagats i eva-
dits per part del senyor Millet i el senyor Jordi Mon-
tull, en el saqueig del Palau de la Música?

Senyores i senyors diputats, Catalunya, per la mala 
gestió de tripartits i convergents, és la comunitat au-
tònoma on es paga l’aigua més cara de tot Espanya. 
Vostès, els que han portat els catalans a pagar l’aigua 
més cara de tot Espanya, vostès, els que han provocat 
que el metro de Barcelona, per exemple, sigui el més 
car de tot Espanya, vostès... –també Iniciativa Verds, 
perquè van governar set anys la Generalitat de Cata-
lunya i gairebé tres dècades l’Ajuntament de Barce-
lona–, vostès, no poden donar lliçons sobre el preu 
de l’aigua o el transport públic. Vostès són, Iniciativa 
Verds, coautors del preu de l’aigua, calefacció i trans-
port públic que s’ha pagat durant dècades a Catalunya.

Senyores i senyors diputats, en matèria d’electricitat, 
els espanyols estem pagant encara els desastres de Za-
patero: el Castor, decisió zapateril, ara s’està pagant; 
ara s’està pagant el Plan E, de Zapatero; ara s’està pa-
gant el que segons Zapatero era el millor sistema fi-
nancer del món; ara s’està pagant el dèficit de l’11 per 

cent, l’any 2009, i del 10 i 9 per cent de l’any 2010 i 
2011, i també ens toca pagar, ara, l’anomenada «eco-
nomia sostenible», que va proposar el senyor Zapate-
ro, que pretenia convertir Andalusia en una espècie de 
Silicon Valley del sud d’Europa, amb les anomenades 
«primes a les renovables»; un model de subvencions 
on s’estimava que l’economia espanyola creixeria per 
sobre del 5 per cent anual, quan resulta que entre 2009 
i 2012 l’economia espanyola, desgraciadament, va de-
créixer. I avui, desgraciadament, ens toca pagar la fac-
tura elèctrica d’haver augmentat la capacitat d’instal-
lació, la capacitat de producció d’electricitat, que no 
es correspon amb el que necessita la nostra economia.

Per tant, la meva pregunta, senyores i senyors d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa és: com 
paguem aquest dèficit tarifari si volem continuar a la 
Unió Europea i a la zona euro? Com paguem aquest 
dèficit tarifari generat per lleis socialistes, si no vo-
lem incomplir les directives sobre energia i sobre mer-
cats de la competència a nivell europeu? O potser vos-
tès volen que sortim de la Unió Europea i de la zona 
euro? Per cert, si vostès volen això, que sàpiguen que 
ni tan sols els acompanyarà el senyor Pablo Iglesias, 
que des que ha provat els escons de Brussel·les i Es-
trasburg, se’l veu molt còmode i satisfet de pertànyer, 
d’acord amb el seu argot, ho imagino, a la casta comu-
nitària.

I miri, parlem de l’aigua. Avui m’imagino que Con-
vergència i Unió –que és com es diu encara el partit 
del senyor Artur Mas– i el PSC i Esquerra Republi-
cana votaran a favor d’aquesta iniciativa d’Iniciativa 
Verds, els que han incrementat un 8,5 per cent el preu 
de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, du-
rant l’any 2014, aquest 2014, senyors... –notícia de La 
Vanguardia: «Aprobada una subida del agua del 8,5 
por ciento de media en el área metropolitana. Las nu-
evas tarifas han salido adelante con el voto de PSC  
y Convergència i Unió, mientras que Partido Popu-
lar y Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
han votado en contra y Esquerra Republicana se ha 
abstenido.»–; els que han incrementat el preu de l’ai-
gua en un 2,47 per cent per al proper any 2015 –no-
tícia del Periódico de Catalunya: «El recibo del agua 
subirá casi el 2,5 por ciento en el área metropolitana. 
La tarifa aprobada por el Pleno cuenta con el apoyo 
de Convergència i Unió y PSC, la abstención de Es-
querra Republicana y el rechazo de PP y Iniciativa 
Verds y Junts pel Papiol.»–; aquests, Convergència i 
Unió, Esquerra Republicana i PSC, avui inclús s’atre-
viran a donar lliçons envers el preu de l’aigua. 

L’encara partit del senyor Artur Mas, Convergència i 
Unió, que va donar suport a la reforma energètica del 
Govern d’Espanya al Congrés dels Diputats, avui in-
clús s’atrevirà a donar lliçons en matèria del preu de 
l’energia elèctrica. Avui, l’encara partit del senyor Ar-
tur Mas, Convergència i Unió, que gestiona 37.000 
milions d’euros, el 18,5 per cent del producte interior 
brut, inclús ens dirà que no tenen capacitat per donar 
solució a les famílies i persones vulnerables que no te-
nen accés als subministraments bàsics.

Per tant, amb referència a aquesta proposta, enca-
ra ens queda molt per fer. No podem caure en l’auto-
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complaença i l’autoconformisme pensant que abaixant 
l’IVA ho solucionarem tot, sinó que el que cal és esta-
blir mecanismes, com li deia, senyor Herrera, de com-
pensació, entre totes les administracions públiques, 
perquè tothom tingui accés a tots els serveis bàsics, 
i, sens dubte, la forma de fer-ho possible és continu-
ar liderant el creixement econòmic, com fa Espanya 
a nivell europeu, continuar creant el 43 per cent dels 
llocs de treball de la Unió Europea, com està succeint 
aquest any; i això només es fa pel camí de disminu-
ir la dependència energètica, pel camí de no endeu-
tar-nos ni gastar més del que s’ingressa, pel camí que 
un polític no decideixi què fem els contribuents, els 
ciutadans, amb els nostres diners, el camí de generar 
confiança i estabilitat política i el camí de treballar 
perquè tothom...

La presidenta

Senyor diputat...

José Antonio Coto Roquet

...treballar per a tothom, però especialment per als que 
més ho necessiten. I acabo, senyora presidenta.

La presidenta

Ha d’acabar.

José Antonio Coto Roquet

Per tant, des del grup parlamentari, esperem que la 
cambra i el Govern de la Generalitat es posin a treba-
llar, especialment en els nous pressupostos, i priorit-
zin el suport a les famílies vulnerables.

I li demanem a Iniciativa Verds que no caigui en la 
trampa del senyor Artur Mas, que no es parli en aquest 
Parlament dels 35.000 milions d’euros de pressupost 
que té la Generalitat, i amb els quals es podrien fer, 
efectivament, moltes polítiques públiques. Per tant, els 
animo a continuar fent propostes per ajudar les perso-
nes amb l’enorme esforç, capacitat, que té la Genera-
litat amb 37.000 milions d’euros anuals de pressupost.

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

La presidenta

El diputat senyor Joan Herrera té possibilitat d’un torn 
en contra.

Joan Herrera Torres

Senyor Coto, diu que només parlem del tema nacional. 
Marta Ribas, ahir quan interpel·laves sobre violència 
de gènere, no ho deuries estar fent. La Dolors Camats, 
quan interpel·lava sobre la pobresa, deuria estar par-
lant del tema nacional. Hortènsia, quan parlaves del 
Castor, era el tema nacional. 

Senyor Coto, l’última vegada que vaig interpel·lar el 
Govern va ser sobre pobresa energètica. Aquí qui ali-

menta l’agenda sobiranista sap què és i qui és? El Par-
tit Popular i les querelles que vostès presenten. (Al
guns aplaudiments.) És així –és així.

I, miri, senyor Coto –senyor Coto–, avui, el proble-
ma de fons, el gran problema de fons, és que vostès el 
que fan és ignorar el patiment de la gent i el que fan és 
robar a mans plenes dels diners de tothom. S’obliden 
de les demandes que milloren la vida quotidiana de la 
gent i, com avui s’està veient en el Congrés del Dipu-
tats, vostès són protagonistes de l’assalt, precisament 
l’assalt a l’estat del benestar, robant a mans plenes.

Fixi’s vostè, no parlem només del cas Gürtel, parlem 
del sector elèctric, el cas de corrupció, per volum, més 
gran que s’ha produït mai a la història de l’Estat espa-
nyol: 3.400 milions d’euros que s’havien d’exigir a les 
elèctriques pels costos de transició a la competència, 
que ni el Govern Rajoy ni el Govern Zapatero han exi-
git, 3.400 milions d’euros!

Senyor Coto, informi-se’n: el sistema elèctric espanyol 
ve de la llei Piqué, llei de l’any 97; llei mantinguda 
pel Govern Zapatero, llei acceptada per Convergència 
i Unió. Això és el que ha permès el dèficit tarifari, que 
avui acumula més de 30.000 milions d’euros i que ca-
da any, segons la Comissió Nacional de l’Energia i la 
Comissió Europea, per mala regulació, les elèctriques 
s’enduen entre 4.000 i 5.000 milions d’euros pels be-
neficis caiguts del cel. Corrupció legal que ha fet que 
les elèctriques segrestin tots els governs de torn, se-
nyor Coto. 

I vostè em dóna lliçons amb el país amb major de-
pendència energètica i amb un 35 per cent d’intensitat 
energètica pitjor que a la resta d’Europa, quan vostès 
gràcies a la seva llei han permès això? El primer que 
hauria d’haver fet és demanar disculpes, senyor Co-
to. Sí, sí, demanar disculpes. Perquè resulta que vostès 
impedeixen l’autoconsum; a tot Europa hi ha autocon-
sum –a tot Europa–, i vostès l’impedeixen, perquè així 
perdrien el monopoli, les elèctriques, en la generació 
d’electricitat. Vostès impedeixen l’impuls de les reno-
vables. Per què? Perquè les elèctriques han d’amortit-
zar els cicles combinats que van instal·lar. I vostès, que 
legislen en funció no de l’interès general, sinó de l’in-
terès de les elèctriques, donen lliçons? Vostè hauria de 
demanar disculpes i perdó per la legislació elèctrica 
que vostès han protagonitzat des de la llei Piqué i molt 
abans, que el Partit Socialista va seguir permetent que 
es modifiqués quan ho vam plantejar i que Conver-
gència i Unió va acompanyar en la sala de màquines. 
Aquesta és la crua realitat.

I permeti’m, senyor Coto: avui del que es tracta és de 
fer una proposta que millori les condicions materials 
de la vida de la gent, que, ja li ho dic jo, no és la més 
important, perquè en el preu de l’electricitat, del gas, 
de l’aigua i del transport cal implementar moltes al-
tres mesures. Però el problema de fons sap quin és? 
Que mentre jo he pujat a aquesta tribuna a interpel·lar 
el Govern en matèria energètica i en matèria de po-
bresa energètica, i hem denunciat i hem reiterat que 
els fons del Govern de la Generalitat eren insuficients, 
que només s’havien ajudat vuit-centes famílies, que 
calia crear l’organisme que vetllés precisament per 
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l’accés als serveis bàsics d’aquelles famílies més vul-
nerables, mentre nosaltres des d’aquesta tribuna hem 
exigit i hem dit al Govern: «El que estan vostès fent és 
clarament insuficient», sap què fan vostès, senyor Co-
to?, sap què fa el Partit Popular? Presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat perquè un decret minso no pu-
gui tirar endavant. La nostra actitud és la d’exigència: 
vagin més enllà, perquè els fons no existeixen, perquè 
els recursos són insuficients, perquè l’organisme no es 
reuneix. I vostè què fa? Impedir que un decret minso 
es pugui implementar. Francament, no sé quant temps 
s’ha trigat a presentar l’esmena a la totalitat. Deu mi-
nuts? (Pausa.) Quinze. Amb deu segons en tenia prou.

Perdó. Perdó per la Llei del sector elèctric, però per no 
permetre l’autoconsum, perdó per protagonitzar l’as-
salt a l’estat del benestar, perdó per permetre que les 
elèctriques s’enduguin 3.400 milions d’euros per la ca-
ra, perdó pel cas Gürtel. Perdó; això és el que hauria 
d’haver fet. Perdó perquè vostès estan segrestats pel 
sector elèctric, energètic, i perquè el que cal és do-
nar-li el tomb. I el que intentem amb aquesta proposta 
és que les condicions materials de la vida de la gent 
millorin una mica, mentre vostès romanen immòbils 
en la insensibilitat social, mentre a mans plenes s’en-
duen els diners de tots.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Vull recordar a les persones assistents del públic que 
no poden aplaudir. (Remor de veus.)

Procedirem ara al posicionament dels altres grups 
parlamentaris. En nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, té la paraula l’il-
lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. En nom d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya el que volem fer, a part 
de donar la benvinguda al nombrós públic que avui 
ens acompanya..., donar la benvinguda a la propos-
ta que presenta el Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida 
i Alternativa. És una proposta que demana passar a 
aquest IVA reduït del 10 per cent en l’àmbit de l’elec-
tricitat i el gas, i al 4 per cent en el subministrament 
d’aigua; una proposta que segurament coincidirem 
que no és la que soluciona el problema de la pobresa 
energètica, però que va en la línia de poder-lo soluci-
onar, i que seria coherent amb tota una nova manera 
diferent d’enfocar-ho.

La pobresa energètica és el fenomen que es produeix 
quan les famílies, per una qüestió econòmica, doncs, 
no tenen l’energia que necessitarien a les seves llars 
per poder estar amb confortabilitat i amb el mínim de 
dignitat. Hi ha famílies que avui, a Pineda de Mar..., 
a cent metres de casa meva, plaça del Carme, que hi 
ha una font, i molta gent va amb les garrafes per om-
plir-les a la font, i no la fa servir per aigua de beure, no 
substitueix l’aigua que compraria: la fan servir com a 

aigua per cuinar, perquè no tenen aigua a casa; o pisos 
en què la llum que hi arriba és llum punxada a la xar-
xa, perquè no la poden pagar.

Per tant, hi ha una pobresa energètica important, que 
es deu a causes econòmiques, i, per tant, hi hem de 
fer front. Per què es produeix? Fent una anàlisi eco-
nòmica, podríem mirar els factors que determinen per 
què es produeix des del punt de vista de la demanda, 
des del punt de vista dels consumidors, i l’altre des del 
punt de vista de l’oferta.

Des del punt de vista de la demanda: augment de 
l’atur, augment de les desigualtats, més dificultat per 
fer front als pagaments dels subministraments, tam-
bé. Ens hem centrat, durant els anys del creixement 
econòmic, en una manera de fer urbanisme destina-
da a fer més habitatges i a no rehabilitar els existents, 
i avui en molts barris tenim habitatges construïts als 
anys cinquanta, seixanta, setanta amb molt menys 
aïllament –per tant, és molt més car escalfar-los els 
mesos d’hivern–, que els van ocupar les persones que 
van venir d’altres punts de l’Estat en aquell moment, 
molts dels quals, avui encara grans, hi estan, però al-
guns han marxat, han tingut noves oportunitats, i avui 
són ocupats també per la nova immigració. És a dir, 
els avis, els nostres avis que van venir de la immi-
gració durant el segle XX i la nova immigració d’ara 
comparteixen moltes vegades..., i això és un fenomen 
que veiem en molts dels nostres barris, de les nostres 
ciutats, en els nostres pobles, en el meu poble, al cos-
tat de casa meva, amb els meus veïns. Veiem, doncs, 
aquests edificis que tenen un nivell d’aïllament molt 
baix, i, per tant, és caríssim poder escalfar la llar. 
I, per tant, això augmenta la pobresa energètica, les 
dificultats.

Però anem a la part d’oferta. Aquí ens trobem que els 
defensors del lliure mercat sempre són defensors del 
lliure mercat per als altres, però no del lliure mercat 
per a ells. Jo em meravello del liberalisme espanyol, 
que és liberal per als altres però socialista per a ells 
mateixos. El socialisme de l’1 per cent i el liberalisme 
salvatge, podríem dir, per al 99 per cent. Perquè no és 
un lliure mercat, el mercat energètic. Hi ha concentra-
ció; per tant, hi ha pocs productors, en mans de pocs 
productors... Què deia...? Allò del mercat de compe-
tència perfecta: molts productors, molts consumidors, 
el màxim d’informació, normes clares i que no hi hagi 
barreres d’entrada ni de sortida, no?, és a dir, que tot-
hom pugui ser consumidor i pugui deixar-ho de ser i 
tothom pugui ser productor i deixar-ho de ser.

Per tant, tenim concentració, poques empreses en la 
generació d’energia, en la distribució i en la comerci-
alització. Tenim un oligopoli que té pràctiques de càr-
tel, perquè és evident que hem viscut..., i fins i tot el 
Partit Popular ha hagut d’intervenir –o sigui que ima-
ginem-nos–, perquè hi havia pacte sobre preus. Hi ha 
barreres d’entrada, i la clau és, per exemple, l’àmbit 
de l’autoconsum; és a dir, s’indemnitza pel dèficit ta-
rifari, però tu has de pagar per tenir energia en unes 
plaques solars que instal·les a casa teva i que n’assu-
meixes tu l’amortització. Hi ha inseguretat jurídica, no 
per a les grans elèctriques, que es beneficien d’aquest 
dèficit tarifari derivat d’uns costos de transició a la 
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competència –que no s’ha vist en cap altre mercat–, 
i hi ha hagut aquesta... Ells no tenen inseguretat jurí-
dica; però sí que en tenen els inversors, per exemple, 
les cooperatives agràries que van decidir invertir en 
panells solars, perquè tenien un calendari d’amortitza-
ció, no només amb unes primes que ara s’han retirat, 
sinó també amb uns impostos que ara es posen, molt 
importants, del 7 per cent, que no es preveien en el seu 
moment i que el que fan és destrossar tota la planifi-
cació financera d’amortitzacions, i, per tant, les han de 
vendre a baix cost. A qui? Als de l’oligopoli.

Per tant, és un desastre de mercat, un mercat mal dis-
senyat. És a dir, si algú ha d’estudiar què és un mercat 
de competència perfecta, no és el mercat elèctric.

Com és que tenim, malgrat tenir una producció d’e-
nergia, doncs, realment competitiva, podríem dir, de 
costos de producció, com és que tenim...? Paradoxal-
ment, tenim els expolítics més experts en energia del 
món i tenim el pitjor mercat energètic del món: Án-
gel Acebes, d’Interior a Iberdrola; Ángeles Ama-
dor, PSOE, de Sanitat a Red Eléctrica; José María 
Aznar, de pre si dent del Govern a Endesa; Felipe Gon-
zález, de pre sident del Govern a Gas Natural Fenosa; 
Ignacio López del Hierro, marit de la senyora Dolo-
res de Cospedal, a Iberdrola; Manuel Marín, de presi-
dent del Congrés dels Diputats a la Fundació Iberdro-
la; Rodolfo Martín Villa –per cert, als que parlaven 
de l’any 73 i les subvencions al petroli els ho podríem 
preguntar, a part d’altres coses, eh?, perquè a aquest 
senyor ens agradaria veure’l declarant davant dels jut-
jats argentins–, exvicepresident del Govern amb UCD, 
president d’honor d’Endesa; Marcelino Oreja, del Par-
lament Europeu a Enagas; Ana Palacio, de ministra 
d’Exteriors a Enagas; Miquel Roca, del Congrés dels 
Diputats a Endesa; Elena Salgado, de ministra d’Eco-
nomia a Chilectra, per tant, companyia xilena però 
que resulta que treballa, diuen, des del seu despatx de 
Madrid; Paloma Sendín, exdirectora general de Mi-
nes, a Red Eléctrica; aquest és de tracta: Gonzalo So-
lana González, expresident del Tribunal de Defensa de 
la Competència, a Enagas; Pedro Solbes, d’Economia 
a Enel; José Terceiro, subsecretari de Presidència, de 
Presidència a Abengoa; Isabel Tocino, de Medi Am-
bient a Enagas. Jo quedo meravellat pel gran conei-
xement del mercat elèctric i del mercat energètic que 
tenen els exministres del Govern espanyol; jo confes-
so que no el tinc, i, per tant, potser m’hauria de reti-
rar d’aquest Parlament, perquè els meus coneixements 
del mercat elèctric, més enllà del que pugui comen-
tar aquí fruit del treball conjunt amb altres companys, 
es limiten a saber col·locar làmpades i, de tant en tant, 
canviar algun interruptor que no funciona a casa meva.

Tenim els polítics de l’Estat espanyol més experts en 
el mercat elèctric i tenim el pitjor mercat elèctric del 
món. Això potser explica que, malgrat que es redueixi 
entre 2008 i 2009 el consum elèctric, els beneficis de 
les elèctriques es van mantenir i ampliar. I ho diuen 
alguns que sí que estan en el lliure mercat: Pimec, en-
tre 2008 i 2012, el benefici net amb relació a la xifra 
de negocis, per tant, el marge, eh?, que diríem, de les 
elèctriques, un 18,2 per cent. Ja els agradaria a moltes 
pimes estar igual.

Per tant, mesures que s’han d’implementar: la més 
important, la reforma del mercat elèctric; el Decret de 
pobresa energètica que va impulsar el Govern i en què 
Esquerra vam estar «apretant» molt... Reconeixem 
que és insuficient, reconeixem que l’abast..., bàsica-
ment, perquè es relaciona amb la tarifa d’últim recurs 
d’aleshores, que té uns nivells de potència molt petits, 
i, per tant, amb una rentadora i si escalfar l’aigua es 
fa, doncs, amb un calefactor elèctric, ja, doncs, es su-
pera, no? Però, en tot cas, era un primer pas que cal 
ampliar, però impugnat pel Govern del PP. I mesures 
fiscals que avui ens presenta iniciativa i creiem que 
són raonables. Nosaltres hem volgut mirar la com-
parativa amb l’àmbit europeu i, per tant, hem tingut 
aquests documents de la Comissió Europea, que es-
tan publicats, en què els tipus de l’IVA en l’electrici-
tat..., a Bèlgica, 6 per cent –vaig llegint-ne uns quants; 
n’hi han alguns que estan al voltant del 20 per cent–; 
Itàlia, 10 per cent; Xipre, per cert, 19 per cent; Li-
tuània, 6 per cent; Malta, 5 per cent; el Regne Unit, 
5 per cent... Per tant, és possible i no és descabellat 
el que avui es proposa. Per tant, nosaltres hi donarem 
suport.

Però el principal problema que tenim i que hem de so-
lucionar, i que ho podem fer, des del nostre punt de 
vista, també construint un nou estat –però també es 
podria fer amb l’Estat actual–, és que preferim tenir 
un parlament i uns polítics que no en sapiguem gaire, 
d’energia, que després no ens col·loquem en els mer-
cats i a les empreses cotitzades dels mercats energè-
tics, però que quan siguem diputats legislem a favor 
de la gent i regulant i dissenyant bé els mercats i obli-
dant aquesta falsa lliure competència que condemna 
els consumidors, sobretot els més pobres.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. 
Doncs, bé, avui el que Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa ens presenta és una me-
sura d’urgència, una mesura d’urgència davant d’una 
situació alarmant, que és conseqüència d’una inacció 
del Govern. Inacció del Govern –dels governs, podrí-
em dir– tant de Catalunya com d’Espanya, perquè és 
veritat que l’única recepta que s’ha utilitzat davant 
d’aquesta crisi ha estat l’austeritat, les retallades i els 
ajustos, i això ens ha portat a més atur, a una preca-
rització del mercat laboral i a un deteriorament de la 
protecció social, del nostre sistema de protecció soci-
al. Per tant, una inacció del govern que ens ha por-
tat més pobresa i més desigualtats. Espanya és el país 
de l’OCDE, senyor Coto, amb més desigualtats. Dins 
dels països industrialitzats som el que més desequili-
bri ha generat entre rics i pobres, per tant, em sembla 
que tenim molt poc a dir, a sortir aquí i treure pit quan 
les dades de desigualtat i de pobresa al nostre país són 
esfereïdores. 
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Escolti, no sé quins informes ara treu vostè, si de-
uen ser retalls de diari, però, escolti, informes de 
l’OCDE que diuen que Espanya és el país més desi-
gual, com li dic, i dins dels industrialitzats, al que més 
creix el desequilibri entre uns i uns altres. Miri, els in-
gressos dels més pobres en els darrers anys ha baixat 
un 42,2 per cent; entre els més rics, un 5,6 per cent. 
Per tant, uns desequilibris que cada dia són més im-
portants. Però a Catalunya les coses tampoc van molt 
millor. El pressupost que es va aprovar l’any 2014 amb 
Convergència i Unió i el suport d’Esquerra Republica-
na ens ha portat a reduir la inversió social substancial-
ment i posar-nos deu anys enrere pel que fa a la inver-
sió social. Avui tenim 400.000 nens en risc de pobresa 
i, com deia abans el senyor Aragonès, és veritat, van 
aprovar un decret per lluitar contra la pobresa ener-
gètica, però només, per desgràcia, només hem pogut 
ajudar vuit-centes famílies. Bastant deficient aquest 
recolzament que s’ha donat. 

Mentre, és veritat, puja l’aigua el doble, puja l’energia. 
És veritat que els mercats estan molt mal regulats, que 
no hi ha competència i que probablement –i també ho 
haig de dir i ho dic sempre que cal– els socialistes no 
hem estat prou hàbils, prou bons governants en aquest 
sentit, per no modificar les lleis quan tocava. És veri-
tat per això que l’última no la vam recolzar i, per tant, 
esperem que a poc a poc ho anem esmenant. També 
haig de dir que amb el Govern Zapatero vam aconse-
guir, o hem aconseguit, que Espanya després d’Alema-
nya sigui el país on hi hagi més energies renovables. 
És veritat que després les modificacions del Govern 
del PP, probablement, han fet que això no pugui con-
tinuar avançant, però alguna cosa vam poder fer, mal-
grat que l’error hi és, i espero que el puguem salvar, 
resoldre en els propers temps.

Què creiem nosaltres que hauríem de fer per poder 
lluitar contra aquesta pobresa energètica? Home, hau-
ríem d’haver desenvolupat mesures d’estímul que cre-
essin llocs de treball, com han fet altres països, Regne 
Unit o Estats Units, que deuen ser països que al senyor 
Coto, a vostè, li agraden. Haver invertit més a nivell 
social. A Catalunya, i a Espanya, per posar una dada, 
la inversió en política de família i d’infància no arriba 
a l’1 per cent, i en canvi, la mitjana de la Unió Euro-
pea és del 2,2. Per tant, home, sempre quedem els pit-
jors en tots els rànquings que ens podem plantejar pel 
que fa a aspectes lligats a la desigualtat o a la pobresa.

I el tercer punt, del qual hem parlat molt en aquest 
Parlament i que alguns som una mica pesats, és haver 
desenvolupat realment una reforma fiscal justa i pro-
gressiva que ens aportés més ingressos. Perquè, es-
colti’m, una de les desigualtats..., normalment sempre 
van acompanyades de baixos nivells de pressió fiscal 
i d’estructures impositives basades en els impostos in-
directes, que probablement són els més injustos per-
què tothom els paga igual. I vostè deia, senyor Coto 
–m’ha fet molta gràcia, no?–, diu: «Home, Iniciativa 
per Catalunya – Verds demana que s’abaixi l’IVA. 
A tothom, als rics també.» Home, perdoni, però si és 
que vostè els ha apujat a tothom, als pobres també. Sí, 
és veritat home, i tant. I l’IVA a la cultura... Home, et-
cètera. Podríem estar parlant aquí molt. Però és que 

és veritat que si comparem l’IVA que paguem aquí, i 
ho diu la proposició de llei d’Iniciativa, amb altres pa-
ïsos, amb l’energia evidentment estem molt per sobre, 
però molt per sobre ja no dic del Regne Unit, d’Itàlia, 
que els tenim aquí a prop, o de Grècia, no? I en el cas 
de l’aigua, doncs, exactament igual; aquí paguem un 
10 per cent d’IVA, i hi ha molts països on no es pa-
ga IVA en l’aigua, que és, evidentment, un producte, 
diguem-ne, de primera necessitat, no? Per tant, aquí 
els impostos indirectes com l’IVA són els que s’apu-
gen, són aquells que carreguen més la pressió fiscal 
sobre les classes treballadores, sobre les persones més 
pobres que estan patint més la crisi, no? Per tant, em 
sembla que el seu discurs, senyor Coto, home, és una 
mica deficient, la veritat, eh? Em sap greu, però és 
una mica deficient.

Miri, a Espanya, a més a més, vostè que sempre li 
agrada parlar molt bé del seu Govern, és una de les 
economies que recapta menys en impostos, un 37,8 
del PIB, mentre que a Europa això és el 10 per cent 
més, deu punts per sobre d’Espanya, no? Per tant, no 
sé si haurem d’estar tan contents de la nostra recapta-
ció, no? I miri, una dada, perquè vostè després a veure 
si la pot contradir: el 72 per cent de la recaptació ve 
del que ingressem per IVA i per IRPF. Aquesta quan-
titat ha augmentat en vuit punts des de la crisi, és a 
dir que en aquests moments l’IVA i l’IRPF, que és el 
que paguem les persones, pobres o riques, eh?, però 
als pobres és a qui més els afecten, ha augmentat des 
de la crisi. És a dir, que paguem més que abans de la 
crisi. I en canvi, el que paguen les empreses, l’impost 
de societats, ha baixat des de la crisi nou punts; abans 
pagaven un 22 per cent de la recaptació, ingressaven 
un 22 per cent de la recaptació, i ara és un 13. Per tant, 
home, sempre –sempre, sempre– les seves reformes 
fiscals, de les quals tant vostè se n’alegra, acaben per-
judicant les classes treballadores i les classes que més 
malament ho estan passant. 

I vostè sempre diu l’IRPF, els de 12.000 euros, la gent 
que cobri i ingressi menys de 12.000 euros no el pa-
garà. Miri, escolti’m, és que augmenten el 90 per cent 
dels trams..., ai, perdoni, redueixen el 90 per cent dels 
trams. Però és que també el redueixen a aquelles per-
sones que guanyen més de 300.000 euros. Escolti’m, 
deu estar encantat de la vida el directiu que guanya 
més de 300.000 euros, perquè vostè li abaixa el tram 
de l’IRPF del 52 al 47. I si es miren els trams, tots bai-
xen. Sí, els de 12.000 euros, pobres, deuen estar molt 
contents, però ho estan encara més, ja li ho asseguro, 
aquells que guanyen més de 60.000 euros, als quals 
vostè els abaixa bastants punts el tram de l’IRPF. És a 
dir que, home, sigui una mica més seriós, senyor Coto, 
quan parla i utilitza dades.

Per tant, no hi han mesures d’estímul, no hi ha refor-
ma fiscal i no hi ha inversió social. Aquí hem fet coses 
tímides, aquest decret energètic, i a Espanya, evident-
ment, no es fa res. I en canvi, i ho vaig dir ja fa algunes 
intervencions en un tema semblant, en els ajuntaments 
es fan molts esforços per intentar ajudar aquelles fa-
mílies que ho estan passant malament i que no poden 
pagar l’aigua i no poden pagar l’energia. I avui posaré 
un exemple de dos pobles molt petits, Masies i Sant 
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Hipòlit de Voltregà, set mil habitants entre els dos, 3,5 
milions d’euros de pressupost: 70.000 euros dediquen 
a lluitar contra la pobresa energètica, 70.000. És més, 
entre això i algunes altres ajudes socials, d’un 1 per 
cent per sobre del que dedica la Generalitat de Cata-
lunya a aquest tema, és a dir que els esforços que fan 
els ajuntaments amb el que estan patint a nivell de fi-
nançament és molt per sobre. Per tant, sí que es poden 
canviar les coses, sí que hi ha un cert marge per a la 
política, tot i que és veritat que aquesta proposta que 
avui ens presenta Iniciativa és d’emergència, no?, i és 
d’emergència. Per això, evidentment, nosaltres, com 
no pot ser d’una altra manera, li donarem suport.

Però mirin, podríem fer coses, eh?, senyor Coto. Mi-
ri, han dit abans que les xifres de beneficis d’aquestes 
empreses són milmilionàries, no?, és veritat. Doncs, 
bé, li proposo una cosa: per què no fem que les boni-
ficacions de les tarifes, que van a compte dels pressu-
postos de l’Estat o de la Generalitat, vagin a compte 
dels beneficis de les empreses? Doncs, ho podríem fer. 
És una vergonya que estiguin guanyant 3.000 milions 
d’euros les elèctriques i que després hi hagi famílies 
que no poden encendre la calefacció a l’hivern. Escol-
ti, amb els seus beneficis podríem, potser, bonificar 
aquestes tarifes. Algunes coses hauríem de fer. És que 
per dignitat hauríem de poder fer algunes coses i no 
permetre aquests nivells de pobresa, de desigualtat en 
el nostre país.

Mirin, ja sé que, en fi, tenim poca esperança en vos-
tès, perquè l’altre dia el secretari d’Hisenda, el Miguel 
Ferrer, deia que ara era el momento de bajar impues
tos, i nosaltres tots encantats de la vida, i al final re-
sulta que abaixen l’IVA per la compra de peces d’art, 
és veritat, van retocar el de les flors i les plantes, pe-
rò, evidentment, van mirar cap a un altre costat amb 
l’IVA a la cultura, i evidentment, no es plantejaran 
canviar ni el de l’aigua, segurament, ni el de l’energia, 
ni tots aquests que li proposa el Grup d’Iniciativa i al 
qual nosaltres donarem suport. Una pena, una pena, 
perquè realment vostès estan fent molt poc per lluitar 
contra aquestes desigualtats. 

Però no és que no vulguin lluitar, és que no volen re-
conèixer aquesta situació de pobresa, aquesta situació 
de desigualtat que hi ha al país. I això és el més greu, 
que vostès mirin cap a un altre costat, que vostès no 
ho reconeguin. Li ho vaig dir ahir al senyor, al con-
seller Felip Puig. Senyor Coto, una mica d’honestedat 
política quan surten aquí, perquè cal reconèixer les 
coses, sí, i vostès no les reconeixen. Miri, un parell 
de dades més: el nombre de rics a Espanya ha crescut 
en els darrers anys un 25 per cent –un 25 per cent– 
i, en canvi, els nivells de pobresa són els més alts de 
l’OCDE. Per tant, els desequilibris creixen i vostès no 
fan res –res– per ajudar. Ara, això sí, eh? En el tema 
de Castor, aquests 1.300 milions d’euros que li hem 
hagut de pagar a l’empresa, han sigut ràpids, ràpids, 
han sortit ràpid, ràpid, de les arques de l’Estat, però 
no tenen 10 milions d’euros, ni 20 ni 50, per ajudar 
aquestes famílies que ho estan passant tan malament 
i no poden ni tan sols encendre la calefacció ni pagar 
l’aigua durant els mesos d’hivern.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

José Manuel Villegas Pérez

Señora presidenta, señores diputados... Sí, señores di-
putados, la verdad es que el debate está dando para 
mucho. Estamos hablando, lógicamente, de pobre-
za energética, estamos hablando de emergencia ener-
gética, estamos hablando de política fiscal y política 
económica, pero quiero posicionarme sobre la pro-
puesta que se realiza, que es la de reducir los tipos de 
IVA para algunos suministros básicos como son agua, 
gas, electricidad y transporte público, pasar..., alguno 
se ha reducido, y el del agua, que está reducido, pa-
sarlo a superreducido. Nosotros creemos que es una 
medida adecuada a la situación que estamos viviendo 
y, por tanto, desde Ciutadans votaremos a favor de la 
propuesta.

Pero permítanme hacer un poco de análisis de en qué 
situación estamos y por qué creemos que la propues-
ta es adecuada. Llevamos siete años en una profunda 
crisis a nivel europeo pero que está afectando de for-
ma especial al sur de Europa y a España y, por tanto, a 
Cataluña, de una forma, como digo, muy especial. He-
mos tenido unas cifras elevadísimas de paro durante 
mucho tiempo, situación que se está manteniendo du-
rante mucho tiempo, lo cual está provocando situacio-
nes dramáticas en parte de la población, de nuestros 
conciudadanos. Como hemos comentado alguna vez, 
estamos asistiendo a lo que yo he llamado «la pinza de 
la pobreza». Una situación en la que los ciudadanos, 
por vía de ir al paro, o de reducción de sueldos, o de 
cierre de empresas, están teniendo menos ingresos, y 
al mismo tiempo, debido a la crisis de recaudación de 
las administraciones públicas, y en algunos casos a la 
falta de agilidad para adaptarse a estos tiempos y de 
tomar medidas contundentes, también unos recortes 
en políticas sociales. Es decir, en el momento en que 
los ciudadanos necesitan más ayuda de la Administra-
ción, la Administración se retira y da menos ayudas 
que nunca. Más paro, menos salarios, empresas cerra-
das, menos recursos públicos, más recortes. Todo ello 
nos lleva a situaciones, como he dicho antes, muy difí-
ciles para muchos de nuestros conciudadanos. 

Recortes en políticas básicas de bienestar, que debe-
rían hacer frente a esas situaciones de dificultad. El 
presupuesto de Bienestar de la Generalitat de Catalu-
ña se ha recortado en los últimos años casi en un 16 
por ciento. Se han reducido las políticas de apoyo a la 
familia, se han reducido las políticas de apoyo a dis-
capacitados o se han reducido las políticas de apoyo a 
la dependencia, tanto desde la Generalitat de Cataluña 
como desde el Gobierno central. 

A estas circunstancias –menos ingresos y más recor-
tes de la Administración– hay que añadir otra circuns-
tancia más, la tercera. Debido al tiempo que está du-
rando esta crisis, esta grave crisis, se están agotando 
los recursos de resistencia, recursos de resistencia de 
las familias que estaban aguantando estas situaciones, 
consumiendo los ahorros propios en algunos casos, y 
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en otros casos incluso los ahorros ajenos, aquellas si-
tuaciones de abuelos que están sosteniendo a hijos y 
nietos, circunstancia que se está dando durante estos 
años y que debido, como digo, a la larga duración de 
la crisis, y situación a la que por desgracia aún no se le 
ve una salida cercana, está provocando que cada vez 
más y más conciudadanos estén cayendo en situacio-
nes de pobreza. 

Ante esto, la primera solución que deberían afrontar 
las administraciones públicas, sin duda, es cómo salir 
de esta situación de crisis, es cómo crear riqueza, en 
primer lugar, incentivar la creación de riqueza, y lue-
go redistribuir la riqueza. No nos sirve redistribuir la 
miseria y no crear riqueza ni nos sirve crear riqueza 
pero que solo vaya a una mayor desigualdad. Hay que 
crear riqueza y hay que distribuirla. 

Pero mientras esto se produce, o estas políticas se 
adoptan y tienen efecto, y se produce una reactivación 
económica, como decíamos, hay situaciones dramáti-
cas, hay situaciones muy comprometidas que las ad-
ministraciones públicas están obligadas a afrontar y 
en que están obligadas a tomar iniciativas para mejo-
rarlas.

Dentro de estas situaciones graves se incardina el te-
ma que nos trae hoy aquí de la pobreza energética. En 
este caso estamos hablando de suministros básicos: 
electricidad, gas, agua, así como el transporte público. 
En este campo, en el campo de la pobreza energética, 
como ya se ha dicho antes, nos encontramos, además 
de con las situaciones difíciles de muchos ciudadanos, 
por un lado..., por otro lado tenemos un incremento 
del precio de la energía en los últimos años, el 60 por 
ciento desde el 2007. Desde luego, estos datos, este in-
cremento del precio de la energía, tienen unas causas, 
también se han hablado durante el debate: el oligopo-
lio del sector, la deficiente tarificación..., estamos con 
unos precios de la energía de los más altos de Euro-
pa. Esto hace más grave la situación de aquellas per-
sonas, de aquellas familias, más vulnerables, además 
de que tiene otras consecuencias, entre ellas una fal-
ta de competitividad de nuestras empresas. Pero, bue-
no, ahora estamos enfocando o llegando a este debate 
desde otro punto de vista, no desde el de la competiti-
vidad, que también se puede tratar en otro debate, sino 
desde el punto de vista de las familias y de las perso-
nas, los ciudadanos, más vulnerables.

Algunos datos a este respecto. Según el Síndic de 
Greuges, 200.000 familias han sufrido cortes de elec-
tricidad por impago. Según datos de Cáritas, alre-
dedor de 1 millón de catalanes pueden estar sin ca-
lefacción durante este invierno. Otro dato: 320.000 
familias se encuentran en situación de pobreza ener-
gética. Efectivamente, se ha hecho alguna actuación. 
Aquí se aprobó el Decreto de pobreza energética. Co-
mo ya se ha dicho antes, debido a sus limitaciones y a 
su restricción, solamente 800 familias de esas 320.000 
que estarían en situación de pobreza energética pudie-
ron acogerse a él. O sea, una medida totalmente insu-
ficiente. 

En este contexto es en el que llega la propuesta de Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Es una 

propuesta que, a pesar de que aquí hemos hablado de 
los beneficios de las eléctricas y que en la exposición 
de motivos de la propuesta también se habla de ello, 
no tiene nada que ver con los beneficios de las eléctri-
cas. Ni los va a reducir ni va a suponer una propues-
ta fiscal de una mejor redistribución de la riqueza. Es 
una propuesta que consideramos que es oportuna, que 
es necesaria, pero no confundamos tampoco a la gen-
te. Ni va a reducir los beneficios de las eléctricas ni va 
a hacer que esto se redistribuya mejor. Va a hacer di-
rectamente que el precio del recibo que pagan los ciu-
dadanos se reduzca en un porcentaje, vía reducción de 
los impuestos, bajando, como hemos dicho, algunos 
impuestos del 21 al 10 y otros del 10 al 4.

¿Hay posibilidad de tomar esta medida? Nosotros 
creemos que sí. Creemos que hay posibilidades lega-
les de hacerlo. Creemos incluso que desde Europa hay 
directivas que están aconsejando..., hay otras solucio-
nes que están aconsejando y que amparan este tipo de 
medidas que van a proteger a los ciudadanos que pu-
dieran estar en situación de vulnerabilidad y situación 
de caer en la pobreza energética, y que, por tanto, es 
una decisión política que tiene que adoptar en este ca-
so el Gobierno central, o el Congreso de los Diputa-
dos, donde va dirigida esta petición. 

¿Hay posibilidad de hacerlo sin que eso suponga una 
distorsión del mercado, como parecía que se quería 
decir? Nosotros creemos claramente que sí. Si no, a 
ver, ¿para qué están, si no, los tipos reducidos y su-
perreducidos de IVA, si no es para tratar de una for-
ma prioritaria, de una forma mejor, los productos de 
primera necesidad? Solo hay que dar un repaso al ar-
tículo de la ley que regula estos tipos reducidos y su-
perreducidos para ver un largo listado de servicios, de 
productos, que están sometidos a estos tipos reducidos 
y superreducidos. Y, por tanto, la oportunidad o no, el 
adoptar esta medida o no..., no hay ninguna imposibi-
lidad legal, sino que únicamente hay una decisión, hay 
una voluntad política de decidir si el agua, el gas y la 
electricidad, en las circunstancias actuales, son unos 
servicios básicos que necesitan una medida de este ti-
po, una medida que ayude a los ciudadanos que más lo 
necesitan a poder pagar estos servicios. Desde luego, 
como decía antes, no es una medida redistributiva. Es 
una medida que, efectivamente, afectaría a todos los 
ciudadanos, a los más pobres y a los más ricos. Pero 
insisto: si no es esta la finalidad de los tipos reducidos 
y superreducidos de IVA, la de promocionar aquellos 
productos o servicios que son más necesarios y que 
hay que evitar que se encarezcan por la fiscalidad, por 
la acción del Estado, ¿para qué los tenemos? 

Por lo tanto, desde nuestro grupo vamos a apoyar la 
propuesta de Iniciativa per Catalunya - Esquerra Uni-
da i Alternativa y vamos a votar favorablemente a la 
reducción de los tipos de IVA para estos servicios y 
suministros.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Bon dia. Per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres davant d’aquesta proposta. 

Jo crec que l’objectiu pot ser compartit, compartit en 
sentit ampli. El que no acabem de veure és el sentit 
de l’oportunitat, i ja em perdonaran, d’anar a pidolar 
ara mateix res a Madrid. És a dir, davant les últimes 
jo diria que, més que proves, actituds que ha tingut 
el Govern, no només pel que fa al tema de la con-
sulta, sinó a molts altres, que fins i tot poden equi-
parar-se al que demana aquesta llei, no sabem si té 
molt de sentit recórrer a Madrid, ja que ells recorren 
amb molta facilitat, precisament, aquestes coses al 
Tribunal Constitucional. I, per tant, doncs, veient el 
que han fet amb el fracking, veient el que han fet amb 
el tema de la pobresa energètica, veient el que han 
fet finalment amb la Llei d’horaris comercials, tot ens 
sembla indicar que seria una mesura que no té sentit 
de l’oportunitat, des del nostre punt de vista, que no 
vol dir que no sigui una mesura que en tot cas sigui 
interessant d’estudiar.

Però, bé, en general, sobre la rebaixa de l’IVA jo crec 
que ja s’ha dit molt del que cal saber, no? El que cal 
saber primer és què passa a Europa. Sempre ens em-
mirallem en què passa als altres països, i la realitat és 
que en el cas de l’electricitat i en el cas de l’aigua no-
més tres països tenen tipus impositius més alts que els 
que té l’Estat espanyol, i que en el cas dels transports 
encara és més greu, perquè gairebé tots tenen tipus 
impositius menors. Però és que no només és això, sinó 
que, a part de tipus impositius superiors als de la mit-
jana europea, el que ha passat és que, bàsicament, el 
que ha suposat aquest mercat a mida... I vull deixar-ho 
clar, perquè els que vénen aquí amb aquestes reflexi-
ons teòriques tan, com ho diríem?, pomposes realment 
menteixen, perquè aquest mercat és un mercat a mi-
da. El que desregulen via llei ho regulen via pactes, 
el que desregulen amb decrets després ho pacten amb 
directius que van a treballar a aquestes empreses. Per 
tant, aquest mercat a mida el que ha suposat és un en-
cariment de serveis; ha suposat un servilisme abso-
lut dels governs del Partit Popular i del PSOE; el que 
ha supo sat és una porta giratòria permanent; el que ha 
su posat, finalment, és, doncs, el toc de mort a les reno-
vables, i, finalment, beneficis obscens.

I anirem part a part. Sobre l’encariment, que s’han en-
carit tots els serveis jo diria que també s’ha explicat. 
És obvi, s’ha encarit un 105 per cent la llum, s’ha en-
carit un 22 per cent el gas, s’ha encarit l’aigua un 8,5 
per cent i la bombona de butà, un 23 per cent. Per tant, 
diríem que aquest mercat regulat a mida no para d’en-
carir-se, i per tant no para de repercutir en aquells que 
menys tenen, aquells que són vulnerables. 

D’altra banda, el servilisme dels governs del Partit 
Popular i del PSOE també s’ha explicat a bastament, 
no? És l’actitud que coneixem sempre: arronsar-se, 
agenollar-se, tenir por d’aquelles corporacions que 
ara mateix tenen el poder, que són cinc grans com-
panyies, i que s’han dit: Endesa, Iberdrola, Gas Na-
tural Fenosa, E.ON i HC. Acords, no?, que tanquen 
amb aquestes empreses i que s’ho fan una mica ai-

xí..., ja ens entenem, eh?, una mica a mida, no?, i, des-
prés, a canvi, doncs els col·loquen en les seues empre-
ses. Bàsicament, què podríem dir? Que per al PSOE i 
per al PP passar pel Govern seria com entrar en una 
ETT, no? Entren en una ETT, que és passar per càr-
recs de responsabilitat al capdavant de certs minis-
teris, i després surten col·locats amb sous milionaris 
en aquest mercat. Per tant, governants que treuen pit 
davant de les classes populars i governants que s’ar-
ronsen, s’agenollen i que són plenament servils davant 
dels pode rosos.

Dèiem també, a més, que aquest mercat a mida –i ho 
vull assenyalar tota l’estona, mercat a mida– mata les 
renovables, també s’ha explicat, mata l’autoconsum. 
Però, sobretot, una cosa que entenem que és obsce-
na i que entenem que és perversa, que és indignant i 
que en tot cas és digna de repàs, és que aquestes em-
preses que es lucren amb beneficis milmilionaris ens 
situen en una situació, com ho diríem?, esquizofrè-
nica, de tenir gent que ha de triar entre alimentar-se 
o escalfar-se i ells, que tenen sous i beneficis milio-
naris. I parlem que el 2012 en concepte de beneficis 
Iberdrola ocupava el segon lloc d’un rànquing jo diria 
que mundial de les elèctriques, amb 2.868 milions de 
benefici; Endesa, 2.771 milions; Gas Natural Fenosa, 
1.167 milions. Però el pitjor és que en els últims vint-i-
un mesos, en els vint-i-un mesos que van des del 2013 
a l’actualitat, 9.096 milions d’euros de beneficis, el que 
en diríem «extrema riquesa». Extrema riquesa en con-
tra de l’extrema pobresa. I els governants, que en teo-
ria haurien d’intentar equilibrar aquesta situació d’ex-
tremitats, d’extrems, es situen sempre –sempre–mirant 
cap als mateixos. Sempre, per tant, al servei dels ma-
teixos.

Dèiem..., una pobresa energètica en ascens, una pobre-
sa energètica que afecta les condicions de salut, que a 
més a més degrada el grau de vulnerabilitat de les fa-
mílies que es troben en aquesta situació i que, en tot 
cas, fa que per a revertir aquesta degradació del grau 
de vulnerabilitat hagin de fer-se unes inversions molt 
més grans de les que es farien en una situació anterior. 
I, sobretot, dades de pobresa energètica en ascens. És 
a dir, cada cop més famílies en aquesta situació, cada 
cop més famílies que han de triar, i ho torno a repe-
tir, entre alimentar-se o escalfar-se. És que no parlem 
de coses secundàries ni banals. Parlem de coses bàsi-
ques, necessàries per a la cohesió social, necessàries 
per a una vida digna.

Feien un estudi fa poc, sortia a la premsa fa pocs di-
es, a l’Hospitalet de Llobregat sobre cent famílies, to-
tes usuàries dels serveis socials, un 80 per cent d’elles 
amb bastants requisits de compliment per al bo social 
de les companyies elèctriques. D’aquestes cent famí-
lies, només un 3 per cent va aconseguir beneficiar-se 
d’aquest bo social. I, per tant, les xifres ens expliquen 
que és insuficient el que es fa per part de les polítiques 
públiques.

Però és que l’interrogant ve aquí: per què un impost in-
directe com és l’IVA? Per què una mesura que afecta 
tothom per igual, sigui ric o sigui pobre, tingui uns in-
gressos més alts o tingui uns ingressos menors, quan 
entenem que la solució del problema passa per siste-
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mes tarifaris que penalitzen precisament el consum 
devastador, o el sobreconsum, el malbaratament en tot 
cas, quan entenem que s’ha de traslladar precisament a 
aquestes empreses que són milionàries, o milmilionà-
ries, els costos d’aquelles famílies que no ho poden pa-
gar? I, per tant, s’ha de plantejar la gratuïtat total per 
a aquestes famílies que no poden pagar, i no mesures 
tèbies de «ja ho pagarem més endavant» o «en tot cas 
que no ho tallin en hivern però ho pagarem a l’octubre». 
És a dir, gratuïtat total per a les famílies que tenen ren-
des situades per sota de l’índex de la renda de suficièn-
cia entendríem que seria el mínim. I, per tant, entenem 
que una mesura de l’IVA, que és indirecte, com hem dit 
abans, i que afavoreix tant classes populars com classes 
benestants, no vindria a ser la solució més apta.

En tot cas, nosaltres hi votarem a favor, perquè ente-
nem que això és més que res. Que quedi clar i que va-
gi per endavant. En cap cas ens equipararíem a postu-
res, en fi, que s’han escoltat aquí anteriorment.

Entenem que per al tema de la pobresa energètica s’ha 
d’anar una mica més enllà. És a dir que no ens podem 
quedar només amb la garantia de subministrament, 
que és importantíssima i que, com dic, ha de ser gra-
tuïta per a aquelles famílies que es troben en situació 
de vulnerabilitat, sinó, a més a més, hem de caminar 
cap a la reapropiació d’aquests serveis. Jo crec que és 
obvi que si no, d’alguna manera, imposem el caràcter 
públic d’aquests serveis de subministrament mai po-
drem regular fins a l’extrem, no?, com deia, de garan-
tir uns serveis mínims bàsics a totes les classes po-
pulars, mai ho podrem garantir, si això no està en les 
nostres mans. I ara mateix no és que no hi està, és que 
cada cop està més lluny.

En aquest sentit, l’aliança contra la pobresa energè-
tica reclama, jo diria, uns mínims que nosaltres fem 
nostres: un, que es garanteixi uns serveis a totes aque-
lles persones i famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat; que es posi fi als talls indiscriminats, i, 
en cap cas, mai, durant l’hivern, i això ara mateix ho 
fan a França, que tampoc diríem que és un país mas-
sa progressista; que el cost dels impagaments siguin 
assumits per aquestes companyies que tenen beneficis 
milionaris, que, per tant, hi hagi una coresponsabilitat 
social entre aquests beneficis i els serveis que estan 
prestant; que es camini cap a la nacionalització de to-
tes les energies, que és l’única manera de garantir, per 
tant, que actuen com a redistribuïdors de la riquesa, 
que actuïn com a cohesionador social.

I, finalment, dir, doncs, que, bé, aquell mercat que es 
diu, que hem dit que és fet a mida, ho tornem a repe-
tir, encareix serveis, és un mercat servil, és un mercat 
que col·loca el Partit Popular i el PSOE cual ETT, és 
un mercat que acaba amb les renovables, és un mer-
cat que té beneficis obscens i, sobretot, és un mercat 
que obliga les famílies a triar entre alimentar-se o es-
calfar-se, i això és obscè i això és indignant. I això no 
és mirar cap a una altra banda, com s’ha acusat abans 
de fer al PP; el PP no mira cap a una altra banda en 
aquesta situació, el PP en aquesta situació simplement 
està mirant-la i se’n burla, fa sorna i fa escarni de la 
gent que ho està passant malament.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustríssima senyora Montser-
rat Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, deixin 
que comenci amb unes preguntes que qualsevol perso-
na amb un mínim de sensibilitat social crec que sabria 
ràpidament què s’ha de contestar. I és que tenir electri-
citat o gas per escalfar-nos, per cuinar, per tenir llum 
per veure’ns-hi a la nit a casa, perquè els nostres fills 
ara, quan arriben de l’escola, que a les sis és fosc, pu-
guin fer els deures, és un luxe, és un servei normal o és 
un bé de primera necessitat? Tenir aigua corrent a casa 
per cuinar, per beure, per rentar la roba, per dutxar-nos, 
i, si pot ser amb aigua calenta, millor, perquè a l’hi-
vern, doncs, costa una miqueta, és un luxe, és un servei 
normal o és un bé de primera necessitat? O agafar cada 
dia el metro, o d’altres el bus, o alguns un cotxe de lí-
nia regular, per anar a treballar és un luxe, és un servei 
normal o és un bé de primera necessitat?

Crec que la majoria d’aquesta cambra, tots, ho tindrí-
em clar; que la vida se’ns faria molt difícil, no fa pas 
molts anys que ho era, sense llum, sense aigua o sense 
poder-nos moure per desenvolupar simplement la nos-
tra feina.

I tots sabem que l’IVA, que és el que avui ens ocu-
pa aquí, és un impost indirecte; per tant, és un impost 
que no grava en funció de la renda de les persones si-
nó que grava el consum de les persones respecte a uns 
productes finals, i que és el consumidor final qui su-
porta tot aquest impost. Per tant, no és un impost re-
distributiu, mai ha sigut un impost redistributiu, per-
què qui més té no paga més pel mateix bé sinó que 
tothom paga igual.

Clar que l’IVA té alguns avantatges, i és que l’estat del 
benestar necessita que es puguin pagar, doncs, els ser-
veis que s’han de donar a les persones –necessita que 
es pagui la sanitat, necessita que es pagui l’ensenya-
ment, necessita que es paguin els serveis socials, ne-
cessita que es paguin moltes altres coses–, i d’algun 
lloc o altre han de sortir els diners. I és que l’IVA té 
l’avantatge que té una gran capacitat recaptadora: l’any 
2013, l’Estat espanyol va recaptar al voltant dels 52.000 
milions d’euros només amb IVA; per tant, una mesura 
difícil d’aplicar, en aquest sentit, per un govern que ne-
cessiti diners... O sigui, aquest efecte recaptador li hem 
de reconèixer. Però també és molt injust a l’hora d’apli-
car-ho, perquè no és redistributiu.

I tot i que un IVA molt elevat pot desincentivar el con-
sum, perquè és evident que, si les coses se’ns apugen 
un 21 per cent, és gairebé un quart més de tot el que 
valia abans, doncs, pot ser que ens desincentivi a con-
sumir algunes coses. Però hi han béns que són difí-
cilment prescindibles. I, en aquest cas, estem parlant, 
doncs, de l’electricitat, de l’aigua, del gas, del trans-
port públic, i és difícil que a això la gent hi renunciï, 
perquè són serveis bàsics, no són serveis normals ni 
serveis de luxe; són, simplement, serveis bàsics.
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I si tenim en compte la situació en què ens trobem, 
doncs, a dia d’avui, que paguem l’energia més cara 
d’Europa, ja s’ha dit, no beneficia les empreses i la se-
va competitivitat, però molt menys beneficia els cli-
ents i, sobretot, el client vulnerable que pateix pobresa 
energètica, amb increments, també s’ha dit, d’un 105 
per cent des del 2001 al 2012, o increments del 22 per 
cent de l’aigua –no a tot arreu, perquè pensem que no 
tot és àrea metropolitana, sinó que hi ha molts munici-
pis que ens gestionem l’aigua directament–; que tenim 
un índex d’atur important, d’un 19 per cent, tot i que 
estem anant a la baixa; que cada vegada tenim més 
pobresa i, per tant, també més pobresa energè tica, i 
que, per tant, hem de definir clarament quin és el con-
sumidor vulnerable que no pot arribar a tenir una cer-
ta temperatura a casa seva a l’hivern i que té dificul-
tats per pagar la llum, per pagar el gas, per pagar el 
gasoil de la calefacció... –no ens en recordem, no tot-
hom va amb gas, no tot és àrea metropolitana; jo a ve-
gades tinc la sensació que ens ho mirem d’una forma 
molt urbanita: hi ha fusta, hi ha gasoil de calefacció, 
hi ha gent que funcionem d’aquesta forma, perquè no 
tenim gas–, o no pot pagar tampoc els serveis d’aigua.

I de mica a mica hem d’anar millorant el transport de 
les persones, no sense moltes dificultats econòmiques 
per part del Govern de la Generalitat i amb greus in-
compliments d’inversions de l’Estat espanyol.

I l’any passat el Govern de la Generalitat diu: «Bé, 
doncs, aprovem un decret llei», segurament insufici-
ent, no ho neguem, però que impedia el tall de sub-
ministrament a les famílies que no podien pagar les 
factures durant els mesos d’hivern. Un primer pas. In-
suficient, d’acord; hem d’anar més enllà. Però què ens 
trobem? Doncs, ens trobem que el Govern espanyol 
demana la seva suspensió al Tribunal Constitucional. 
I diuen que això ho fan..., bé, no sabem ben bé per què 
diuen que ho fan. Però en tot cas hi ha dues directives 
europees que ens diuen que s’ha de transposar algunes 
lleis a l’Estat espanyol que no s’han transposat respec-
te a la vulnerabilitat de les persones i, sobretot, pels 
talls de subministrament en períodes crítics.

Fixem-nos en la perversitat del Govern espanyol, fi-
xem-nos en la perversitat del Govern espanyol en aquest 
cas. És, i perdonin, i ho dic en castellà, como el perro 
del hortelano, eh?: ni come, ni deja comer, no fan ni dei-
xen fer. I llavors el senyor Coto diu que nosaltres fem 
despeses separatistes. Quant ens costa el Castor? Quant 
pagaran la gent que consumeix gas i quants anys? I di-
ré una altra cosa, diu: «I a més l’IVA de l’aigua afecta 
els ajuntaments.» Escolti, als ajuntaments..., l’aigua és un 
dels IVA que precisament no patim com a consumidor 
final. (Veus de fons.) Sí senyor; els ajuntaments no el pa-
tim com a consumidor final.

I què fa el Govern de Catalunya? Doncs, el Govern de 
Catalunya no s’ha quedat amb els braços plegats: el Go-
vern de Catalunya ha demanat l’aixecament al Tribu-
nal Constitucional de la suspensió d’aquest decret llei; 
també ha demanat a la Unió Europea que obligui l’Es-
tat espanyol a transposar aquestes directives europees; 
s’ha començat a treballar amb algun altre grup d’aques-
ta cambra una modificació del Codi de consum per ti-
rar endavant el concepte de consumidor vulnerable; es 

vol anar a la creació d’un fons ordenant els ja existents, 
perquè molta gent té ajuts de pobresa –des dels ajun-
taments, des de la diputació, des de la Generalitat es-
tem donant ajuts per pobresa energètica i no energèti-
ca, eh?–, i, per tant, crear aquest fons amb aportacions 
públiques i amb aportacions privades, i, si convé, de les 
elèctriques –no ens tremolarà el pols amb això.

I ha mantingut també el Govern moltes converses i ha 
obtingut compromisos per no tallar el subministra-
ment als clients vulnerables durant aquest hivern. I el 
nostre grup parlamentari ha presentat aquesta matei-
xa setmana al Congrés dels Diputats una proposició 
de llei, a Madrid, per rebaixar, no el 10 per cent com 
hem fet aquí tothom, sinó, per als consumidors vul-
nerables, el gas i l’electricitat al 4 per cent, és a dir, al 
tipus superreduït. I esperem que això aviat es tornarà a 
fer, perquè és evident que un 21 per cent d’electricitat i 
de gas és totalment abusiu. I ho deia el conseller Puig 
l’altre dia: si una família sol·licita el bo social i a més 
ho acompanya amb una reducció de l’IVA fins al 4 per 
cent, ens podem trobar amb una disminució de la fac-
tura elèctrica del voltant del 40 per cent; per tant, tam-
bé és un altre pas. I tot el que puguem fer i puguem 
anar avançant ho farem.

I no és que estiguem d’acord ara, senyor Herrera, 
amb tot això; nosaltres hi donarem suport, volem que 
aquesta iniciativa tiri endavant, però ja l’any 2008 el 
Grup Parlamentari a Madrid de Convergència i Unió 
va presentar al Congrés una proposició de llei similar 
a la de la modificació de l’IVA, a la qual li recordo que 
vostè i el seu grup –vostè ho va defensar– van votar en 
contra en aquell moment perquè no es feia una discri-
minació en funció dels recursos de la família. Però, 
bé, rectificar és de savis. I nosaltres ho celebrem.

I a la Llei de l’energia, també li ho diré, nosaltres hi 
vam donar suport, però és que se salvava la cogene-
ració. Era importantíssima per a les nostres empreses, 
importantíssim per a la competitivitat de les nostres 
empreses, que també donen llocs de treball i ajuden 
que no hi hagi tant atur.

I a Catalunya, de fet, aquí, hem presentat un recurs, i 
és que de pobresa energètica fa molts anys que n’hi ha 
–no sé quant em queda–; de pobresa energètica..., els 
anys 2006, 2007, 2008 ja teníem gent pensionista que 
se n’anaven a dormir a les vuit del vespre perquè no 
podien escalfar-se. Escoti, jo en conec d’aquesta gent. 
I el nostre ajuntament, què fa? Doncs, subministrar-los 
llenya. I, com nosaltres, molts ajuntaments, els nou-
cents ajuntaments de Catalunya, i les diputacions, i el 
Govern de la Generalitat.

Res més. Dir que nosaltres estem d’acord a demanar que 
l’electricitat i el gas puguin passar a un tipus reduït del 
21 al 10 per cent, i que l’aigua i el transport passin del 10 
al 4 per cent. I ens agradaria, inclús, continuar parlant 
perquè puguem anar més lluny i el consumidor vulne-
rable pugui arribar no a aquest 10 per cent en gas i en 
electricitat sinó que puguem arribar a aquest 4 per cent 
que nosaltres, el nostre grup, també proposa a Madrid al 
Congrés dels Diputats.

Gràcies, president, presidenta, senyores i senyors di-
putats.
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La presidenta

Cridem a votació.

(José Antonio Coto Roquet demana per parlar.) Senyor 
Coto?

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, per al·lusions.

La presidenta

Quaranta segons.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Miri, senyor Herrera, 
vostè podia haver-se passat els deu minuts d’inter-
venció demanant disculpes; demanant disculpes pels 
229 imputats dels ERE d’Andalusia, per les corrupte-
les de Tania Sánchez; podria haver demanat disculpes 
perquè vostè –vostè– va ser diputat al Congrés que va 
investir amb el seu vot el senyor Zapatero, el senyor 
Zapatero dels 5 milions d’aturats, de les participacions 
preferents i dels desnonaments exprés. Abans de donar 
lliçons, senyor Herrera, comenci fent autocrítica.

Miri, senyora Romero, del PSC; diu: «Vam ser hàbils 
quan vam governar..., vam ser molt poc hàbils quan vam 
governar.» Continuen sent molt poc hàbils, i per això 
han augmentat en dos anys un 11 per cent el preu de l’ai-
gua, amb Convergència i Unió, a l’àrea metropolitana de 
Barcelona; vostès que van abaixar els impostos a les Si-
cav del 30 a l’1 per cent.

I, per cert, avui els que cobren més de 300.000 euros 
paguen més IRPF que amb el senyor Zapatero i els 
que cobren menys de dotze mil euros no paguen IRPF, 
cosa que pagaven amb vostès, quan governaven els so-
cialistes del Govern zapateril.

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

(Pausa. Joan Herrera Torres demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Herrera...

Joan Herrera Torres

Per al·lusions, trenta segons. (Pausa.) Agrair als grups 
parlamentaris (remor de veus) el suport a la...

La presidenta

Esperi, esperi un moment, perquè no el sentiran, eh? 
(Pausa.) Ja.

Joan Herrera Torres

Agrair als grups parlamentaris el suport a la proposta. 
I el que ha dit el senyor Coto..., el senyor Coto donant 
lliçons de democràcia, transparència i corrupció: PP, 

lliçons de democràcia, transparència i crítica a la cor-
rupció, un oxímoron.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Passem a la votació de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya.

Comença la votació.

Atès que aquesta esmena a la totalitat ha estat rebutja-
da per 17 vots a favor i 111 en contra, la iniciativa con-
tinua la seva tramitació.

Hi ha... (adreçantse al president de la Generalitat), 
president..., tenim una votació.

(Pausa.)

Procediment
per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu 
Fabra (tram. 284-00025/10)

El sisè punt de l’ordre del dia és el procediment per a 
elegir un membre del Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra. El candidat proposat és el senyor Mi-
quel Rubirola i Torrent.

Si no hi ha cap objecció, es pot fer la designació per 
assentiment? (Pausa.) S’ha de votar? (Pausa.) D’acord. 
Doncs, llavors, demano als serveis de la cambra vota-
ció secreta.

Mentrestant, dir-los que s’ha sol·licitat pel Govern 
una alteració de l’ordre del dia d’aquesta sessió ple-
nària, de forma que la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut, que 
seria la número 3, passi a la primera moció a defensar 
en aquesta sessió.

Doncs, procedim a la votació del candidat proposat.

Comença la votació.

Ha estat designat per 118 vots a favor, 2 en contra i 11 
abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre l’atenció primària de salut 
(tram. 302-00221/10)

Passem ara a les mocions. I, per tant, suposo que no hi 
ha cap impediment a passar-la, la número 17, a la nú-
mero 15, i substanciem ara aquesta Moció sobre l’aten-
ció primària de salut. Presentada pel Grup Socia lista, 
té la paraula la il·lustre senyora Núria Segú. 

(Pausa.)

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, en nom del Grup Parlamentari Socialista presen-
to la moció resultant a la interpel·lació del Ple passat 



Sèrie P - Núm. 87 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.2  32

sobre atenció primària. En primer lloc, voldria salu-
dar persones que avui no són aquí, perquè, com bé ha 
dit la presidenta, el Govern ha proposat un canvi d’or-
dre i persones que tenien previst assistir avui a aquesta 
substanciació a la tarda, doncs, avui no són aquí i se-
gur que ens segueixen via internet.

Pel que fa referència a aquesta moció, que és llarga i 
extensa, ho he de dir, té tres grans apartats, tres grans 
àmbits: el que fa referència a millorar la resolució de 
l’atenció primària, amb uns continguts de caràcter bà-
sicament assistencial; un segon apartat que fa referèn-
cia al tema del finançament de l’atenció primària, i un 
tercer apartat que fa referència a la gestió. (Remor de 
veus.)

No parlaré gaire del primer apartat perquè bàsica-
ment la major part de la interpel·lació va centrar-se en 
aquest primer apartat. I, per tant, destacar que hi ha 
acord unànime... (Persisteix la remor de veus.)

La presidenta

Un moment... –un moment–, senyora diputada, un mo-
ment. (Pausa.) Continuï.

Núria Segú Ferré

Destacar que hi ha acord unànime en el text que tenen 
els grups, que es posarà a votació, excepte, em sembla, 
en un petit punt que fa referència a l’obertura de les 
farmàcies; però, bàsicament, són mesures adreçades a 
incrementar la resolució de l’atenció primària, perquè, 
com vostès saben, l’atenció primària, cosa efectiva, és 
la millor inversió que podem fer: s’incrementa la re-
solució, s’estalvia a curt i a mitjà termini, sobretot en 
serveis especialitzats, i en general es milloren els re-
sultats de salut i l’atenció a la població.

Pel que fa referència al segon apartat, el de finança-
ment, nosaltres plantegem bàsicament tres punts. Un 
és incrementar el pes relatiu del pressupost de primà-
ria sobre el total del pressupost de salut. S’ha acceptat 
una transacció amb Convergència i Unió que marca 
un termini en aquesta recuperació del pes relatiu en 
tres anys com a màxim.

Pel que fa referència al Pla d’inversions de reposi-
ció i renovació tecnològica, s’ha acceptat una esme-
na del Partit Popular, també, per aconseguir allò que 
ens preocupa, sobretot pel que fa referència als centres 
de l’ICS, eh? –també hi ha tota l’atenció primària, pe-
rò sobretot pel que fa referència als centres de l’ICS–, 
que és garantir no solament el manteniment de les in-
fraestructures físiques, edificis i serveis, sinó també, 
sobretot, la reposició i la renovació tecnològica, que 
creiem que és un dels problemes que a curt termini es 
poden trobar els centres de l’ICS, no solament d’aten-
ció primària, sinó també els grans hospitals de Cata-
lunya.

I, per últim, també, un punt adreçat a finançar allò que 
ja aprovem a la part primera de la moció, lligat al li-
deratge i al control per part dels metges i els professi-
onals d’atenció primària dels pacients crònics i el se-
guiment també dels trànsits entre els diferents nivells 

assistencials dels seus pacients. Això vol dir que as-
signem a primària recursos per a proves diagnòsti-
ques, eh?, i altres accions i actes mèdics que han de 
ser liderats i seguits pels professionals de primària. En 
això també hi ha una transacció i també hi ha acord.

El tercer apartat, àmbit d’aquesta moció, sobre el qual 
m’estendré una mica més perquè no es va tractar gaire 
a la primera presentació de la interpel·lació, fa referèn-
cia a la gestió. Hi ha una moció aprovada, la 3 de la le-
gislatura passada, la 3/X, que mandatava el Govern a 
plantejar-se els concursos d’atenció primària, sobretot 
pel que fa referència a la polèmica que hi va haver per 
l’adjudicació inicial a Eulen per a la gestió del CAP 
de l’Escala. Es va fer una sessió a la Comissió de Sa-
lut sobre aquesta qüestió, es va presentar un informe; 
però, tot i així, ens trobem que s’ha convocat un nou 
concurs per a la gestió de quatre àrees bàsiques i que, 
d’aquest concurs..., a dos d’elles s’ha presentat només 
un sol licitador, a dues d’elles més d’un licitador.

Nosaltres creiem que, fruit d’aquesta situació i de la 
resposta unànime per part dels territoris afectats..., 
«unànime» vol dir: tots els ajuntaments, tots els grups 
polítics, tant de l’Escala com de la zona de l’Alt Camp, 
han aprovat mocions reclamant..., primer, expressant 
la seva preocupació per aquesta qüestió i, segon, recla-
mant i exposant les reticències que hi ha sobre algunes 
ofertants, eh?, sobretot ofertants que no són del sector 
d’atenció primària i amb ànim de lucre.

Nosaltres creiem que, vista aquesta situació, però so-
bretot vist, aixecant una mica el focus, que l’escenari 
internacional ha canviat –les clàusules que fan refe-
rència a les contractacions, els contractes d’obra públi-
ca ja vénen dictaminats i reglats per directives europe-
es–, vist també que l’interès pel sector salut del sector 
econòmic és cada vegada més important, creiem que 
ens hem de plantejar no treure a concurs les àrees bà-
siques de salut. Dir-ho col·loquialment: igual com no 
traiem a concurs els hospitals, tampoc hem de treure a 
concurs la gestió de l’atenció primària.

I en aquesta línia va la moció que hem presentat, els 
diferents punts. En tot cas, en podem seguir parlant a 
l’últim torn, quan explicaré les transaccions que s’han 
fet i els acords a què en principi s’ha arribat sobre 
aquesta qüestió. Però creiem que cal... (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 de Ciutadans, la il·lustre 
senyora Carme Pérez.

Carme Pérez Martínez 

Bon dia a tothom. Presidenta, conseller, diputats i dipu-
tades, volem agrair, en primer lloc, l’esforç que ha fet 
la diputada Segú intentant transaccionar i, a més, ac-
ceptant la major part d’esmenes que s’han presentat. 
Nosaltres hem presentat algunes esmenes, fonamen-
talment dirigides al fet que es faci efectiva la possi-
bilitat de col·laboració i coordinació entre les àrees 
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bàsiques de salut, entre l’atenció primària i l’atenció 
hospitalària, que és un tema que, malgrat que se’n par-
la moltes vegades, és difícil aconseguir que això pugui 
ser una realitat i requereix temps de professionals i, 
evidentment, requereix sempre recursos.

Com molt bé ha dit la diputada Segú, aquesta moció 
té tres parts. Evidentment, la primera es dirigeix..., les 
dues primeres jo diria que són generals i són de tipus 
estructural; sobretot la més important és la de garantir 
els recursos suficients perquè l’atenció primària pugui 
desenvolupar totes aquelles funcions que té encoma-
nades i que pugui incrementar, a través de la possi-
bilitat de tindre més eines de suport i més eines de 
diagnòstic, les seves funcions. I la tercera part, que jo 
penso que en aquest cas és la més important en aques-
ta moció que es presenta, és una part més específica, 
és una part conjuntural i que, com molt bé ja ha expli-
cat, està en relació concreta amb una sèrie de concur-
sos que han sortit.

També ha fet referència, la diputada Segú, al fet que ja 
fa un any es va presentar, almenys en l’àmbit de l’Es-
cala, un concurs pràcticament amb les mateixes con-
dicions. Vull recordar que en aquell moment va ser 
l’entitat que gestionava l’Hospital de Figueres i la Fun-
dació Empordà –de la qual formava part i n’era un dels 
administradors uns dels que ara són consellers del Go-
vern de la Generalitat– que es va oposar a aquella lici-
tació i es va aconseguir d’aturar. De nou, ara, després 
d’un any, s’han tornat a treure a concurs quatre centres 
d’atenció primària. I nosaltres estàvem disposats a vo-
tar la moció en tota la seva completesa, perquè feia 
referència –i hi estem d’acord absolutament, perquè ja 
ho hem manifestat altres vegades– al fet que cal pre-
servar que determinades àrees sanitàries –nosaltres 
pensem que totes– hagin de passar o puguin passar 
a mans d’empreses privades amb ànim de lucre, que 
una mica és el que s’està permetent amb aquest con-
curs, com ja es permetia en el concurs anterior, tot i 
que moltes vegades se’ns diu que no hi ha aquesta vo-
luntat de part del Govern, però veiem que no existeix 
cap moment en què això no es pugui facilitar. Evident-
ment, amb un plec de condicions diferent al que s’ha 
presentat, exigint que les empreses que concursessin, 
que concorreguessin, tinguessin expertesa en el tema 
de l’atenció sanitària i que a més tinguessin arrel en el 
territori, doncs, potser es podria evitar que algunes de 
les empreses que han concorregut de nou, o algunes 
d’elles que han estat o estan vinculades encara a per-
sones que han tingut càrrecs o que encara tenen rela-
ció amb el partit en el Govern..., entenem que això és 
el que es pretén facilitar, evidentment, nosaltres no hi 
estem d’acord, que aquesta possibilitat es pugui donar.

I, en principi, la moció recollia el que era la filoso-
fia del nostre grup parlamentari. Fruit de les transacci-
ons, que entenc que s’han hagut de fer en aquest sentit, 
pensem que això no es garanteix. A més, es planteja 
que només es revisin les condicions de licitació de dos 
d’aquests concursos. Entenem que es pot demanar que 
es deturin tots els concursos perquè entenem que no 
s’ajusten al que creiem que hauria de donar-se, però 
entenem que no podem demanar que només se’n detu-
rin dos o que es revisin els plecs de condicions de dos, 

perquè això ens sembla que no seria adient. I, per tant, 
en aquest punt evidentment no podem donar-hi suport.

Nosaltres volem manifestar que, tot i que es planteja 
com es planteja en la moció, que s’informi i es valo-
rin les possibilitats que tot això es pugui fer a través 
de consorcis i d’entitats públiques, lamentem que en 
tot el text de la moció s’hagi retirat tot allò que feia 
referència al desig del grup parlamentari que presen-
ta la moció i al qual nosaltres donaríem i hi donarem 
suport, malgrat això, amb tot això que he dit..., que 
s’hagi eliminat qualsevol referència al fet que la vo-
luntat del Parlament de Catalunya és la de no permetre 
que es faciliti que les àrees de salut ni la sanitat en ge-
neral puguin passar a mans d’empreses privades amb 
ànim de lucre. Però ens sembla que això és fonamen-
tal. Entenem que el partit en el Govern i el grup que li 
ha donat suport fins ara tinguin gran interès que això 
s’elimini d’aquestes mocions, però sí que volem fer-
ho constar, perquè nosaltres evidentment no hi estem 
d’acord.

A la resta de la moció hi donarem suport. I lamentem, 
hi insisteixo, que s’hagin tret aquestes referències que 
ens semblava que eren fonamentals.

Moltes gràcies.

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. Primer de tot, agrair al Grup So-
cialista que hagi portat al Ple l’atenció primària. És 
realment un àmbit que no està aprofitat com caldria, i 
volíem destacar alguns dels punts que es posen a vo-
tació amb aquesta moció del PSC, destacar-los en po-
sitiu. Per exemple, els compromisos d’increment del 
pressupost per a la primària; els compromisos d’aug-
mentar-ne, també, la capacitat resolutiva, que no no-
més és una qüestió de pressupost, sinó també de més 
personal, de millor formació, d’accés a proves diag-
nòstiques; evidentment això es trasllada o es tradueix 
en el fet que també calen recursos.

Volíem destacar, també, que posem a votació que es 
posin els mecanismes perquè l’atenció primària i no 
l’hospitalària sigui la que lideri el procés d’atenció als 
processos..., als malalts crònics. Tot i així, no podem 
deixar d’expressar els nostres dubtes respecte del pro-
grama MACA d’atenció dels malalts crònics en alguns 
aspectes concrets; en aspectes com, per exemple, el 
risc de fragmentació de l’atenció que pot comportar 
aquest sistema. I, en aquest sentit, ens agradaria que 
se’ns vingui a explicar exactament què és el que s’està 
fent i com funciona. Com també les queixes que ens 
han arribat des d’alguns casos en què l’aplicació del 
MACA en el cas d’equips de primària ha suposat pèr-
dua de personal en aquests equips.

Per això hem fet una esmena en el punt de la moció 
en què es parla precisament de l’atenció a la cronici-
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tat, que s’ha acceptat per part del PSC i que, per tant, 
també hi ha el compromís que aquests programes no 
comportin pèrdua de personal habitual a l’atenció pri-
mària.

I, evidentment, l’altre punt clau d’aquesta moció, al 
nostre parer, és el dels concursos de les àrees bàsi-
ques, concursos de les EBA, de les empreses privades 
amb ànim de lucre, per cert, per part de propietat dels 
professionals que tornen a sortir a concurs.

Nosaltres voldríem llegir-los literalment el que s’ha 
aprovat, crec que per part de tots els grups, al Ple de 
l’Escala; hi feia referència la diputada del PSC, la se-
nyora Núria Segú. I diuen: «Després de la mala expe-
riència del procés de licitació anterior» –que allà ja fa 
temps que ho van patir, si ho recorden–, «no entenem 
com es pot reiniciar novament un procés de licitació 
d’un servei tan estratègic per a la gent dels nostres po-
bles sense que se’ns hagi fet arribar cap informació, 
conseller.» I diuen, precisament se’n queixen, que el 
Departament de Salut no hagi anat a parlar ni tan sols 
amb els alcaldes dels municipis afectats.

Tornem a trobar-nos amb un concurs que pot recaure 
en una empresa multinacional sense experiència en el 
sector i amb afany de lucre. Tornem a trobar-nos amb 
un tipus de concurs en què l’oferta econòmica segueix 
sent la part determinant de les noves bases del con-
curs i en què no és condició imprescindible l’acredita-
ció d’experiència en aquest sector. Això és el que ens 
estem trobant en el cas que es posa a votació avui amb 
aquesta moció i que s’està denunciant de l’obertura de 
nous concursos d’adjudicació de CAP, d’equips de pri-
mària en el nostre país, i dels que poden venir.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres també volíem fer 
suport als punts de la moció del PSC tal com eren ori-
ginalment respecte d’aquest tema. Però ja els anuncio 
que ens abstindrem, lamentablement ens abstindrem, 
no volem posar cap pega, evidentment, però, ens abs-
tindrem en els punts 7, 9 i 11 i demanem votació se-
parada d’aquests punts. Per què? Perquè ara ja no vo-
tarem aturar els concursos dels tres casos en què ja..., 
dels quatre casos en què ja estan a concurs, sinó revisar 
el plec de clàusules, que evidentment això pot perme-
tre aturar-ho, canviar les condicions... Per això no vota-
rem en contra, senyora Segú, evident que això pot per-
metre-ho, però també pot permetre el contrari, senyora 
Segú –també pot permetre el contrari. Estem parlant 
de qui estem parlant, de qui ho ha de revisar, el depar-
tament que ha fet un plec de clàusules determinat, de 
bon inici.

Ens abstindrem, també, en el punt 9, perquè ha cai-
gut precisament d’aquest punt que es blindi l’entrada 
a empreses privades en la gestió de l’atenció primària. 
I ens abstindrem en el punt 11 en el mateix sentit.

I també els avanço que ens abstindrem en el punt 2, 
respecte a la farmàcia comunitària, perquè conside-
rem desorientador o poc efectiu el que s’està fent actu-
alment amb serveis preventius assistencials a les far-
màcies; tenim els nostres dubtes, i també creiem que 
venim a reforçar un element que, ara per ara, el nostre 
grup parlamentari no veu del tot clar que estigui sent 

eficient ni que millori l’atenció a la ciutadania de Ca-
talunya.

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

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller de Sa-
lut, molt bon dia. Il·lustres diputats i diputades, per 
defensar el Grup Popular, el posicionament del Grup 
Parlamentari Popular en aquesta moció, presentada 
pel Grup Socialista, però al final acordada pràctica-
ment amb tots els grups parlamentaris, sobre atenció 
primària.

Jo li haig de reconèixer, senyora Segú, la capacitat 
que ha tingut vostè i el seu grup, però sobretot vostè, 
doncs, per introduir diferents debats en una mateixa 
moció. Personalment, crec que desvirtua l’objectiu i la 
finalitat d’aquesta moció; però, en tot cas, intentarem 
parlar de tots aquells temes que vostè ha intentat o ha 
aconseguit introduir en aquesta moció.

Vostè, inicialment, ens parla de l’atenció primària com 
a eix nuclear i compartim absolutament la necessitat, 
en aquests moments, de reforçar-la i potenciar-la per 
apropar-la al malalt, que al final és allò més important 
per a tots, no? Nosaltres considerem que és necessari 
dotar-la de més i millors recursos per poder facilitar la 
resolució de molts i molts casos.

També compartim, senyora Segú, la necessitat de mi-
llorar les condicions i, fins i tot, també, l’autonomia, 
tant del metge de família com també de l’infermer, de 
la figura de l’infermer o de la infermera.

Hi ha un altre punt que fa referència també a les inversi-
ons i que nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, hem 
esmenat. Perquè el Govern de Catalunya, doncs, el pri-
mer que va fer quan va accedir al poder, doncs, va ser, 
precisament, paralitzar totes aquelles inversions que hi 
havien previstes per l’anterior Govern, inversions i obres 
que passaven des de noves construccions absolutament 
necessàries fins també a reformes previstes en centres 
hospitalaris i ambulatoris. Nosaltres considerem que 
és del tot necessari recuperar aquelles inversions, i és 
aquesta l’esmena que hem presentat i que vostès han tin-
gut a bé acceptar-nos.

Però anant al tema fonamental de la moció, que és la 
gestió d’uns certs ambulatoris per part d’empreses ex-
ternes, el Partit Popular de Catalunya hem presentat 
esmenes en aquest punt, esmenes que precisament el 
que persegueixen són garanties i seguretat per part de 
la Generalitat de Catalunya. I garanties que, en primer 
lloc..., i són a més esmenes que van justament en la lí-
nia del que ara esmentava la diputada d’Iniciativa Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, mocions 
que s’han presentat en el territori, que han estat apro-
vades pràcticament per la unanimitat de tots els grups 
municipals, fins i tot Convergència i Unió tampoc no 
ha votat en contra, per tant, alguna cosa devia estar 
bé, no? Per tant, aquestes esmenes que hem presentat 
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nosaltres i que van en la línia del que s’ha aprovat en 
el territori són garanties que els programes assistenci-
als dels CAP poden ser exactament els mateixos amb 
una operació d’aquestes característiques, com pre-
veu la Generalitat de fer en aquestes àrees. Garanti-
es també que els serveis essencials no patiran pèrdues 
d’equitat en l’accés, ni tampoc disminució... –allò ben 
important–, disminució en la qualitat de les urgènci-
es, assistència domiciliària i els serveis d’especialitat. 
I que la medicació... –tema, ho creiem, fonamental i 
molt important–, i que la medicació no es reduirà se-
guint criteris d’estalvi econòmic.

Hem acordat també una transacció amb el grup pro-
posant de la moció, amb el Grup Socialista i amb Es-
querra Republicana justament en aquesta línia. En de-
finitiva, i tal com reclamen els ciutadans afectats per 
aquesta possible externalització dels serveis, nosaltres 
volem que la Generalitat es comprometi a garantir la 
mateixa qualitat en el servei. I mentre aquesta garantia 
no sigui efectiva, mentre la Generalitat de Catalunya 
no es comprometi documentalment, no es comprome-
ti a tenir, a dotar dels mateixos serveis aquestes..., de 
les mateixes prestacions aquests ciutadans d’aquestes 
zones afectades, nosaltres entenem que s’han d’aturar 
tots aquells concursos que s’han, diguem-ne, obert en 
aquesta línia, no?

Per tant, nosaltres reclamem i estem a favor de no con-
vocar nous concursos per a la gestió de les àrees bàsi-
ques de salut que en aquests moments estan en règim 
de concessió, però al finalitzar el termini, no abans 
que es compleixi el termini, la finalització d’aquesta 
concessió.

Per tant, nosaltres donarem suport a bona part –pràcti-
cament a la totalitat– d’aquesta moció, presentada pel 
Grup Socialista, però esmenada i transaccionada pràc-
ticament amb tothom, demanant, això sí, votació se-
parada de punt desè. Aquell punt que fa referència al 
canvi de legislació, al canvi de la normativa tant estatal 
com autonòmica, tant espanyola com catalana, perquè 
entenem, doncs, que segurament no és la mesura que 
cal adoptar per fer aquesta modificació que vostès re-
clamen. 

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Alba 
Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta; bon dia. Bon dia, conseller, dipu-
tades, diputats, bé, en primer lloc, també agrair al 
Grup Parlamentari Socialista per portar la moció 
d’atenció primària. De fet, és bo, com ha dit la com-
panya d’Iniciativa, tractar l’atenció primària en aquest 
Parlament, que és un dels... –tal com ho diem a la mo-
ció–, és un dels pilars fonamentals del nostre sistema 
sanitari, aquell que està a prop del ciutadà i aquell al 
qual, en tot cas, li hem de donar més protagonisme i 
més importància. I d’això va una mica la..., l’atenció 

primària parla del pes relatiu en el pressupost de sa-
lut que ha de tenir l’atenció primària, que ha d’anar 
millorant, parla de l’assignació «capitativa», una cosa 
que fa temps que ronda pels despatxos de salut; parla 
de primària com a eix principal dels fluxos assisten-
cials, donant instrument als metges, responsabilitat a 
les infermeres sobre el seguiment i control de pacients 
crònics, etcètera; parla del model també de farmàcia 
comunitària, i, en definitiva, parla d’això de l’atenció, 
més a prop del ciutadà, de l’atenció a la nostra comu-
nitat. A la qual, bàsicament, hi donarem suport en 
quasi tot.

Anuncio que votarem que no al punt 1.11, que ha sigut 
una acceptació d’una esmena d’Iniciativa, perquè no 
creiem que el fet que s’hagi de compartir una història 
clínica als pacients vulgui dir necessàriament unifor-
mitzar el sistema informàtic a tots els CAP de Catalu-
nya, atès que tenim constància que hi ha molts centres 
d’atenció primària que tenen el seu programa infor-
màtic que els funciona bé, que estan contents i, per 
tant, creiem que el Parlament no ha d’establir una obli-
gació en aquest sentit.

I entrant una mica en la qüestió més controvertida 
d’aquesta moció, que és una qüestió que nosaltres ja 
vam tractar aquí al Parlament quan va començar la le-
gislatura i quan ens vam trobar que el CAP de l’Esca-
la havia sortit a concurs, i, a més a més, s’adjudicava 
a una empresa que no era del sector, que no era tam-
poc..., ni del sector, ni d’arrel en el territori, per tant, 
no hi vèiem cap sentit que aquesta empresa passés a 
gestionar un servei tan bàsic per a la nostra població 
com és l’atenció primària, en aquest cas, del CAP de 
l’Escala. En aquell moment ja vam fer una moció en 
la qual dèiem que s’havia de fer un grup de treball 
de contractació pública, arran de la Moció 3/X, en el 
qual s’establissin algunes línies de com havia d’actu-
ar el Departament de Salut i també el social per con-
tractar serveis sanitaris i socials en el nostre país; un 
informe molt interessant que donava certes recoma-
nacions a la Generalitat de Catalunya de com ho ha-
via de fer. I creiem que aquí, malgrat que som cons-
cients i hem vist els plecs del contracte i que s’hi han 
incorporat moltes de les recomanacions que deia en 
aquell informe, creiem que també hi ha una mica de 
marge més per endinsar-los en tot el tema de l’acredi-
tació, no acreditació de centres, sinó acreditació tam-
bé d’entitats gestores. Perquè, en definitiva, el que es-
tem establint és el model sanitari català, quin tipus 
de proveïdors hi volem en el nostre sistema i també 
aspectes relacionats amb els criteris subjectius a tenir 
en compte.

En aquest cas, nosaltres som plenament conscients del 
que va dir el conseller l’altre dia en la interpel·lació de 
la diputada Núria Segú: les ABS han sortit a concurs 
sempre, les que no eren pròpies de l’ICS, ara només 
es treuen les entitats que no depenen de la Generali-
tat de Catalunya directament. Però, veient el que ha 
passat, veient el que diuen els diferents municipis, tots 
els grups municipals, els consells comarcals, entenem 
que hem de donar una resposta des d’aquest Parla-
ment de Catalunya també de recolzament. Hi ha en-
cara aquesta possibilitat de revisió sobre aquest infor-
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me. Perquè aquí estem parlant de model i en el model 
nosaltres ho vam establir clarament que havíem de fer 
un pacte nacional de salut en la mateixa moció d’aque-
lla vegada que vam aprovar que es fes aquest informe.

Per tant, parlem de model, és una cosa que ha de pas-
sar pel Parlament de Catalunya, quin model d’atenció 
primària volem, i està clar que des d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya el que no volem, el que no ens 
agrada és que empreses de capital privat amb ànim 
de lucre que no tenen cap mena d’arrelament ni en el 
sector ni en el territori gestionin l’atenció primària del 
nostre país; és una línia vermella absoluta i, en aquest 
cas, instem a través del punt 7 a donar una pista so-
bre què hem de fer per modificar aquests concursos i 
aquests plecs.

Tenen un recurs d’alçada interposat i nosaltres dema-
nem que valorin la possibilitat de si es pot estimar, no 
tant per compartir el cent per cent del que diu, sinó 
com una oportunitat de revisió i d’entrar en la línia de 
tot el que diu l’informe i poder millorar la contracta-
ció pública.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyora Maria Assump-
ció Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Respecte a aquesta moció sobre 
l’atenció primària, comparteixo amb la resta de por-
taveus que m’han precedit en l’ús de la paraula la im-
portància de parlar en aquest faristol de l’atenció pri-
mària a Catalunya, perquè és ben conegut per tots que 
no és un tema prioritari i important ara, sinó que sem-
pre s’ha intentat dotar la primària de la importància 
que té dins del nostre sistema, en el seu moment fent 
l’única porta d’accés, d’entrada al sistema sanitari; en 
aquests moments, a banda de ser una porta d’entrada, 
també donant-li un paper molt més resolutiu del que 
segurament fins ara se li ha pogut donar.

Però lamentem aquesta moció, no tant per la impor-
tància que té poder parlar de la primària sinó perquè, 
precisament per aquesta importància, és una moció de 
perdigonada en el sentit que toca tants i tants punts i 
tants àmbits diferents de la primària que crec que amb 
els cinc minuts que tenim cadascun dels portaveus 
per expressar el nostre posicionament ens quedaran, 
doncs, molts temes a poder aprofundir i debatre com 
crec que es mereixeria aquest tema.

Sí que, en aquest sentit, dels tres àmbits temàtics que 
hem pogut destacar en aquesta moció, al que fa refe-
rència a professionals i competències, hem arribat a 
molts acords i transaccions en aquest punt perquè ai-
xí ho recull la importància que tenen els professionals 
de la salut en l’àmbit de la primària, que també ho re-
cull el Pla de salut en els temes que pertoca i, per tant, 
aquí sí que tant les nostres esmenes com les dels altres 
grups parlamentaris han estat incloses en aquesta mo-

ció. Després hi han dues parts més, la part econòmica 
i la part de gestió. 

En aquest sentit, des de Convergència i Unió hem fet 
esmenes reforçant, per una banda, tot allò que està so-
ta el paraigua que en aquest moment s’està desplegant 
del Pla de salut 2011-2015, tant pel que fa referència 
a les malalties cròniques com pel que fa referència a 
la incorporació o les millores que les noves tecnologi-
es ens poden donar a l’hora d’atendre els pacients a la 
primària, però no només a la primària, sinó millorant 
la coordinació amb la terciària o els hospitals que els 
són de referència; també incorporant noves línies es-
pecífiques en àmbits com pot ser, doncs, la salut men-
tal, l’oftalmologia o l’aparell locomotor, que també 
són una línia específica del Pla de salut 2011-2015.

Però també deia que parla de millores de gestió, com 
pot ser la coordinació de la primària, cosa que també 
celebrem que s’incorpori en aquesta moció i poder-ne 
parlar, i destacar, també, el punt o l’esmena que ens 
accepten, que fa referència a les hores d’espera de vi-
sites programades, i aquí sí que vull agrair, doncs, al 
grup presentant d’aquesta moció la voluntat d’incor-
porar aquesta nova terminologia que s’utilitzarà en 
el decret que el Govern té el compromís de, propera-
ment, presentar, sobre els temps de referència enlloc 
dels temps màxims d’espera a les llistes programades.

Un altre aspecte important a destacar, el de la histò-
ria clínica compartida; compartim l’objectiu que crec 
que emana d’aquesta moció, que la història clínica pu-
gui ser compartida amb tots els proveïdors. Tots sa-
bem que la història clínica és del pacient, no tant del 
sistema, però és evident que el que no poden forçar 
és que tots els proveïdors utilitzin la plataforma in-
formàtica que utilitza l’ICS en aquests casos i, per 
tant, sí que, amb l’objectiu de compartir precisament 
la història clínica, el que no podem és obligar a com-
partir tots l’e-CAP, i per tant en aquest punt, que crec 
que és una esmena d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, no donaríem suport a 
aquest apartat.

De la mateixa manera, també vull posar en valor el 
paper de les farmàcies, ara també i properament, com 
a entrada al sistema de salut, al nostre sistema sanita-
ri, però això creiem des del nostre Grup Parlamentari 
que no pot portar-nos a obligar a fer a les farmàcies 
uns horaris que van vinculats precisament als horaris 
d’obertura dels CAP i, en aquest sentit, tampoc –llevat 
que hi hagi alguna esmena acceptada en aquest punt–, 
doncs, donaríem suport a la moció original.

Però sí que m’agradaria, en aquest minut i escaig que 
em queda, posicionar-me sobre els punts finals, que fan 
referència, jo crec, a una de les parts més substanci-
als d’aquesta moció, que són els concursos públics en 
l’atenció primària. Crec que no ens poden demanar via 
moció que fem una il·legalitat administrativa posant en 
risc els proveïdors que sí, en aquests moments, o han 
de donar o estan donant uns serveis públics en l’aten-
ció primària. Perquè, és clar, què van fer quan gover-
naven? Van tenir set anys de majoria absoluta aquí, o 
majoria parlamentària aquí i majoria absoluta allà,  
i llavors, en aquell moment, per què no van fer el pas i 
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canviar la llei de contractació pública, que com bé sa-
ben no és una llei que es canviï en aquest Parlament, si-
nó que es canvia al Congrés espanyol? Perquè, és clar, 
a mi em diuen «els temps canvien», evident, però les 
lleis no canvien al ritme dels temps, les lleis les hem de 
canviar els diputats o aquí o al Congrés, que poden fer 
possible l’actualització de totes aquestes lleis. A banda 
que, òbviament, hem incorporat totes aquelles propos-
tes en els plecs que emanen d’aquell informe que es va 
fer en aquesta comissió parlamentària sobre contracta-
ció pública, que també, doncs, s’ha fet referència ante-
riorment.

I per acabar, demanar-los també, coherència, perquè 
en un cas concret com és el d’Alcover, i aquí tenim 
precisament un alcalde que ens pot explicar molt mi-
llor quin és el posicionament de tots els grups parla-
mentaris, a tots aquells que estan al Consell d’Admi-
nistració del Pius de Valls, van votar a favor, tots, des 
del PSC a la CUP, van votar a favor per presentar-se 
a gestionar el CAP d’Alcover i, per tant, en aquests 
punts el que els demanaríem, també, és coherència. 
I en aquest sentit, doncs, nosaltres no donaríem su-
port als punts 7 i 8 d’aquesta moció, i a banda que els 
trobem contradictoris amb el punt 10 de la mateixa 
moció.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la seva paraula la senyora 
Isabel Vallet, en nom del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Per posicionar la CUP - Alternativa d’Esquerres en 
aquesta moció, doncs, bé, primer de res, dir que d’ini-
ci ens havia semblat, d’alguna manera, que recollia un 
debat que és necessari, que jo crec que han tingut di-
ferents governs, bé, entendria que l’han de tenir els 
dife rents governs –l’ha tingut Convergència i Unió i 
suposo que el tindria el tripartit– que sempre es tanca 
amb la mateixa conclusió, que és que s’ha de dotar la 
primària d’una dotació pressupostària suficient, que a 
més a més ha de tenir treballadors suficients, que se 
l’ha de dignificar, que se li ha de donar més importàn-
cia, que ha de ser la pedra angular del sistema, doncs, 
que com bé diu l’OMS, d’alguna manera en la batalla 
contra l’atenció especialitzada, que no és cap batalla, 
òbviament, doncs, sempre ha de ser primera l’atenció 
primària. Molt bé, paraules, paraules, paraules, que en 
la realitat han acabat amb una atenció primària infra-
dotada crònicament... (Remor de veus.) Ja? Gràcies. 
Una atenció primària infradotada crònicament, deia, 
una atenció primària, entenem nosaltres, alguns pro-
blemes, alguns que sí que queden recollits en la moció 
i sí que votarem a favor, però d’altres que no. 

Nosaltres entenem, doncs, que per ressituar, per dig-
nificar i per, d’alguna manera, recuperar l’atenció pri-
mària com a pedra angular del sistema sanitari s’ha de 
retornar a la metodologia APOC, que és la metodolo-
gia d’atenció primària orientada a la comunitat; ente-
nem que, d’alguna manera, planeja i, per tant, fa una 

diagnosi de necessitats en funció, doncs, dels proble-
mes de salut que té aquella comunitat i que és essenci-
al per poder planificar en salut.

També fem una crida als professionals que, d’alguna 
manera, s’impliquin per dignificar la seva pròpia feina 
i, en aquest sentit, els donem les gràcies, que malgrat 
tot el que s’ha fet en l’atenció primària, els nivells de 
satisfacció i els usuaris són prou alts, és a dir, malgrat 
retallades, malgrat, per tant, jo diria desprestigi ge-
neral, els nivells, com deia, de satisfacció són bastant 
alts. En tot cas també els animem a lluitar contra l’ex-
clusió i sobretot contra la inaccessibilitat cada vegada 
més del sistema; també els animem en aquest sentit o 
entenem que cal una reflexió profunda en la qualitat 
de la prescripció i també en la formació que reben els 
professionals, formació molts cops massa cops lligada 
a la indústria farmacèutica i que, per tant, fa decantar 
precisament després aquesta qualitat de la prescripció, 
que de seguida tendeix a ser eminentment medicalit-
zada, que tendeix a ser jo diria que massa generosa en 
proves diagnostiques, etcètera, i que no pensa, des del 
nostre punt de vista, de manera estratègica, com s’usa 
aquesta prescripció, com es fa també ús racional dels 
fàrmacs.

En aquest sentit, votarem a favor, ja ho dic, d’algunes 
–jo diria que bastants– propostes que es fan. El que 
passa és que el que entenem que queda mal resolt i 
no hi votarem a favor és el tema de les licitacions dels 
CAP; bé, les licitacions d’aquell percentatge que és al 
voltant del 20 per cent de l’atenció primària que no és 
ara mateix, que no està a l’ICS ara mateix. I entenem 
que queda mal resolt perquè no es resol dient s’han de 
canviar els criteris d’adjudicació i ha de passar d’un 
criteri eminentment econòmic a tal altre criteri. Ente-
nem que la solució és que aquest 20 per cent que ara 
mateix no està dins de l’ICS, que es busqui la solució 
legal que sigui per integrar-lo. És ben senzill, és ben 
fàcil, ja que si hi ha voluntat política, aquells que po-
den modificar les lleis en teoria estan aquí, per tant, 
les majories parlamentàries estan aquí.

Sobre alguna afirmació que s’ha fet, dir que ara ma-
teix canviar els plecs és una il·legalitat, mentida, fals; 
és a dir, es podran saber molt la Llei de contractes... 
(Veus de fons.) Sí, han dit: «Canviar els plecs ara ma-
teix seria una il·legalitat.» Fals, com no seria una il-
legalitat tampoc anul·lar la licitació. No ho seria per-
què teniu un article a la Llei 30/1992 que estableix 
prerrogatives a totes les administracions, perquè, en 
funció i, per tant, en atenció de l’interès comú i del bé 
comú, com és aquest, que és que els nostres serveis 
de sanitat estiguin protegits de l’ànim de lucre, puguin 
fer les actuacions que calgui. Com he dit, l’Adminis-
tració té prerrogatives, prerrogatives que, per desgrà-
cia, sempre usen en funció d’aquests beneficis privats.

I sobre algunes coses que s’han dit, també, sobre el 
CAP d’Alcover, que quedi clara la nostra postura: 
la nostra postura és que no volem cap licitació, ni a 
EBA ni a empreses amb ànim de lucre a l’atenció pri-
mària. L’atenció primària entenem que per a ser la pe-
ça clau del sistema, per a ser la peça angular del sis-
tema, ha de formar part de l’ICS, i, per tant, s’ha de 
mirar la manera d’integrar-la a l’ICS.

Fascicle segon
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La presidenta

En nom..., per pronunciar-se sobre les esmenes, té la 
paraula la il·lustre senyora Núria Segú.

(Pausa.)

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Bé. Començaré potser 
demanant disculpes perquè potser no m’he explicat bé 
sobre el que es posa a votació, sobretot pel que fa refe-
rència als punts 7, 8, 9, 10 i 11 de la moció, que alguns 
grups s’han posicionat de manera molt explícita i molt 
contundent respecte a aquests, sobre no donar-hi su-
port o abstenir-s’hi. A veure si ens situem.

Avui el que posem a votació és el punt 8: «No es con-
vocaran més concursos d’atenció primària»; el punt 7, 
sobre els concursos convocats en aquelles àrees bàsi-
ques on hi ha més d’un licitador, sigui públic, sigui 
EBA o sigui privat amb ànim de lucre, amb no expe-
riència en el sector de primària, es revisaran els plecs 
en aquests dos casos, que deia que són el CAP que es-
tà ubicat a Alcover i el que està ubicat a l’Escala i to-
tes les seves àrees bàsiques, amb unes característiques 
que explicava aquests canvis molt bé la senyora Ver-
gés. I he de dir-los que, com vostès saben també, hi ha 
un recurs d’alçada presentat al conseller sobre aquesta 
qüestió per l’EBA d’Alcover, i que entenem que el Go-
vern pot valorar, el conseller pot valorar-lo i extrapo-
lar-lo, si és el cas, el cas de l’Escala.

Tercera qüestió que posem a votació: que es facin els 
canvis necessaris per complir el que deia el punt 8: 
no convocar més concursos a l’atenció primària. Per-
què ho he dit a la meva primera intervenció i ho tor-
naré a repetir: l’escenari ha canviat. La normativa de 
contractació que tenim avui aquí, i més accentuada, 
eh?, fins ara, preveu que els contractes de serveis pú-
blics és igual, un contracte per a la brossa –perme-
tin-me la comparació– que per a un ambulatori..., és 
igual, la mateixa normativa. Per tant, nosaltres di-
em: «Això no ens funciona.» I diem també: «Fins i 
tot, la Unió Europea, fa pocs mesos, ho ha recone-
gut, que no funciona.» Amb la Directiva 14 d’aquest 
any diu que s’ha de fer un règim específic per a con-
tractes públics de serveis socials, de salut i educació. 
No funciona.

Però, més enllà que no funciona, i, per tant, per això 
instem canvis, eh?, en aquests plecs pel que fa a con-
cursos, nosaltres creiem que hem d’anar més enllà, 
com dèiem, d’aixecar el focus i valorar si els cen-
tres d’atenció primària han de sortir a concurs o no; 
igual que els hospitals no surten. Jo també ho deixo 
aquí, damunt la taula, per què no surten els centres 
de salut mental a concurs? Representa que aques-
tos, que no tenen cap xarxa que els empari, com és 
el Siscat, no surten. Nosaltres creiem que no han de 
sortir els centres assistencials de salut, siguin del ti-
pus que siguin. I aquesta sí, potser sí, és una novetat 
que jo poso aquí damunt la taula, però perquè, com 
deia, el context, ja ho he dit, i l’escenari han canviat.

Per tant, això és el que avui posem a votació, perquè 
les coses, senyors de Ciutadans i d’Iniciativa, es poden 

dir per activa o per passiva, en negatiu o en positiu. 
Podem dir: «No volem que hi hagi empreses que no 
són del sector, que són privades, que gestionin centres 
d’atenció primària.» O podem dir: «Fem els possibles 
per ajustar els concursos a aquesta realitat d’experièn-
cia en atenció primària.»

Vostès estimen que no és suficient, que volen que aquí 
fem un brindis al sol en contra dels privats; el podrí-
em fer, però no s’aprovaria. El nostre objectiu és que 
s’aprovi aquesta qüestió, perquè, en determinades co-
ses, eh?, el model de gestió que impulsa Convergència 
i Unió no el compartim i suposo que en la votació es 
veurà.

La presidenta

Cridem a votació.

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

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta; és per demanar votació separada de 
l’1.11, el 7, el 7 bis i el 8.

(Eva García i Rodríguez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora García...

Eva García i Rodríguez

Sí; per demanar votació separada del punt 10.

La presidenta

Molt bé.

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.) Senyora 
Vallet...

Isabel Vallet Sànchez

Crec que alguns s’han dit ja. Nosaltres voldríem del 7, 
del 8, del 9, el 10, l’11 i el 2.

La presidenta

No, de 12 no n’hi ha –de 12 no n’hi ha. (Veus de fons.) 
Ah, 2. D’acord.

(Pausa. Dolors Camats i Luis demana per parlar.) Se-
nyora...

Dolors Camats i Luis

Camats.

La presidenta

Camats.
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Dolors Camats i Luis

Crec que ja estan, eh?, però, per si un cas, el 2, el 7, el 
9 i l’11.

La presidenta

Sí.

(Núria Segú Ferré demana per parlar.) Senyora Segú.

Núria Segú Ferré

Per un aclariment. Si no ho he entès malament i no ho 
he escoltat malament, el Grup de Convergència i Unió 
ha demanat votació separada del punt 11?

La presidenta

Sí. Jo crec que sí. La senyora Laïlla, no? (Pausa.) 
Doncs, l’ha demanat un altre grup, eh? (Veus de fons.) 
1.11.

M. Assumpció Laïlla i Jou

No l’11.

(Veus de fons. Carina Mejías Sánchez demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías...

Carina Mejías Sánchez

Per demanar votació separada del punt 7.

La presidenta

Repeteixo les votacions separades que m’han dema-
nat. Si us plau. El punt 1.11, que és l’apartat 2, eh?, 
1.11; el 2, el 7, el 7 bis, el 8, el 9, el 10 i l’11. D’acord? 
(Pausa.)

Doncs, iniciem les votacions amb l’apartat 1.11.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 70 en contra i 2 
abstencions.

Votem ara l’apartat 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor i 15 abstencions.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 59 vots a favor i 73 abstencions.

Votem ara l’apartat 7 bis –7 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 81 vots a favor i 51 abstencions.

Votem ara el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 83 vots a favor i 49 abstencions.

Votem ara el punt 9.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor i 15 abstencions.

Votem el punt 10.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 114 vots a favor i 18 abstencions.

I votem l’apartat 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor i 15 abstencions.

I votem ara la resta de la moció... (Veus de fons.) No? 
L’hem votat. (Veus de fons.) No, 7 i 7 bis. (Pausa.) 
Hem votat, eh? Ja està. (Veus de fons.) Doncs, la resta 
de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 132 vots a favor.

Passarem ara a les dues següents mocions. S’ha acor-
dat amb els diferents grups que, al ser dues mocions 
similars i que, pràcticament, tots els portaveus que 
parlen eren els mateixos, farem les dues alhora i vota-
rem, després, per separat les votacions. (Veus de fons.) 
Em diuen que s’ha dit a tots. (Veus de fons.)

Hi estan d’acord o no? (Pausa.) Sí? (Dolors Camats i 
Luis demana per parlar.) Senyora Camats...

Dolors Camats i Luis

Sí, amb el benentès que el temps de què disposaran 
els diputats és més de cinc minuts, perquè hauran de 
defensar les esmenes de dues mocions i posicionar-se 
sobre dues mocions.

Gràcies.

La presidenta

S’ha plantejat, precisament, perquè eren dues mocions 
similars. Si el que hem de fer és utilitzar el doble de 
temps, en fem una i, després, una altra. (Veus de fons.) 
Doncs, set minuts. (Veus de fons. Carina Mejías Sán
chez demana per parlar.) Senyora Mejías...

Carina Mejías Sánchez

Presidenta, com a titulars d’una de les mocions, nosal-
tres preferim que es vegin per separat.

La presidenta

Doncs, fem la moció del punt quinzè, que és la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat, i la següent 
moció es veurà a les quatre de la tarda.
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Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat (tram. 302-00224/10)

Presentada pel Grup Parlamentari Popular, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

(Pausa.)

Senyor Rodríguez, ja pot començar. (Remor de veus.) 
Senyors diputats, si volen parlar, surtin, si us plau, de 
l’hemicicle.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, con-
seller, la interpel·lació que vàrem realitzar en el dar-
rer Ple i la moció que portem avui a votació tenien 
dos elements en els quals nosaltres volíem centrar-nos 
i que són els que portem avui a la moció.

Un primer element. Amb independència del conflicte 
per l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat, però, hi ha 
un primer element; és: ens hem dotat d’un òrgan admi-
nistratiu de resolució de recursos contractuals a partir 
d’una directiva europea i, per tant, amb uns objectius 
molt clars. Aquests objectius són garantir el dret de les 
empreses que acudeixen a contractes públics, però ga-
rantir també la transparència de l’Administració de la 
Generalitat en l’adjudicació de contractes. Això ha de 
comportar agilitar els procediments contractuals i les 
posteriors adjudicacions i una reducció dels conflictes 
jurídics que es puguin derivar precisament de l’adjudi-
cació de contractes.

On està el problema? El problema està en el fet que, si 
tenim aquest organisme, si ens hem dotat d’aquest or-
ganisme i quan emet resolucions no li fem cas, no no-
més no serveix per a re, sinó que estem fent una des-
pesa absolutament inútil.

Per tant, el primer element que en la nostra moció hi 
volem posar èmfasi és..., i ho puntualitzo, perquè, de 
les esmenes que han presentat els diferents grups, dó-
na la impressió que estem dient amb aquest primer 
punt que el que demanem al Govern és que torni a la 
situació i, per tant, accepti la resolució d’aquest orga-
nisme en el cas d’Aigües Ter Llobregat. No estem par-
lant del cas d’Aigües Ter Llobregat; estem dient: «Ja 
que ens hem dotat d’aquest organisme, com a mínim 
fem cas de les resolucions, que el Govern faci cas de 
les resolucions que dicta aquest organisme, perquè, si 
no, els avantatges que pot tenir aquest es perden i és 
pitjor el remei que no pas la malaltia.»

Segon cas. Precisament, per no fer cas el Govern d’a-
quest organisme tenim un conflicte important, de con-
seqüències importants; conseqüències que ja es deixen 
notar: no només en els comptes de la Generalitat pot 
tindre conseqüències, sinó que es deixa notar en les 
inversions a Catalunya i m’atreveixo a dir que fins i tot 
en les inversions al conjunt d’Espanya.

Per què? Doncs, miri, en l’externalització de l’ATLL, 
tenen que tant l’organisme del qual es doten vostès per 
resoldre els possibles recursos de contractes, com el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com el Tri-

bunal Suprem, els estan dient que vostès no han actuat 
correctament. I aquesta manca d’actuació correcta pot 
tenir conseqüències.

Esmentàvem en la interpel·lació les possibles conse-
qüències, que eren un canvi de concessionari, o dei-
xar desert un concurs –aquesta prefereixo quasi ni es-
mentar-la perquè seria encara el pitjor dels escenaris–, 
però sí que tot fa veure que hi poden haver indemnit-
zacions a l’actual concessionari o al no guanyador del 
concurs, i, per tant, això pot tenir una influència im-
portant sobre els comptes públics.

I és en aquest sentit que en la moció el que demanem 
és: Govern i, especialment des del punt de vista econò-
mic, que avaluïn els possibles escenaris que es poden do-
nar si es produeix el que tot sembla que es pot produir, 
que és que s’hagi d’anul·lar la concessió actual a aquesta 
em presa, avaluem-ho i tinguem una provisió d’una con-
tingència en els pressupostos que el Govern presentarà 
–esperem, desitgem– el proper dimarts en aquest Par-
lament.

I això que demanem és una cosa estranya? No, gens 
ni mica. És una cosa del més habitual quan estem 
parlant d’empreses. Fixin-se si és habitual, que un 
dels socis adjudicataris –Acciona es presenta al con-
curs amb el banc d’inversions brasiler BTG Pactual–, 
en les seves auditories, els auditors els exigeixen una 
«salvetat» en els seus resultats, precisament pel con-
flicte jurídic que s’ha propiciat en el cas d’ATLL. Pe-
rò encara va més enllà: aquest banc d’inversions bra-
siler que tenia interès a fer inversions a Catalunya i a 
fer inversions a Espanya..., la primera conseqüència 
va ser que va abandonar inversions a Espanya; la se-
gona conseqüència la vam tenir ahir: BTG Pactual 
s’ha retirat de l’acord...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Santi Rodríguez i Serra

...amb Abertis per a l’adjudicació dels túnels de Vall-
vidrera i dels túnels del Cadí.

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

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula el diputat Salvador 
Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, senyora presidenta. Senyors consellers, hem 
presentat la mateixa esmena a les dues mocions, pe-
rò les defensarem en dues parts. Aquesta primera part 
anirà molt clarament destinada a per què s’ha de com-
plir la resolució de l’OARCC, què ho justifica; per què 
s’ha de tornar la concessió a la mesa de contractació, i 
per què no s’hauria de concessionar Agbar. La primera 
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part que vull exposar als consellers presents i als di-
putats es titula «El Castor català o el fenomenal lío». 
El fenomenal lío és el que diu el Tribunal Suprem que 
han armat vostès amb això, i el Castor català és el que 
vostès també han armat. Expliquem-ho.

Primer, per què s’ha de donar compliment a la resolu-
ció de l’OARCC? S’ha explicat anteriorment i no m’hi 
estendré: perquè efectivament l’article 49 del text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en transpo-
sició d’una directiva europea relativa a la millora de 
l’eficàcia en els procediments de recursos en matèria 
d’adjudicació de contractes públics, transposada a l’or-
denament català pel seu Govern, diu clarament que les 
resolucions de l’organisme de control administratiu de 
la contractació són immediatament executives; ratifi-
cat pel Tribunal Superior de Justícia, ratificat pel Tri-
bunal Suprem, i diu precisament «per evitar situacions 
com les que s’han produït».

Però és que ens trobem davant d’un procediment far-
cit d’irregularitats que portaran a una gravíssima..., jo 
crec que de les més importants responsabilitats políti-
ques i econòmiques que el seu Govern, el Govern de 
Convergència i Unió, ens haurà deixat.

Breument. Febrer de 2012, es convoca el concurs, sí 
o sí, d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat per a cinquanta anys. El novembre de 2012 –i vaig 
molt de pressa–, després d’un concurs que s’atura per-
què no es dóna fins al 6 de novembre del 2012, s’ad-
judica al grup Acciona - BTG Pactual, no després 
d’unes pressions enormes a nivell governamental i  
de presidència per part d’Acciona, i de tot un seguit de 
pressions econòmiques i polítiques. El 23 de novem-
bre... (Veus de fons.) Ja les explicarem, ja; ja les veu-
ran –ja les veuran. El 23 de novembre es fa el recurs 
d’Agbar davant de l’organisme de control de l’Admi-
nistració, i el Govern demana el 30 de novembre que 
s’aixequi la suspensió. L’organisme els ho dóna. El 27 
de desembre, just el dia que es fa el canvi de govern, al 
dematí el conseller Recoder signa l’adjudicació i se’ls 
dóna a Acciona. Cessa el Govern. L’1 de gener comen-
ça a treballar Acciona. El 2 de gener, és a dir, dos dies 
hàbils després d’haver-se aixecat la suspensió, es dicta 
la resolució que diu que aquesta adjudicació no es po-
dia fer. El Govern no fa cas de la resolució, manté l’ad-
judicació, i els tribunals català i espanyol ho reiteren 
en termes gravíssims: «El fenomenal lío que ha armat 
el Govern de la Generalitat.» I, evidentment –ja ho ha 
dit el portaveu del PP–, els inversors estrangers es po-
sen nerviosos.

Cinc de juliol del 2013, 6 a l’11 de juliol del 2013: el 
viatge al Brasil o la carta fatídica. El 5 de juliol el 
conseller Santi Vila –el conseller Santi Vila– fa una 
resolució interpretativa del plec de condicions que el 
president en persona porta al Brasil, els dies 6 a l’11 
de juliol, als del banc BTG Pactual, on es diu que in-
terpreten –ho diu vostè, ho ha firmat vostè– la reso-
lució en el sentit que, si han de donar compliment a 
la resolució de l’organisme administratiu, s’interpre-
tarà als efectes de l’article 55 del plec de condicions. 
Sap què vol dir això? Vol dir que seran indemnitzats 
igual que si fos una resolució per causa de la Gene-
ralitat.

Per què els demanen aquesta carta? Algú s’ha dema-
nat per què? Anem a la directiva europea. Directiva 
europea, article 2.quinquies: «Criterios específicos 
para valorar la repercusión económica de las decisi-
ones sobre eficacia de actuaciones contractuales cu-
estionadas». Consecuencias indemnizatorias... Sols es 
consideraran com a elements indemnitzables els inte-
ressos econòmics vinculats a: costos derivats del re-
tard en l’execució; costos derivats de la convocatòria 
d’un nou procediment, costos derivats del canvi d’ope-
rador i costos d’obligacions jurídiques derivades. Res 
més.

Així les van posar amb en Florentino Pérez amb el 
Castor, on, si es dóna compliment, com és més que 
probable, a la resolució de l’OARCC –i vostès ho sa-
ben, i per això intenten tirar la pilota tan endavant 
com poden–, només haurien hagut de fer aquest tipus 
d’indemnització... I ho diu el Tribunal Suprem, que 
ho reprodueix. Quan vostès al·leguen les greus con-
seqüències econòmiques per a la Generalitat, diuen: 
«Mentida –mentida–, perquè en definitiva la directiva 
diu que només hauran d’indemnitzar això.» El que no 
sap el Tribunal Suprem és la seva clàusula interpretati-
va i la carta aportada pel president, que diu: «Us ho in-
demnitzarem tot com si fos una resolució del contracte 
per causa atribuïble a la Generalitat.» Sap què vol dir 
això? Centenars de milions d’euros que haurem de pa-
gar tots les catalans...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Salvador Milà i Solsona

...com en el cas del Castor. Vull dir que facin-s’ho mi-
rar, perquè –a la segona part en continuarem parlant–, 
de veritat, han fet el fenomenal lío que tots plegats pa-
garem.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Soci-
alista, té la paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Nosaltres també hem presentat 
la mateixa esmena a les dues mocions que tenim avui 
aquí. Miri, nosaltres hem defensat, i ho seguim dient, 
que aquest procés d’adjudicació que s’ha fet sobre la 
gestió privada d’Aigües Ter Llobregat, de l’abastament 
en alta de l’aigua a la regió metropolitana, home, pit-
jor no es podia haver fet.

Durant tot el procés de concurs nosaltres ja vam ad-
vertir al Govern –i en tot cas no faré un debat sobre el 
model, eh?, que, dit de passada, nosaltres hem defensat 
que l’abastament en alta a la regió metropolitana s’ha-
via de fer des del sector públic, des de l’empresa públi-
ca Aigües Ter Llobregat, i ho seguim defensant aquí–, 
li vam dir al Govern: «Escolti, aturi’s, perquè comen-
cen a haver-hi excessius problemes entre les empreses 
que es volen presentar a aquest concurs. A més a més, 



Sèrie P - Núm. 87 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.2  42

estem en ple període electoral. Deixem que avanci la 
propera legislatura.» Perquè hi havien altres mecanis-
mes –hi havien altres mecanismes–, perquè alguns 
dels problemes financers que tenia Aigües Ter Llobre-
gat s’haurien pogut esmenar.

De fet, abans d’externalitzar la gestió, vostès van 
aprovar un increment del 70 per cent del preu de l’ai-
gua en alta, per tal que l’empresa concessionària pri-
vada, doncs, no tingués cap..., cap «problema», no ha-
gués de fer ella l’esforç, eh?, públic d’incrementar el 
preu de l’aigua. Vostès van tirar-ho endavant, i ens 
trobem amb la situació amb què ens trobem.

Estem aquí per la tossuderia del Govern de Conver-
gència i Unió, d’algun conseller, i també –per què no 
dir-ho– perquè Esquerra Republicana durant aquests 
dos anys s’ha deixat arrossegar a les posicions gover-
namentals, quan, en el moment en què l’Òrgan Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat 
va dir el que va dir, allà tocava –i molts ho vam dir– 
plantar-nos i analitzar què estava passant, per evitar 
mals majors amb què, malauradament, jo crec que ens 
podem acabar trobant.

Hem presentat la mateixa esmena a les dues moci-
ons, perquè, és veritat, el diputat Santi Rodríguez ens 
deia: «No, ja que tenim un organisme administratiu 
de recursos contractuals de la Generalitat, fem una 
proposta genèrica amb què atenguem els seus dictà-
mens.» Nosaltres diem: «Sí, sí, exactament. Com que 
volem que s’atenguin els seus dictàmens, nosaltres 
creiem que ens hem de retrotreure a l’actuació inicial 
i, per tant, tornar a iniciar el procés d’adjudicació de 
la concessió.» I, arribats a aquest punt, nosaltres se-
guim posant al damunt de la taula que el que cal és 
recuperar per a la gestió pública l’abastament d’aigua 
a la regió metropolitana en alta.

Perquè jo crec que el Govern aquí ens ha volgut fer 
passar gat per llebre, eh? «Si fem això, el que acon-
seguirem és solucionar els problemes d’infrafinança-
ment del cicle de l’aigua en aquest entorn.» No, no, 
escolti, el problema d’endeutament que tenia Aigües 
Ter Llobregat se l’ha seguit quedant el Govern –se l’ha 
seguit quedant el Govern. Aquí hi havia senzillament 
una operació financera per part del Govern de la Ge-
neralitat, que, en comptes d’anar al sistema financer 
a obtenir recursos, el que fa és externalitzar i treure a 
concessió administrativa aquesta operació.

A mi em preocupa, a més a més, un altre tema –des-
prés també hi abundaré, però com que ara em queda 
poc temps, ho vull apuntar. Clar, un dels socis de l’ac-
tual concessió, el banc brasiler BTG Pactual, que no 
només va actuar o va participar en aquesta operació 
de concessió d’aigua en el sistema Ter Llobregat, sinó 
que també va participar en l’externalització dels túnels 
del Cadí i de Vallvidrera, home, veiem ara que surt 
d’aquesta segona operació rendibilitzant absolutament 
la inversió que va fer en el seu moment; dues vegades 
més, eh?, dobla la inversió que va fer. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter
venció.)

Escolti, jo crec que –acabo, presidenta–, fins i tot des 
del punt de vista financer, el Govern de la Generalitat 

ha estat fent un mal negoci, amb aquella i amb aquesta 
externalització.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta, conseller, diputats, diputades... Miri, tots 
convindrem, en el tema d’ATLL –i ho hem manifes-
tat des d’Esquerra Republicana en diverses ocasions–, 
que estem davant d’un autèntic nyap. El senyor Sal-
vador Milà parlava d’un lío fenomenal; doncs, utilit-
zarem un llenguatge més nostrat segurament, com és 
«un autèntic nyap»; un autèntic nyap que s’ha fet amb 
un conjunt de despropòsits –i ja ho hem denunciat en 
diverses ocasions–, com és fer aquest procés d’adjudi-
cació en plena campanya electoral de les eleccions del 
novembre del 2012 i, per tant, diguem-ne, sense capa-
citat d’actuació.

Per tant, nego la major també del senyor Terrades, 
quan diu que nosaltres hem estat responsables d’a-
questa situació. Senyor Terrades, quan nosaltres en-
trem en aquest Parlament, l’operació ja està feta i tan-
cada. Per tant, diguem-ne...

Nosaltres el que hem procurat en tot aquest temps és ga-
rantir o, en tot cas, fer vàlides tres premisses: una, garan-
tir un servei de qualitat cap al ciutadà –en definitiva, és 
el que interessava–; garantir els drets dels treballadors, i 
també un tercer punt, i és que en el procés, diguem-ne, 
de regularització d’aquest nyap, d’aquesta situació, les fi-
nances de la Generalitat es veiessin al menys perjudica-
des possible.

Per tant, des del nostre punt de vista, el mal ja estava 
fet, i, en tot cas, som partidaris –i ho hem comentat 
en moltíssimes ocasions i ho seguim defensant–, se-
guim sent partidaris que la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat s’ha de fer a través d’una operació o a través d’una 
empresa pública i que, per tant, permeti l’explotació 
pública d’aquest servei.

Però ens hem trobat amb una situació..., i, per tant, di-
guem-ne, una cosa són els desitjos..., i en la qual cosa 
treballarem i direm i abordarem al màxim per fer pos-
sible aquest retorn d’una concessió o d’una gestió pú-
blica, però és evident que ens trobem amb uns fets que 
han condicionat les actuacions posteriors.

A nosaltres el que sempre ens ha preocupat en aquesta 
operació, quan en alguna altra ocasió s’ha demanat la 
retroacció de les actuacions, les quals nosaltres pen-
sem que hauríem d’anar i haurem d’acabar en aquest 
punt..., però que és evident que, en el punt i en l’àmbit 
on ens trobem, depèn del que féssim seria pitjor el re-
mei que la malaltia. Per tant, la nostra postura ha estat 
sempre la d’esperar les resolucions judicials i a partir 
d’aquí prendre actuacions. Perquè, si no, d’altra ma-
nera, el que algú comentava d’aquest «lio» fenomenal 
encara el podríem acabar de complicar molt més amb 
el tema de generar les indemnitzacions.
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Per tant, des d’aquest punt de vista, a nosaltres el que 
ens sembla que és el més correcte és esperar les re-
solucions del cas, diguem-ne, de les peces centrals 
dels processos judicials, no dels incidents, com és en 
aquesta ocasió. I, en tot cas, estem parlant d’una peça 
separada i d’un punt, diguem-ne, d’una suspensió d’un 
acte. Però ens sembla que el que cal esperar és el pro-
cés definitiu i l’execució definitiva.

Des d’aquest punt de vista, sí que ens semblava ade-
quada la proposta del Partit Popular de fer –i això ho 
hem demanat en diverses ocasions també– una anàlisi 
de situació, dels riscos que hi han i de les conseqüèn-
cies, perquè tots sabem que això pot arribar a compor-
tar unes conseqüències. Per tant, això sí que ho haví-
em demanat ja també en diverses ocasions. I, per tant, 
donem suport a la proposta del Partit Popular de fer 
aquesta anàlisi de situació i de quines conseqüències 
porta, en un sentit o en un altre, que permeti prendre 
les decisions més correctes.

Per tant, això és el que ens sembla, i que, per tant, 
del que es tracta és que un cop analitzat, si cal i es 
fa necessari, si s’escau..., i aprofito per agrair que per 
part del Partit Popular s’hagi acceptat una esmena que 
hem presentat en el punt 2.b de la mateixa moció, en 
el qual diem: si de l’anàlisi prèvia que s’ha fet de tota 
la situació es fa, si s’escau..., si es fa necessari establir 
un fons de contingència sobre aquesta qüestió, plante-
gem-ho, perquè és evident que també cal donar segu-
retat als operadors que han estat en tota aquesta ope-
ració. I és evident, eh?

I, en tot cas, i després ja ho veurem també en la se-
güent moció..., però, en tot cas, un cop aclarit i un cop 
escatit tot plegat, el que haurem de determinar és qui 
és el responsable de tota aquesta operació. I aquí sí 
que, en tot cas, demanarem, en el seu moment, si s’es-
cau, i depèn de com estiguin les circumstàncies, què 
hem de fer amb tot plegat. Perquè és evident, i aquí..., 
que alguna cosa no s’ha fet bé; alguna cosa no s’ha fet 
bé quan un tema que és prou important per al país ha 
generat una litigiositat important en tots els àmbits, i 
que, per tant, diguem-ne, ha generat unes problemàti-
ques que –i aquesta és la preocupació que tenim des 
d’Esquerra Republicana– acabin costant unes indem-
nitzacions milionàries a cost del contribuent, perquè, 
en definitiva, algú que haurà pres la decisió en el seu 
moment ja no hi serà, o pot ser que no hi sigui, però 
que, en tot cas, el que queda clar és que els quàntums 
sí que els haurà de pagar la hisenda pública.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula la dipu-
tada Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Consellers, secretari del Departa-
ment de Territori, de nou tornem a tractar en seu par-
lamentària el contracte d’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat, i, sense cap problema, aquest grup 

parlamentari en tornarà a parlar totes les vegades que 
faci falta.

Però abans de passar als punts de la moció i a les es-
menes presentades, afegir una vegada més que fins a 
dia d’avui, i estem convençuts que també des d’ara en-
davant, el balanç fruit de l’adjudicació que es tracta ha 
estat absolutament positiu, satisfactori, i, per tant, al 
llarg d’aquests gairebé dos anys que portem de presta-
ció de servei no s’ha produït cap tipus d’incidència i el 
servei s’ha prestat i s’ha prestat bé. És més, hem tingut 
uns resultats millors, n’estem convençuts, que els que 
hauríem tingut amb la gestió de l’anterior ATLL.

I voldria aquí recordar el que tots saben, la dramàtica 
situació en què ens vam trobar Aigües Ter Llobregat, 
fruit d’uns anys en què no es va actuar de forma res-
ponsable, perquè de tots és conegut com van gestionar 
Aigües Ter Llobregat, com van actuar, el forat que ens 
van deixar. I, per tant, aquesta gestió té noms i cog-
noms, i jo crec que a tots és evident, i saben d’on surt. 

Per tant, ara ens ve aquí el senyor Milà, ens conta una 
història, ens conta també..., ens compara amb el pro-
jecte Castor, quan no té absolutament res a veure amb 
el que estem parlant a dia d’avui, i oblida com ens van 
deixar Aigües Ter Llobregat i en quina situació estarí-
em a dia d’avui.

Per tant, el que ha succeït amb la nova concessió, que 
no privatització, és que s’han contingut les tarifes i 
d’aquesta manera l’increment de les tarifes resultant 
ha estat molt inferior del que hauria sigut si haguéssim 
hagut de portar a terme ATLL tal com la teníem per 
tal de fer-la viable. Per tant, l’increment anual, partint 
del 2013, 2014 i el que serà el 2015, ha estat de mitja-
na aproximadament equivalent a l’IPC i, per tant, la 
repercussió en l’usuari acaba sent molt menys, menor, 
amb un estalvi produït per al ciutadà si el comparem 
amb el que podria haver succeït.

Per tant, ens vam comprometre també a mantindre les 
plantilles, a mantindre els drets laborals. Així ha estat. 
La concessionària es va comprometre a mantindre tot 
el personal i els treballadors durant l’any de concessi-
ons, i, per tant, això ha estat així i així s’ha actuat.

I amb tot això, s’ha pogut també fer front a aquell deu-
te, aquell deute que vam heretar, aquell deute que al-
guns han oblidat. Perquè recordem també que s’acumu-
lava un deute de 687 milions d’euros de deute financer i 
se superaven els 200 milions d’euros pel que fa al deute 
comercial. Per tant, això alguns dels que m’han prece-
dit ho han oblidat i han oblidat en quina situació ens 
vam trobar Aigües Ter Llobregat. 

I, a partir d’aquí, el que ha fet aquest Govern és apos-
tar per una política sensata d’optimització, de gestió 
dels seus actius. I no ens amaguem absolutament de 
res. I en això cal dir que sempre que se’ns ha demanat 
s’ha comparegut, s’han donat totes les informacions al 
respecte; el conseller Mas-Colell, el conseller Vila van 
comparèixer en comissió, van comparèixer en diputa-
ció permanent i tornaran a comparèixer perquè així 
ho hem aprovat en comissió la passada setmana, i, per 
tant, tornaran a comparèixer, perquè no tenim absolu-
tament cap problema a tornar a explicar i a exposar el 
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que ha succeït fins a dia d’avui, i tindran tota la infor-
mació que desitgin per part d’ells.

Però, tot i això, avui ens pertoca recordar on som i per 
què hem arribat fins aquí també. I a dia d’avui la sen-
tència del Tribunal Suprem desestima el recurs de cas-
sació que l’empresa adjudicatària va plantejar contra 
la denegació de mesures cautelars de suspensió de la 
resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos. Però 
el Tribunal Suprem encara, a dia d’avui, no s’ha pro-
nunciat sobre el recurs de cassació interposat pel ma-
teix Govern.

I ja sabem que molts de vostès ja donen per feta l’exclu-
sió de l’empresa adjudicatària; suposo que molts de vos-
tès consideren que com més «lio» hi hagi, molt millor i 
més bé anirà tot, i, per tant, això és el que busquen. Pe-
rò cal remarcar que el Tribunal Suprem només s’ha pro-
nunciat sobre uns recursos que defensen l’interès legítim 
empresarial i que, per tant, encara han de resoldre, pel 
que fa als interessos, el presentat per la Generalitat, que 
defensa, en tot cas, l’interès públic.

El mateix tribunal en la sentència el que afirma és que 
no s’ha de deduir que hi hagi una postura ferma sobre 
el fons de l’assumpte, ja que és el Tribunal Superior de 
Justícia que s’hi haurà de pronunciar. Per tant, ara en 
el que cal insistir és que, mentre no es disposi de pro-
nunciament judicial sobre les mesures cautelars dema-
nades per la Generalitat, el Govern no pot dur a terme 
cap actuació material conduent a executar aquesta re-
solució.

Per tant, avui encara hi han molts elements sobre la 
taula i el que ens pertoca com a govern i el que s’es-
tà fent és actuar amb responsabilitat, amb neutralitat, 
amb prudència, i, per tant, no voler fer el que han fet 
alguns dels portaveus que m’han precedit, que és in-
tentar treure un rendiment polític o intentar desgastar 
el Govern. El que volem nosaltres és que hi hagi un 
servei, que es presti un servei de qualitat al ciutadà, el 
que han fet fins a dia d’avui, que es continue treballant 
per al ciutadà i que, per tant, aquest servei siga de qua-
litat i al mínim preu possible. 

Per tant, en coherència amb el que hem exposat, vota-
rem favorablement a garantir la continuïtat del servei 
amb totes les condicions i també dels treballadors, pe-
rò no podem compartir el primer dels punts, perquè 
encara tenim pendent un procés obert, encara estem 
pendents de resolució judicial, i, per tant, no podrem 
acceptar aquest apartat.

La resta, continuarem treballant com hem fet fins a 
dia d’avui, amb un servei absolutament de qualitat. 

La vicepresidenta primera

Per intervenir el Grup Parlamentari de Ciutadans, té 
la paraula el diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Miembros del Gobierno, señoras 
y señores diputados, vemos ahora la primera moción 
sobre el tema ATLL. Efectivamente, es un tema que 
se ha debatido muchas veces, que hoy lo devolvemos a 

debatir y que volveremos a debatir en el futuro, en esta 
comparecencia que ya se ha aprobado en la Comisión 
de Territorio, en la Comisión de Economía, pero segu-
ro que también en el futuro, porque, como se ha dicho 
reiteradamente, es un tema que tiene aún recorrido ju-
dicial y habrá que ir hablando de las incidencias que 
vaya teniendo este recorrido.

Por eso hablamos muchas veces del tema y también 
porque es un tema de gran importancia. ATLL, según 
palabras del señor Recoder, era la joya de la corona, 
la empresa de más valor que se podía vender desde 
la Generalitat. Y se produjo la venta; no se produjo la 
venta, se produjo la privatización de la gestión, la con-
cesión. No se privatizó; se privatizó la gestión del ser-
vicio. Tampoco tengamos miedo a utilizar la palabra 
«privatización». Se privatizó la gestión del servicio, 
que es lo que hicieron.

Y a mí me gustaría que el debate no se centrara en el 
modelo, en la privatización o en si el servicio ahora 
es bueno o no es bueno, eso se puede debatir en otros 
ámbitos, pero creemos que se debe centrar el debate, 
como se centra la moción, en la gran chapuza de cómo 
se realizó esa concesión, cómo se realizó esa privati-
zación.

¿Y por qué hablamos de gran chapuza? Porque se hace 
deprisa y corriendo y se firma la concesión antes de que 
hubiera resolución del Órgano Administrativo de Re-
cursos Contractuales. Si el Gobierno hubiera actuado 
con prudencia, hubiera esperado a que el órgano hubiera 
emitido la resolución, seguramente ahora no estaríamos 
en este lío, como se ha dicho, o en esta gran chapuza. 
Y creo, creemos que ese es el que debe ser el centro del 
debate.

Y, en ese sentido, la resolución que nos presenta el 
Partido Popular enfoca este problema..., que se pue-
de enfocar desde muchas perspectivas, lo ha enfocado 
básicamente desde dos: la primera, la ejecutabilidad 
de esta resolución del órgano, y, la segunda, la previ-
sión de las consecuencias que puede tener, sobre todo 
consecuencias jurídicas y consecuencias económicas, 
para las arcas de la Generalitat, para el erario público, 
en definitiva.

En cuanto al primero de los puntos, efectivamente, no 
es un punto que se refiera específicamente al asunto de 
Aguas Ter Llobregat, sino que hace una mención gené-
rica a instar al Gobierno a dar cumplimiento a las re-
soluciones del órgano. Nosotros creemos que es de ca-
jón, que el órgano se crea justamente a instancias de la 
Unión Europea; estos órganos tienen precisamente esta 
finalidad, la de hacer más ágiles todos esos procesos de 
concesiones administrativas. Y, por lo tanto, lo lógico 
es que sus resoluciones se cumplan.

Otra cosa es que sean recurribles, y se pueden recurrir 
y, si las recurres, luego el tribunal, el juez correspon-
diente podrá decir si se suspende la ejecución o no. De 
momento, ni la Generalitat ni Acciona parece que ha-
yan conseguido que se suspenda la ejecución en este 
caso. Pero, como norma general, como norma gené-
rica, parece que lo lógico es que las resoluciones del 
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales la 
Generalitat las cumpla; un órgano propio. Ya le digo, 
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con independencia de que luego las puedan recurrir y 
puedan solicitar su suspensión, pero el cumplimiento 
parece lógico.

Por lo tanto, daremos apoyo y votaremos a favor del 
primer punto.

En cuanto al segundo de los puntos, que ya sí que ha-
bla específicamente del problema que nos ha plantea-
do esta gran chapuza de la concesión de ATLL, lo que 
solicita al Gobierno es que haya previsiones, que haya 
escenarios, que haya previsiones de las consecuencias 
jurídicas que esta gran chapuza puede ocasionar y so-
bre todo que haya escenarios económicos. Porque aquí 
–y eso oiremos en la siguiente moción– se ha hablado 
muchas veces, han comparecido los consellers, pero en 
ningún momento informan, en ningún momento han 
dicho cuáles son sus escenarios. Si es que los tienen. 
Yo de un gobierno mínimamente competente..., este 
ya ha demostrado su incompetencia, por lo menos a la 
hora de realizar esta adjudicación, pero de un gobier-
no mínimamente competente, igual que de cualquier 
gestor, lo mínimo que le podríamos pedir es que tenga 
escenarios sobre las consecuencias que se pueden pro-
ducir ante determinados hechos, y más cuando hay un 
procedimiento jurídico abierto. 

Efectivamente, como nos han recordado más de una 
vez los consellers, no somos jueces y, por lo tanto, 
no podemos predeterminar cómo va a acabar el pro-
cedimiento judicial. Pero los consellers tampoco son 
jueces y, por lo tanto, lo mínimo que podían tener 
es escenarios previendo una resolución u otra. Y lo 
mínimo que podrían hacer es informar de esos esce-
narios a la ciudadanía a través de sus representantes, 
que somos los diputados en este Parlament de Cata-
lunya.

Y, por lo tanto, antes estas dos propuestas, Ciutadans 
votará a favor de las dos. 

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señores diputados.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP - Alterna-
tiva d’Esquerres respecte a les dues mocions. Però a la 
primera, del PP, votarem a favor del punt 1 i del punt 
2.a; no votarem a favor del 2.b, on la reflexió, com que 
s’han dit moltes coses, que qui la faci que la pagui, 
que del que ja estem esgotats es del fet que paguem 
els que no som responsables, en aquest cas, una ciuta-
dania esgotada i indignada, doncs, els nyaps, s’ha dit, 
no?, o les gestions de traca i mocador que s’han fet, i 
que a més ens sortiran caríssimes. Per tant, votarem 
a favor del punt 1 i del punt 2.a, preveure els escena-
ris perquè ni la ciutadania ni els treballadors en surtin 
perjudicats. Segurament, des de la nostra perspectiva, 
el Partit Popular no és el millor partit polític per de-
fensar aquest punt, però, en tot cas, hi votarem a favor.

I l’altre és obvi que es un tema sensible. S’ha dit que es-
tava sub iudice encara, però també és veritat que quan 
després, quan la justícia es posiciona, a nosaltres fa poc 
l’Audiència Nacional ens acaba de dir que és utòpic 
pretendre, no?, recuperar tots els diners públics inver-
tits en el rescat de les caixes i els bancs. El tema és molt 
delicat, és molt sensible. Per a nosaltres és la crònica 
de com es desfà el país. ATLL no era qualsevol cosa: 
abasta 5 milions de persones, té quatre plantes potabi-
litzadores i dessalinitzadores, dipòsits i nou-cents qui-
lòmetres de canonada. Era allò que s’anomena una es-
tructura d’estat. Ara la seva gestió és una estructura de 
mercat, i, sobretot, perquè seguim pensant que nosal-
tres anem més enllà de la moció, de les dues presenta-
des, perquè el que reclamem és el retorn a la titularitat 
pública d’Aigües Ter Llobregat. 

Per què? Doncs, perquè nosaltres entenem que és pa-
trimoni públic d’un subjecte polític, que és el poble de 
Catalunya, que s’ha finançat i construït des del 1991 
entre totes i tots, amb un esforç descomunal col·lectiu, 
amb milions d’euros públics invertits, i, sobretot, que 
es va fer per construir un servei públic de qualitat so-
bre un bé comú com és l’aigua. Un bé comú que té una 
dicotomia i un esquema català, estatal, europeu, inter-
nacional, que avui es dirimeix arreu del món entre si 
l’aigua és un dret o és un negoci. A Catalunya avui és 
menys dret i és més negoci, i després em referiré a les 
dades concretes.

També és veritat que hi ha unes cadències de com 
s’ha gestionat el país, que això va passar, ja s’ha dit, 
no?, al 2012, amb un govern ofegat, amb una privatit-
zació escanyant i amb un embolic jurídic de dimen-
sions encara avui inacabades, i amb un mar de fons, 
també, i d’aigües tèrboles, on corrien unes quantes 
multinacionals, no? Privatitzar a corre-cuita, abans 
s’hi referia el diputat Terrades, si no m’equivoco, di-
guem-ho així. No sé al conseller Mas-Colell què li 
semblarà que el banc portuguès, efectivament, no?, 
BTP, hagi guanyat 86 milions d’euros ahir venent 
la seva part del que va comprar pel túnel del Cadí. 
Anem venent el país, i quan l’economia és de pòquer 
els resultats són de casinos. És realment vergonyant, 
no?, que els que van pagar en el seu moment 60 mi-
lions d’euros, ara hagin venut, ahir, per 145 milions 
d’euros. Alguna cosa s’haurà fet malament per la 
plusvàlua de 86 milions d’euros.

En tot cas, com que això no és així, i és veritat que al 
darrere hi ha moltes històries de portes giratòries, no?, 
el senyor Carcolé, el senyor Recoder, el senyor Simón, 
les bronques entre les elits per veure qui s’ho queda..., 
però, com que això no és així, i gràcies a la inanició 
o a l’acció de govern, o de fraccions de governs, passa 
el que passa.

No podem estar d’acord que s’ha fet bé, perquè l’aug-
ment inacceptable de tarifes i de cànons i de l’empo-
briment del servei avui té xifres que l’avaluïn: 66 per 
cent d’augment de la tarifa de l’aigua en els anys de la 
crisi. Hem passat de pagar 1,49 euros per metre cúbic 
en consum mitjà a 2,3. Hi ha hagut deu mil guanys 
l’any passat i hi ha un negoci de la mediació, es pa-
ga a 0,7 en origen, però el preu final del consumidor 
és 2,51, 3,5 vegades més. Hi ha un dèficit democràtic 
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també, perquè el conseller sap perfectament que hi ha 
vint-i-sis municipis, no?, que afecten més d’1,2 mili-
ons de ciutadans que s’hi oposen. I òbviament, també 
hi ha una expropiació inversa –inversa–: expropiem, 
els mercats expropien patrimoni públic de cent muni-
cipis que també van finançar les instal·lacions vincula-
des a l’aigua. I sobretot, també, des de l’àmbit ecològic 
hi ha riscos sobre el cabal del Ter i les conques del Se-
gre i de l’Ebre.

En tot cas, que ningú no ens digui que és impossible, 
i més amb el cicle polític que vivim, i que volem deci-
dir-ho tot. L’essència és recuperar la titularitat pública, 
no és ni utòpic ni ucrònic. La recentíssima experiència 
italiana, de fa només tres anys, sobre serveis essenci-
als és un dels majors exemples que el Govern no pot 
prendre decisions de forma unilateral i al marge dels 
interessos generals. Un referèndum que, com vostès sa-
ben, amb una participació del 60 per cent dels cens a 
Itàlia va prohibir explícitament que ningú guanyés un 
sol cèntim d’euro amb la gestió d’un bé comú i de futur 
com és l’aigua.

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Santi Rodríguez.

Santo Rodríguez Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Roigé, conse-
llers, no els estranya aquesta pràctica unanimitat de 
tots els grups en relació amb aquest procés? No els es-
tranya que fins i tot, amb totes les diferències, la CUP, 
Iniciativa, Esquerra Republicana, Ciutadans, PSC i PP 
coincideixin en el diagnòstic? Ens equivoquem tots? 
Alguna raó devem tenir.

Mirin, hi ha coses –hi ha coses– en les quals segu-
rament no ens posarem d’acord, i aprofito ja per dir 
que hi han esmenes que no les acceptarem. Per exem-
ple, Iniciativa i el Partit Socialista demanen retornar 
a la gestió pública d’aquest servei. No les acceptarem 
per una diferència de criteri. Nosaltres creiem que, do-
nada la circumstància en què estava ATLL, l’exter-
nalització era factible i era possible. No ens posarem 
d’acord en això. Però tampoc no estem discutint sobre 
si el servei és de qualitat o no, sobre si les tarifes són 
les adequades o no, sobre si la continuïtat dels treba-
lladors està garantida o no, no ho estem discutint, que 
ens hi podríem posar d’acord, però no ho estem dis-
cutint. Igual que tampoc no estem discutint..., o sigui, 
el que sí que estem discutint és precisament les con-
dicions en què es produeix l’adjudicació, i això és el 
que s’ha vulnerat, i això és el que els estan dient els 
tribunals.

Amb relació a les esmenes sobre el punt 1, com ex-
plicava en la meva intervenció anterior, el punt 1 no 
pretén dir: «Aquella resolució de l’OARCC sobre 
ATLL s’ha de complir.» No, ja els ho estan dient els 
tribunals, no els plantegem això. El que plantegem 
és que, ja que tenim aquest organisme, en altres ca-
sos fem-lo servir, i per això tampoc no acceptem les 

esmenes que fan referència a modificar aquest punt, 
com si féssim referència a ATLL. No estem fent re-
ferència a ATLL, és una referència genèrica. En can-
vi, la segona esmena d’Esquerra Republicana sí que 
l’acceptem, perquè és evident que si s’ha de proveir 
una contingència, ho és en funció dels escenaris que 
s’hagin avaluat en el punt 2.a, o d’acord amb el punt 
2.a, que és al que hem fet referència. 

Però, per acabar, el senyor Terrades ha apuntat una da-
da. Deia, en la meva primera intervenció: «Fixin-se, 
els mals que estem fent, que un dels accionistes 
d’aquesta operació ha rebutjat altres operacions a Es-
panya i ahir mateix es retirava de l’adjudicació de Ta-
basa, per la inseguretat jurídica.» El senyor Terrades 
deia: «La inversió que es va fer s’ha multiplicat per 
més de dos.» No, per més de dos no, per 2,5. Per tant, 
no és que hi hagi un sol problema, és que segurament 
hi han dos problemes: un d’inseguretat jurídica; dos, 
amb l’adjudicació de Tabasa alguna cosa deuríem fer 
malament, que s’ha possibilitat que només... (La presi
denta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest conti
nua parlant uns moments.)

La presidenta 

Cridem a votació.

(Jordi Turull i Negre i Marc Sanglas i Alcantarilla de
manen per parlar.)

Senyor Turull i senyor Sanglas?

Jordi Turull i Negre

Per demanar votació separada del punt 1.

La presidenta

Del punt?

Jordi Turull i Negre

U. 

La presidenta

Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En el mateix sentit del senyor Turull.

La presidenta

U. 

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

Senyor Milà?

Salvador Milà i Solsona

Per demanar votació separada del punt 2.b. Les al-
lusions les contestarem a la tarda.
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La presidenta

Molt bé. 

(Pausa.)

Passem a la votació d’aquesta moció, i votarem en pri-
mer lloc el punt 1 –el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 62 vots a favor i 70 en contra.

Votem ara el punt 2.b –2.b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor i 15 en contra.

I votem ara el 2.a. 

Comença la votació. 

Ha estat aprovat per 132 vots a favor. 

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

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

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

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, reprenem la 
sessió de la tarda amb la Moció subsegüent a la in ter-
pel·lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudicació 
d’Ai gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercus-
sió d’aquesta decisió en les finances públiques de la 
Ge ne ralitat.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’anul·lació de l’adjudicació de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la repercussió d’aquesta 
decisió en les finances públiques de 
la Generalitat (tram. 302-00226/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, tra-
tamos ahora la segunda moción consecutiva sobre el 
tema del proceso de privatización de la gestión de 
Aguas Ter Llobregat. Me gustaría volver a insistir en 
la intención, por lo menos la intención, al proponer 
esta moción, de centrar el debate. Me refiero en cuan-
to a centrar el debate, a que esta moción no tiene por 
objeto revisar el discurso sobre el modelo de gestión, 

hablar de la gestión pública o de la gestión privada, 
eso se hizo en su momento, se volverá a hacer, al fin y 
al cabo hay mayorías parlamentarias y mayorías que 
igual que hoy hay unas, en otro momento puede ha-
ber otras; en su momento nosotros no apoyamos la 
privatización, se produjo, pero, insisto, creo que ese 
no es el objeto del debate hoy, ni siquiera tampoco 
hablar de la calidad del servicio o del precio del mis-
mo. La intención de esta moción es hablar de, como 
hemos comentado antes, la gran chapuza de este Go-
bierno; una chapuza que se realiza al hacer un proce-
so de privatización de la gestión de ATLL con prisas 
y sin esperar a realizar un seguimiento ordenado del 
procedimiento.

Estas prisas se concretaron en la firma del contrato, el 
27 de diciembre de 2012, después de algunas fechas 
que ya se han recordado esta mañana, la más destacada 
es que la adjudicación se realizó en plena campaña de 
elecciones autonómicas, se realiza la adjudicación en 
plena campaña de elecciones, sin un parlamento consti-
tuido y la firma del contrato también sin el Parlamento 
constituido en el mismo día que se constituyó el Gobi-
erno, 27 de diciembre; pero lo grave no es que se hici-
era en plena campaña o el mismo día que se constituyó 
el Gobierno, sino que se hizo con la falta de un requi-
sito que era la resolución del organismo administrativo 
de recursos contractuales.

Esa falta de actuación por parte del Gobierno es la que 
nos ha llevado a esta situación. Creemos que, desde 
nuestro punto de vista, en ese momento el Gobierno, 
llevado por las causas que sean, el tendrá que expli-
carlas, actúa imprudentemente y realiza la firma del 
contrato antes de que tuviéramos la resolución del or-
ganismo administrativo. Si hubiera actuado con pru-
dencia y hubiéramos esperado a tener la resolución, a 
lo mejor no estaríamos en la situación en la que esta-
mos: estamos en una situación de riesgo.

Estamos en una situación de riesgo porque hay una 
actuación, que habrá que ver como acaba el proceso 
judicial, pero, sin duda, depende de cuál sea la reso-
lución, pues, la Tesorería de la Generalitat, las arcas 
públicas, en definitiva el dinero de todos los ciudada-
nos de Cataluña pues se puede ver menoscabado por 
la necesidad de tener que afrontar cuantiosas indem-
nizaciones. Ya veremos. Decimos que estamos en una 
situación de riesgo.

Y ante esa situación de riesgo, ¿qué es lo que solici-
tamos en esta moción? Solicitamos dos cosas: por un 
lado, información, que se informe. Efectivamente ha 
habido comparecencias; efectivamente, en el último 
Pleno tuvimos dos interpelaciones sobre el asunto, 
pero es que en esas interpelaciones no se dio infor-
mación. Lo que solicitamos es que se dé información 
real, como ya avanzamos esta mañana, sobre cuáles 
pueden ser las situaciones jurídicas que se desprendan 
de esta gran chapuza en caso de que la resolución ju-
dicial vaya en un sentido u otro y cuáles pueden ser 
las consecuencias económicas. Porque de eso no ha-
bla, comparecen aquí, viene a decirnos que a noso-
tros lo que nos gusta es el lío y que lo que nos gusta 
es que todo vaya mal. Se dice que sobre el fondo del 
asunto aún tiene que haber una resolución, efectiva-
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mente, pero queremos saber cuáles son los escenarios 
que maneja el Gobierno, si es que maneja escenarios, 
a lo mejor es tan irresponsable que ni siquiera maneja 
escenarios.

Esa es la solicitud que hacemos en el punto uno. Con 
Convergencia hemos llegado a un acuerdo, va a votar 
a favor, esperemos que además de votar a favor y de 
que se produzcan las comparecencias, las compare-
cencias sean efectivas y realmente se dé información 
y no se intente distraer como se ha hecho hasta ahora.

Y el segundo punto es sobre la necesidad de que en 
caso de que haya un perjuicio patrimonial para el era-
rio público por su mala gestión, se asuman responsa-
bilidades políticas. Nada más.

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señoras y 
señores diputados.

La presidenta

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

Salvador Milà i Solsona

Sí, gràcies presidenta. Conseller, senyores i senyors 
diputats, segona part de la intervenció d’aquest matí 
per al nostre Grup. Nosaltres sí, nosaltres volem par-
lar de model, i la nostra esmena anava en el sentit de 
reclamar que, una vegada que la concessió es decla-
ri rescindida i retorni a la Mesa, es declari deserta 
aquesta i sigui gestionada directament per l’Adminis-
tració de la Generalitat, a través, primer, de l’ACA i, 
després, d’una empresa mixta amb participació de les 
administracions locals.

Deia la senyora Meritxell Roigé: «Com ens van dei-
xar...» Com ens van deixar, Meritxell..., senyora Me-
ritxell, com ens ho han deixat ells? Li diré com: amb 
uns actius de 1.000 milions perfectament sanejats i ac-
tualitzats –1.000 milions d’euros–, canonades que no 
perdien aigua, una companyia que era capaç de sub-
ministrar aigua a la regió metropolitana sense trans-
vasaments... Se’n recorda del transvasament de l’Ebre, 
que vostès i els senyors del PP van votar? Nosaltres el 
vam derogar i vam fer que ATLL, que Aigües Ter Llo-
bregat tingués els recursos suficients per poder sub-
ministrar, amb una capacitat de refinançament exac-
tament igual que la que està aplicant ara la Generalitat 
de Catalunya, amb una diferència: que els ingressos 
haurien sigut en aquest moment d’Aigües Ter Llobre-
gat i ara són d’Acciona, senyor conseller. I el seu pla 
de refinançament del deute és el mateix que tenia, fil 
per randa, Aigües Ter Llobregat en aquell moment.

Però per què diem que no es pot adjudicar a Agbar? 
Senyor conseller, vostè sap que en aquest moment 
Agbar no està pagant la tarifa de l’aigua i que Accio-
na l’està reclamant directament als ajuntaments? Ho 
sap, oi? Vostès hauran de fer de cobrador del frac. Pe-
rò aquest fet posa en evidència que Agbar no pot ser 
concessionària, mai, d’aquest servei, perquè es pro-
dueix una integració vertical del servei de distribució 

general i distribució minorista en un monopoli natu-
ral. Això, més o menys, si li sona la legislació euro-
pea sabrà què vol dir: vol dir que ells mateixos s’han 
posat de peus a la galleda demostrant que no es pot 
donar una concessió de distribució en alta a qui tam-
bé és el principal client, perquè es produeix aquesta 
col·lisió d’interessos.

Però, segona qüestió: perquè a més, Aigües Ter Llo-
bregat, o el que és el mateix, l’abastament d’aigua en 
alta a la regió metropolitana és perfectament viable 
gestionat de forma pública i per això tenim interès, 
efectivament, que aquestes resolucions administrati-
ves arribin a bon port, perquè puguem evitar que per 
cinquanta anys el que és una estructura d’estat –li sona 
això de les estructures d’estat?, això que volen estar 
vostès divuit mesos pensant com, quan ja no els que-
di res?–, la principal estructura d’estat en matèria me-
diambiental són les d’abastament d’aigua, per exem-
ple. I vostès les volen deixar per cinquanta anys –per 
cinquanta anys– fora del control públic, a través d’una 
concessionària. L’aigua gestionada en alta és perfecta-
ment viable. En aquest moment, amb menor tarifa que 
els 0,71 euros/metre cúbic que està cobrant, que inten-
ta cobrar Acciona, que Agbar no li paga, per al metre 
cúbic servit, estaria perfectament sanejada l’economia 
d’Aigües Ter Llobregat, o de la nova companyia, i, a 
més, podria garantir un bon servei. Perquè, a més, la 
concessió com han fet a Acciona esta basada, conse-
llers i senyors diputats, en un canvi de model radical.

Diuen: «No volem parlar del model». És clar que hem 
de parlar del model! Sap en què s’ha basat aquest mo-
del? En el fet que puguin captar aigua barata dels aqüí-
fers i dels rius, del Ter també, per exemple, senyor al-
calde, també del Ter, senyor alcalde de Girona –també 
del Ter. Se’n recorda del pacte del Ter? Se’n recorda, al 
final del tripartit, quines manifestacions, quins actes 
feien, eh?, senyora Elena Ribera, a Girona? «Què pas-
sa amb l’aigua del Ter? Aquests del tripartit, que ens la 
tornin.» Sap qui la xucla, ara, i per molts anys? Acci-
ona, la xucla. S’ha acabat el pacte del Ter –s’ha acabat 
el pacte del Ter. (Veus de fons.) No, no..., sí, sí... No, 
no..., és greu això.

Sap què passa amb les dessaladores? Que estan atu-
rades. I, llavors, la culpa és dels que les van fer, per-
què s’estan deteriorant. I, mentrestant, l’aigua... (Veus 
de fons.) Sí, s’estan deteriorant. Si les explotessin cor-
rectament, conseller..., sàpiga que el cost del metre cú-
bic de la dessaladora és 0,60, en aquest moment, a una 
explotació del 80 per cent; per tant, tindrien un marge 
de 0,11 cèntims d’euro per metre cúbic per poder tenir 
aigua de millor qualitat per a la gent de la regió metro-
politana de Barcelona, sense necessitat d’estirar aigua 
del Ter, sense necessitat de tornar a parlar del Roine. 
Quan ens tornaran a parlar del Roine? Quan tinguem 
les estructures d’estat? Quan siguem independents i 
farem el tractat amb França? Quan podrem tenir una 
bona aigua gestionada aquí?

Per tant, consellers, vostès van fer això basat en una 
altra filosofia: la que els serveis, aquests, havien de ser 
privatitzats. Està en el seu manual i està també en el 
seu manual el fet d’haver-se acollit..., i per això no ens 
fan cap pena, perquè vostès van assumir, fil per randa, 
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la política de dèficit públic, la política d’austeritat que 
van votar a Madrid, i que vostè va ampliar aquí a tra-
vés del projecte d’ampliació del sanejament de les fi-
nances de la Generalitat.

Per tant, això es pot revertir i això es pot tornar a ges-
tionar d’una forma pública, per a un millor servei dels 
ciutadans i amb perfecte rendiment econòmic... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Alguns dels arguments ja s’han ex-
pli cat aquest matí amb la moció que havia presentat el 
Partit Popular, però seguirem insistint respecte a alguns 
temes i introduirem algun argument nou.

Nosaltres seguim creient, manifestant, dient que el Go-
vern, l’any 2012, va actuar amb presses, i que pitjor no 
ho podia fer, vistos els resultats i vista la conflictivitat 
jurídica que aquesta concessió ha portat. I hem dei-
xat clar aquest matí –cada vegada que se n’ha parlat, 
d’aquest tema, també ho hem deixat clar– que nosal-
tres creiem, ho seguim creient, ho seguirem defensant, 
que l’abastament en alta a la regió metropolitana de 
Barcelona ha de restar en mans públiques. No només 
la regulació, la gestió integral del cicle. Perquè, a més 
a més, l’empresa pública ATLL era una empresa per-
fectament viable. Aquesta operació es va fer per altres 
motius, que eren motius o problemes financers del Go-
vern de la Generalitat.

Volem..., i espero que en les compareixences dels dos 
consellers que han estat aprovades en comissió parla-
mentària, si és que abans no hi ha avançament elec-
toral, i, per tant, poden comparèixer, nosaltres tenim 
molt interès a conèixer, perquè fins ara no s’han expli-
cat, quines poden ser les conseqüències patrimonials 
per a la Generalitat de Catalunya en cas que jurídica-
ment això avanci pel camí que sembla que avançarà.

Perquè en algun moment d’aquest debat, que dura des 
del gener de l’any 2012, alguns responsables del Go-
vern han arribat a afirmar que si Agbar vol anar en-
davant, hauria de dipositar 450 milions d’euros com a  
possible responsabilitat patrimonial d’indemnització  
a la concessionària actual. Aquest és el quebranto que 
hi hauria per a les finances de la Generalitat... Bé, en 
aquests temes jo crec que haurem d’aprofundir-hi.

El senyor Sanglas se m’ha, jo ho crec, molestat aquest 
matí quan li he dit que Esquerra Republicana hauria 
pogut aturar, des de pràcticament el minut zero, tota 
aquesta disbauxa jurídica que hem tingut; que s’han 
deixat arrossegar per l’estratègia jurídica i concessio-
nal i de model del Govern. I em deia que no. És veri-
tat, els discursos ho aguanten tot, però després, a l’ho-
ra d’aixecar el dit, o de prémer el botó, resulta que, 
quan el grup proposant demanava d’una manera genè-
rica que s’instés el Govern a donar compliment a les 

disposicions de l’òrgan administratiu de recursos con-
tractuals, ai las!, voten amb el Govern de Convergèn-
cia i Unió per evitar que aquesta posició prosperi.

I ens deien: «Escolti, ha estat un model d’èxit, aquests 
dos anys. Hem contingut les tarifes.» Home, però si de 
l’any..., portem un any i mig, i el preu repercutit sobre 
l’usuari ha incrementat un 28 per cent, no el 70 per 
cent que es va produir anteriorment a l’externalitza-
ció de la gestió. O sigui, aquests dos anys, a l’usuari, 
la repercussió ja li ha significat un 28 per cent. Diu: 
«No se’n recorden vostès com van deixar Aigües Ter 
Llobregat i tot el..., i l’Agència Catalana de l’Aigua?» 
Però si l’endeutament d’ATLL no se l’ha emportat la 
concessionària, se l’han emportat els pressupostos de 
la Generalitat.

Diu... Algú ha fet els números? Aquesta concessió a 
cinquanta anys, l’empresa concessionària guanyarà el 
doble del cànon que li paga o que li pagarà a la Gene-
ralitat de Catalunya, que no és altra cosa que els ac-
tius en què estaven valorats..., els que tenia Aigües Ter 
Llobregat, aquests 1.000 milions que abans el senyor 
Salvador Milà ha dit.

Inversions per part de l’actual concessionària? Però 
si estan alentides; segurament, perquè hi han dubtes 
sobre la seguretat jurídica d’aquest nyap que s’ha fet 
amb la concessió d’Aigües Ter Llobregat. Si estigues-
sin tan segurs jurídicament Acciona que tenien la raó, 
ja els asseguro jo que aquestes inversions que han de 
fer no estarien alentides, com tots sabem i som consci-
ents que s’ha produït.

Per tant, el que demanem és al Govern que reaccioni, 
que doni compliment a les decisions de l’òrgan con-
tractual, del seu propi òrgan contractual, per tal de no 
seguir engreixant aquesta pilota, que farà molt difícil 
després la solució.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Morell.

Joan Morell i Comas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Conseller, diputa-
des, diputats, tornem a parlar d’Aigües Ter Llobregat. 
No és ni la primera vegada ni serà l’última, i avui a 
la tarda ja és la segona moció, per no dir la segona 
part, del tema d’Aigües Ter Llobregat. N’hem parlat 
en nombroses ocasions, tant en les comissions com en 
el Parlament, com aquí, també, en seu parlamentària, 
i en tornarem a parlar totes les vegades que faci falta 
per poder donar tota la informació i poder comentar el 
que calgui.

Ara podríem estendre’ns, però no tenim temps, per tor-
nar a parlar i tornar a explicar una altra vegada per què 
es va fer la concessió, quines inversions feien falta a 
Aigües Ter Llobregat, estava el Govern en condicions 
i amb recursos econòmics per poder-les fer? Es podia 
mantenir la qualitat del servei públic sense fer aques-
tes inversions? Podríem parlar de la sentència? Par-
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lant de la sentència: hem de ser prudents i hem d’espe-
rar la resolució definitiva. Però avui, ni tenim temps, 
ni crec que sigui el moment que hem de parlar de tot 
això, perquè el Grup de Ciutadans ens ha presentat 
una moció amb uns punts concrets, que són els que 
hem de votar. Però, permeti’m, senyor Milà, que fem 
un apunt, eh?

Jo crec que són conegudes per tothom les necessitats 
financeres i fiscals que tenia el Govern de la Generali-
tat l’any 2012 i ara, i també les necessàries inversions 
que feien falta a Aigües Ter Llobregat. El que no sé 
si és prou conegut és com ho van deixar vostès i com 
ho hem trobat. No tinc temps per estendre-m’hi, pe-
rò només dos exemples: vam trobar, senyor Milà, més 
de 687 milions d’euros de deute financer, més de 200 
milions d’euros de deute comercial. I què vam trobar, 
també? Tot un grapat de tubs que va costar un dineral 
en un magatzem amagat i unes estaques clavades per 
fer el transvasament. Vostès, que són tan ecològics, 
que són..., eh?, doncs això és el que vam trobar que 
vostès ens van deixar.

I quant a allò del Ter, per tampoc allargar-m’hi, les 
protestes que hi havien del Ter eren perquè es complís 
el cabal ecològic, eh? Vostès, que són tan ecològics, 
les protestes eren, precisament, perquè no complien el 
cabal ecològic.

I també són prou conegudes per tothom les moltes i 
àmplies explicacions que han donat aquí en seu par-
lamentària, tant el conseller Mas-Colell com el conse-
ller Vila, i també la diputada nostra que porta aquests 
temes, la Meritxell Roigé.

Hem de recordar, també, que els consellers ja han 
comparegut dues vegades –dues vegades; no una, du-
es–, en seu parlamentària durant l’any 2013. I, a més 
a més, de totes les preguntes parlamentàries que vos-
tès han fet, i les interpel·lacions que s’han fet al Go-
vern. I dimecres passat també vam aprovar que els dos 
consellers compareguin conjuntament a la Comissió 
de Política Territorial. Per tant, més informació, més 
compareixences és difícil que pugui haver-hi, però si 
en demanen, en farem més.

Per tot això –per tot això–, ens hem posat d’acord amb 
el grup proposant de Ciutadans, que també agraïm la 
bona entesa que hi ha hagut per arribar a un acord, per 
resumir els quatre punts que ells demanaven en un de 
sol, que vol dir que ens comprometem, el Govern, que 
els dos consellers compareguin en seu parlamentària 
per informar de tot el que faci falta, perquè se’ls pu-
guin plantejar no només aquests tres punts, sinó tot, i 
puguin contestar àmpliament el que puguin fer.

De tota manera, jo crec sincerament que no els inte-
ressen tant les informacions que ens puguin donar ni 
aclarir segons quins dubtes, perquè això ja s’ha fet àm-
pliament, sinó que volen continuar, alguns grups par-
lamentaris, intentant sembrar aquesta ombra de dubte.

Però, mentrestant –mentrestant–, el Govern sí que ha 
fet. I què ha fet, de forma resumida, el Govern? El Go-
vern el que sí ha fet és, sobretot, preservar els inte-
ressos dels consumidors. De moment, és evident que 
es manté el contracte amb l’empresa concessionària, 

i el servei es presta amb total normalitat. Insisteixo, 
això és molt important: es presta amb total normali-
tat. I quin és per part del Govern l’interès fonamental? 
Ha estat i és, i ho serà en tot moment, garantir que la 
gestió de l’aigua com a servei públic es continuï pres-
tant de la millor manera possible, amb qualitat i a un 
bon preu.

Una vegada més, doncs, el Govern, els consellers in-
formaran i respondran tot el que faci falta i les vega-
des que faci falta, amb transparència, com sempre, i 
amb rigor, com sempre.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Marc 
Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, al-
gú deia que aquesta tarda fèiem la segona part del de-
bat. Doncs, miri, doncs no li dec haver trobat la grà-
cia. En tot cas, m’ha semblat ben bé que estem al dia 
de la marmota i repetint un debat: per als televidents 
des de casa, aquest dematí hem fet sessió de matí, i ara 
fem sessió de tarda, perquè bàsicament els arguments 
són els mateixos.

I, abans d’entrar a parlar de la mateixa moció, senyor 
Terrades, deixi’m que... (Veus de fons.) No m’he en-
fadat, perquè amb vostès és pràcticament impossible 
enfadar-se, perquè sempre, ja sap que hem tingut bon 
tracte i sempre ens hem entès. I, de manera cordial, 
li dic que aquest dematí, des d’Esquerra Republicana, 
ja hem fet el nostre posicionament sobre aquest tema. 
Vostè torna a insistir una altra vegada més. Vostè, més 
que parlar d’Aigües Ter Llobregat, sembla que ja ha 
començat la campanya electoral. Per tant, insisteix en 
el cas de què hem fet, quina ha estat la nostra actuació 
en el cas d’Aigües Ter Llobregat.

El nostre posicionament ha estat clar, ja l’hem mani-
festat de sempre. Per nosaltres, s’hauria de gestionar, 
i, per tant, no vam estar mai d’acord amb la concessió, 
i que enteníem que la gestió havia de ser a través del 
consorci Aigües Ter Llobregat; ens semblava que era 
la fórmula.

Ara bé, un cop trobats amb la situació, que no podí-
em fer enrere sense generar un major embolic, el que 
hem volgut és esperar les resolucions judicials. I, per 
tant, quan hi hagin les resolucions judicials, no so-
bre..., no, no, però és que estem parlant d’un incident, 
estem parlant sobre una part. Quan arribem al fons de 
la qüestió, tindrem prou elements... De fet, aquest de-
matí hem aprovat una moció que deia que, en tot cas, 
el Govern establís, fes una anàlisi, de quines eren les 
diferents posicions, i, a partir d’aquí, sabríem també 
exactament del que estem parlant i a on anem.

El senyor Rodríguez ho ha dit clarament aquest dema-
tí: el primer punt no feia referència a Aigües Ter Llo-
bregat; és que ho ha dit clarament: «No fa referència 
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a Aigües Ter Llobregat.» Anava a banda. Per tant, en 
tot cas, també, i des del punt de vista jurídic, el que 
no negarem mai és a limitar la capacitat d’accedir als 
tribunals per part de ningú, tampoc de la mateixa Ad-
ministració, entenent que, en tot cas, serà qui hagi de 
decidir en cada moment quina és l’estratègia jurídica 
que ha d’adoptar el Govern.

Ja, finalment, i sense esgotar el temps que em perto-
ca, encara, però, en tot cas, manifestar que donarem 
suport a la transacció entre Ciutadans i Convergència 
i Unió. De fet, nosaltres vam ser un dels partits que va 
sol·licitar la compareixença del conseller Mas-Colell i 
del conseller Vila davant de la comissió per explicar 
quina era la situació jurídica un cop produïda la re-
solució del Tribunal Suprem, i, per tant, hi donarem 
màxim suport, i a tot el que sigui la transparència. De 
fet, hem demanat, i hi hem donat suport, i hem dema-
nat constantment informació sobre quin era el proce-
diment. I la setmana passada també vam fer una pre-
gunta al Ple sobre aquesta mateixa qüestió. Per tant, ja 
li avanço el suport a la proposta, diguem-ne, de trans-
acció que ens han presentat.

I pel que fa al segon punt, el tema de les responsabi-
litats, tenint en compte, hi insisteixo, que hem de mi-
rar el tema des d’una globalitat i que, per tant, di-
guem-ne, des d’aquest punt de vista, cal esperar, hi 
insisteixo una vegada més, al final del procediment 
judicial, un cop –i aquest dematí també ho manifes-
tava des d’aquesta tribuna– tinguem la resolució ju-
dicial corresponent, valorarem els fets. I, a través 
d’aquesta resolució judicial, podrem veure quines res-
ponsabilitats se’n destaquen i qui n’és el responsable. 
El que és evident, i ho tornem a manifestar una altra 
vegada –també jugarem al dia de la marmota–..., es 
va fer un nyap. I, d’això, la demostració és l’alta judi-
cialitat que hi ha hagut amb aquest tema, i per tant les 
coses no es van fer bé. A partir d’aquí, que no es van 
fer bé, i un cop hàgim determinat..., perquè amb una 
resolució judicial tindrem clarament i segurament es 
manifestarà qui ho va fer millor o qui ho va fer pitjor, 
en tot cas serà el moment de determinar responsabili-
tats polítiques.

Gràcies.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, con-
sellers, aquest dematí, aquest migdia, acabàvem de de-
batre sobre aquesta qüestió, i per tant crec que el que 
correspon ara són algunes puntualitzacions i matisaci-
ons, tot continuant el debat, no?

Senyor Morell, jo crec que hi ha alguna cosa que vos-
tès no han acabat d’entendre. Miri, sap quin és el prin-
cipal element de desacord entre la majoria d’aquest 
Parlament? Li ho explicaré. Simplement és el qualifi-
catiu del que el seu Govern ha fet: «lio» monumental, 

nyap, bunyol. Aquest és el principal element de desa-
cord, quin és el qualificatiu. Però, cregui’m, tot són si-
nònims; en tots hi ha el mateix subconscient: el Go-
vern ho ha fet molt malament des del primer dia.

I el primer motiu pel qual ho ha fet malament, senyor 
Sanglas, és precisament pel que vostès han votat en 
contra aquest dematí, que el Govern complís les re-
solucions de l’òrgan que ha de permetre eliminar els 
conflictes. Clar, si el Govern crea un òrgan per redu-
ir els conflictes i no li fa cas... Escolti’m, jo arribo a 
saber que vostès adopten aquest posicionament, i el 
que els demanem és: dissolguin l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals. Per què? Si no li han de 
fer cas, dissolguin-lo. Ens estalviaríem uns calerons. 
Dissolguin-lo. Elemental, no? Doncs, sembla que per 
vostès massa, massa elemental no és.

Ara, dit això, senyor Milà, és que sentir-lo a vostè de-
fensar segons quin posicionament amb relació a aquest 
tema, home, l’hauria de fer posar com a mínim una mi-
ca vermell. (Veus de fons.) Sí, com a mínim... Ja sé que 
ja ho són, vermells, però una mica més. (Rialles i veus 
de fons.) I verds. Una mica més, no?, una mica més.

Vostè ve a donar lliçons del transvasament de l’Ebre? 
Si mentre vostès deien que no al dematí a la tarda es-
taven posant canonades per fer-lo! Eren vostès! No ens 
digui que era no sé qui, no! Eren vostès els que ho es-
taven fent. Deien que no al dematí i a la tarda estaven 
posant canonades, pel dret i pel revés, pel Garraf i pel 
Penedès, pels dos cantons. Primera.

I segona. Si avui estem parlant, dos anys després d’a-
questa adjudicació, de tot això, és perquè abans hi va 
haver un govern format per tres partits que van deixar 
el pastel que van deixar –no ho recordo, em sembla 
que era el diputat Terrades?, no sé si era ell, no?– 800 
milions de deute a l’ATLL, més 800 més a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Segona part del problema. No sé 
si en parlarem també d’aquí a dos anys del problema, 
o d’aquí a dos mesos, conseller d’Economia, del pro-
blema de l’Agència Catalana de l’Aigua. Però, clar, és 
que hi havia un govern que va preferir sanejar Televi-
sió de Catalunya –això sí, sanegem Televisió de Cata-
lunya– abans que sanejar l’aigua que han d’utilitzar els 
catalans i les catalanes. 

I aquesta és la realitat. Així ho van deixar vostès. Sí, sí; 
així ho van deixar vostès. I, precisament per això, el 
Govern de fa dos anys va haver de fer aquesta operació. 
I el nostre grup, mirin, no li va donar suport però tam-
poc s’hi va posar en contra, i, per tant, ho va permetre. 
Clar, només faltaria. Perquè davant de la irresponsabi-
litat d’un govern tripartit, doncs, hi havia la responsa-
bilitat, miri, sense tenir govern, d’altres grups que cre-
ien i continuem creient que les finances públiques han 
d’estar sanejades. I ho vam fer amb responsabilitat. Qui 
no va actuar amb responsabilitat va ser el Govern de la 
Generalitat, que va fer, i aquí ho discutim, un nyap, un 
bunyol, un «lio» monumental, el que vostès vulguin.

La moció que ens presenta Ciutadans creiem que és 
complementària de la que s’ha presentat aquest de-
matí, de la part que s’ha aprovat, en el sentit de dema-
nar que els consellers compareguin per avaluar en 
comissió parlamentària quins són els escenaris que 
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se’ns planteja davant d’aquesta situació, primera part, 
i, segona part, la d’exigir responsabilitats polítiques 
als responsables que s’hagi arribat a aquesta situació. 
Perquè també els dic una cosa: hi haurà alguna co-
sa avaluable, que seran les indemnitzacions, seran uns 
costos avaluables, però n’hi hauran uns altres que no 
són avaluables, que són els costos d’oportunitat, com 
per exemple el d’aquelles empreses que deixen d’in-
vertir a Catalunya i a Espanya per la inseguretat ju-
rídica que això ha generat... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Com la resta de grups, i seguint 
el fil de la moció anterior, dir en primera instància que 
votarem a favor de la moció presentada pel Grup de 
Ciutadans, fonamentalment perquè el que demana són 
dues coses òbvies, necessàries i imprescindibles, que 
és informació i responsabilitat. I s’ha dit «bunyol», 
s’ha dit «nyap», s’ha dit «forat», «embolic», «enre-
nou», «desori», «desfici», «disbauxa», «festival», «car-
naval»... El diccionari sempre és, no?, extens.

En tot cas, amb relació a la mateixa postura que abans 
ha manifestat la CUP - Alternativa d’Esquerres, dir 
que òbviament el com, el què, el perquè, el quan i el 
qui es podrien analitzar, donaria per a una crònica ne-
gra, segurament criminal i neoliberal, de com s’ha fet 
això, no? S’ha dit tot: amb les urgències quan es va 
fer; amb unes portes giratòries que vinclen les nissa-
gues, també, d’aquest país; els Rodés i els Gòdia, tam-
bé, pel mig, el mateix Rodés, que al mateix temps és 
responsable del Consell Assessor de Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya; dues multinacionals, un 
servei públic i dues multinacionals a l’assalt dels ser-
veis públics, en un context, com s’ha dit, també –crec 
que ho deia el Salvador Milà–, de desmantellament, 
òbviament, de les estructures d’estat.

Però per aportar a la intervenció d’abans coses que 
ens hem deixat, dir només, al final, recuperar quatre, 
cinc elements. Un és el de la radicalitat democràtica. 
Abans acabàvem amb el referèndum italià del 2011, 
que mantenia la prohibició d’especular sobre un bé 
comú com l’aigua. Aquest referèndum es va fer des-
prés d’una recollida d’1 milió de firmes. Es va realit-
zar, es va guanyar amb una altíssima participació, el 
60 per cent del cens. I finalment el Suprem italià acaba 
d’obligar a modificar la llei per incloure la prohibició 
d’obtenir beneficis i lucre de la gestió i titularitat del 
cicle de l’aigua. Aquesta és una.

L’altra és sobre seguretats jurídiques. Aquí s’està par-
lant de seguretat jurídica de les multinacionals. Ens 
importen poc, les multinacionals, és obvi i conegut, i 
el que ens interessa és la seguretat jurídica de les per-
sones, d’aquestes persones i famílies que han vist com 
en cinc anys de crisi el rebut de l’aigua s’ha apujat un 

66 per cent; la seguretat jurídica dels municipis, que 
han perdut les instal·lacions que han finançat durant 
anys; la seguretat jurídica d’aquest país, que ha inver-
tit moltíssim en Aigües Ter Llobregat, gràcies a l’es-
forç públic.

Un quart element, també, òbviament, és amb qui ens 
juguem les garrofes, no només en l’àmbit de l’aigua. 
I citaré tres antagonistes, per no dir que ho diu la CUP. 
Un és l’FMI, que, sobre el mite de la suposada eficièn-
cia superior dels operadors privats, recentment ha dit 
que la teoria és ambigua i les proves empíriques he-
terogènies. Però Vivendi, que és la principal multina-
cional de l’aigua, diu que les empreses privades només 
entren en el negoci de l’aigua per guanyar. I Gerard 
Payen, que és president d’Aquafed i del Water World 
Forum, ho va sintetitzar amb una frase, concloent el 
darrer fòrum dient: «No money, no water.» I aleshores 
entrem en si és un dret i un bé comú imprescindible 
per a la producció i reproducció de la vida, o si s’ha 
convertit en un negoci.

Per nosaltres, també, òbviament, el moll de l’os, com 
hem dit abans, és la titularitat pública de la gestió de 
l’aigua. És un bé comú. Tenim l’èpica i sana intenció 
que les multinacionals treguin les seves brutes mans 
d’un bé comú com és l’aigua. I que no ens diguin que 
no hi ha alternatives. La CUP, com a espai munici-
palista, només governa quatre municipis, però ha mu-
nicipalitzat l’aigua, i aquesta municipalització ha re-
vertit en el sanejament de les finances públiques. I és 
possible fer-ho. Sí, en un dels casos, és obvi, i, a més, 
és Arenys de Munt. No sé per què es posa així el se-
nyor Sanglas; ja m’ho dirà en el torn de rèplica. Pe-
rò és obvi que experiències..., podem parlar d’altres 
models de municipalització de l’aigua, de tot Europa. 
Molt millor això que deixar-ho en mans dels talibans 
de les multinacionals.

I, finalment, ja que finalment parlem de regulacions 
de sectors econòmics, i en aquest cas energètics, i fent 
una paràbola, i atenent que el senyor Mas-Colell és 
aquí, li faré una cita a propòsit de la unió bancària i 
de reformes reguladores, dels mecanismes de regula-
ció, que va fer la setmana passada, sorprenentment, 
el president del Bundesbank, a Frankfurt, al XXIV 
Congrés Bancari, el senyor Jens Weidmann, el 21 de 
novembre; deia: «La història de la regulació bancària 
és gairebé tan antiga com la història de la banca en si. 
Una instància de regulació molt dura va ser reportada 
per l’economista espanyol Huerta de Soto, quan expli-
ca que l’any 1300 es van establir un conjunt de nor-
mes per controlar la banca a Catalunya. Els banquers 
que es van declarar en fallida es van veure obligats a 
viure amb una dieta estricta de pa i aigua fins que els 
seus dipositaris havien estat reemborsats íntegrament. 
Un pot imaginar que aquesta regulació era una for-
ma eficaç de prevenir els banquers d’incórrer en un 
comportament excessivament arriscat, però sembla 
que no: el 1321 la regulació bancària catalana s’havia 
reforçat i endurit; a partir d’aleshores, qualsevol ban-
quer que no va complir amb les demandes dels seus 
clients s’enfrontava a l’amenaça de ser decapitat da-
vant del seu banc.»

Amén.
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La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor José Manuel Villegas Pérez.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, 
miembros del Gobierno, en primer lugar agradecer las 
enmiendas presentadas por los grupos enmendantes. 
Finalmente, no hemos aceptado la enmienda presen-
tada por Iniciativa, ni la enmienda presentada por el 
PSC, porque, legítimamente, entraban en el modelo 
de gestión del agua, y nosotros hemos insistido des-
de el principio en que queríamos que no se distraje-
ra esta sesión con ese debate sobre el modelo de ges-
tión, sino que queríamos hablar fundamentalmente 
de la gran chapuza perpetrada por el Gobierno el día 
27 de diciembre de 2012, con la firma de este contra-
to de concesión. Y, por tanto, no hemos aceptado las 
dos enmiendas que hablaban del modelo, y sí hemos 
transaccionado una enmienda con el Grupo de Con-
vergència i Unió sobre el primero de los puntos sobre 
el que versaba la moción, que era sobre el tema de la 
información.

Efectivamente, se ha hablado ya muchas veces en se-
de parlamentaria sobre este tema. Lo que pasa, que 
a veces suele pasar que se habla mucho y no se di-
ce nada, y nosotros lo que queremos es información 
concreta sobre puntos determinados de este asunto, 
no evasivas, como que es un tema que está sub iudice, 
que habrá que entrar al final sobre el fondo del asun-
to, etcétera.

Hay una cuestión jurídica, la primera... Queremos 
información sobre el tema jurídico y sobre el te-
ma económico; pero sobre el tema jurídico hay una 
cuestión que creemos que en este momento procesal 
es la fundamental. Hay una resolución del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales, hay una 
resolución que anula la concesión realizada por el 
Gobierno. Esta resolución no se está aplicando y, en 
cambio, el Gobierno presenta un recurso incidental 
ante el Tribunal Supremo pidiendo que se suspenda 
esta resolución del OARCC; o sea que es una reso-
lución que no está suspendida pero que el Gobier-
no tampoco está aplicando. Seguro que eso tiene una 
explicación jurídica muy fácil, pero yo no alcanzo 
–no alcanzo– a comprenderla, y por eso quiero que 
se me explique. Se ha hablado mucho, hemos teni-
do interpelaciones hace dos semanas, pero más allá 
de decir que nosotros lo que queríamos es que todo 
saliera mal y que cuanto peor mejor, etcétera, no se 
nos ha dado explicación a una situación jurídica tan 
concreta y a una pregunta tan concreta como esa: si 
no se aplica, si no debe aplicarla el Gobierno –y de 
hecho no la está aplicando, esta resolución–, ¿por 
qué solicita la suspensión de su ejecución al tribu-
nal? Y lo peor es que, bueno, aún está por ver lo que 
dice el tribunal sobre esta suspensión respecto al re-
curso del Gobierno, pero ya lo ha dicho respecto al 
recurso de Acciona.

Y lo otro es la información sobre cuánto nos va a cos-
tar, cuánto nos van a costar las indemnizaciones, y si 

ustedes tienen un compromiso de indemnizar a una de 
las empresas por encima de lo que marca el contrato.

Y, por fin, la responsabilidad política. Quien ha hecho 
esta chapuza tiene que responder políticamente, tiene 
que asumir sus responsabilidades.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta; muchas 
gracias, señores diputados.

La presidenta

Cridem a votació.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.) Senyor 
Milà.

Salvador Milà i Solsona

Sí; gràcies, presidenta. És per contestar a les interpel-
lacions que m’ha dirigit el senyor Joan Morell...

La presidenta

Té trenta segons.

(Remor de veus.)

Salvador Milà i Solsona

No, és que són interpel·lacions: des del moment que el 
Govern interpel·la l’oposició...

La presidenta

Bé, té trenta segons.

Salvador Milà i Solsona

Bé. Miri, senyor Morell, els faré arribar la meva pri-
mera compareixença com a conseller de Medi Am-
bient en aquest Parlament, on vaig explicar com ens 
vam trobar l’aigua a Catalunya, amb dèficits de mils 
de milions d’instal·lacions d’aigua que afectaven a tot 
Catalunya i que vostès no havien atès: estaques i tubs. 
(Remor de veus.) Si vostès durant vint-i-tres anys ha-
guessin hagut de fer el que havien de fer, que és garan-
tir l’aigua a l’àrea metropolitana i no confiar en trans-
vasaments de l’Ebre, no s’haurien hagut de fer ni tubs 
ni estaques. Què havien fet vostès per prevenir una se-
quera que no permetia a Barcelona aguantar dos me-
sos sense aigua? (Forta la remor de veus.) Com van 
estar vint-i-tres anys sense fer-ho? Com es van atrevir? 
I nosaltres ho vam haver d’arreglar en tres anys...

La presidenta

Un moment, si us plau... Si us plau...

Salvador Milà i Solsona

...en tres anys, ho vam haver d’arreglar. Per tant...

La presidenta

Senyor Milà, se li ha acabat el temps.
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Salvador Milà i Solsona

No, no... Escoli, quan vulguin, els convido... (La presi
denta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest conti
nua parlant uns moments. Pausa.)

La presidenta

Senyor Milà... (Joan Morell i Comas demana per par
lar.) Senyor Morell... (Alguns aplaudiments.) Senyor 
Morell...

Joan Morell i Comas

Senyor Milà...

La presidenta

Senyor Morell... Senyor Morell, demana la paraula per 
al·lusions?

Joan Morell i Comas

Per al·lusions clares.

La presidenta

La demana. Trenta segons.

Joan Morell i Comas

Senyor Milà, a la meva intervenció he intentat ser 
educat, correcte i rigorós, d’acord? I li he dit tres co-
ses: com ens ho vam trobar, que ens van deixar 687 
milions d’euros de deute financer, més de 200 milions 
d’euros de deute comercial, i vostès que presumien 
tant de ser antitransvasament, d’amagat i mentint..., 
vam trobar un grapat de canonades en magatzems, ja 
pagades, i estaques clavades (persisteix la remor de 
veus), i vostès ho negaven al dematí i ho feien a la 
tarda.

I li demanaria (aplaudiments)..., i li demanaria una al-
tra vegada que no esbronqués d’aquesta manera, que 
jo he sigut molt respectuós... (Remor de veus i aplau
diments.)

La presidenta

Ja se li ha acabat el temps.

(Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.) Se-
nyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, per demanar la votació separada dels punts.

Gràcies.

La presidenta

Passem a la votació de la moció.

I votarem en primer lloc el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Passem a la votació del punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 69 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la pobresa i la 
desigualtat (tram. 302-00222/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la pobresa i la desigualtat. Presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, té la paraula la il·lustre senyora Dolors Camats.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyora Camats, ja pot començar.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Comencem la defensa de la nostra 
Moció subsegüent a la interpel·lació que fèiem sobre 
temes de pobresa i desigualtat. Els haig de confessar 
que la intervenció serà amb un to una mica agredolç, 
perquè en el fons el que proposem són mesures que al 
nostre entendre i que parlant amb la resta de grups, 
doncs, han de poder facilitar... –el primer que vull dir 
és que agraeixo als grups que hagin fet esmenes i la 
col·laboració amb què hem pogut debatre-les i, en al-
gun cas, acceptar-les i transaccionar-les–, però que in-
tenten millorar, hi insisteixo, en la resposta pública a 
la situació d’emergència social i d’extrema necessitat i 
de dificultat vital que viu tantíssima gent a casa nos-
tra. Per tant, en aquest sentit tot el que s’aprovi, per 
minso que sigui, per insuficient, per tard o, en tot cas, 
per important que s’aprovi, és positiu. Però el to agre-
dolç, la part més agra és constatar la incapacitat, com 
a mínim per part del Govern o dels grups que donen 
suport al Govern, d’acceptar la situació excepcional 
que vivim.

Estem en una situació d’emergència, d’emergència so-
cial. No es pot entendre d’una altra manera la lectura 
de les xifres, de les dades, que al darrere tenen noms 
i cognoms de persones. Agafin el diari de qualsevol 
dia; avui: «Les llars catalanes que viuen d’un pensi-
onista arriben al 22 per cent.» La meitat d’aquestes 
pensions, d’aquestes i de totes les pensions del país, 
no arriba a 640 euros el mes. Què vol dir això? Ho 
poden traduir en xifres i traduir en les seves despeses 
personals? Estem o no estem en situació d’emergència 
social? «Els alumnes d’ESO pobres i sense beca s’ali-
menten en una xarxa d’ONG», conseqüència d’aquesta 
tendència de la nostra consellera d’Ensenyament –que 
no d’educació– per reduir, per instal·lar la jornada in-
tensiva també en els instituts, o començant pels insti-
tuts, que expulsa del menjador els alumnes de dotze 
anys –perquè a l’ESO són a partir de dotze anys– i que 
els deixa sense classe, sense menjador i sense pares a 
la tarda, perquè és evident que la majoria, els que tre-
ballen, no hi poden ser.
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Per tant, estem o no estem en situació d’emergència 
social? Doncs, presentem mesures excepcionals, que, 
amb la forma que el nostre grup parlamentari els vol 
donar, és un pla de rescat social. És que n’aprovem 
cada dia, de plans de rescat: hem aprovat un pla de 
rescat ara fa..., o vostès pretenen que aprovem un pla 
de rescat en aquest mateix Parlament, de rescat de la 
banca brasilera i d’Acciona. És el que estan fent amb 
l’operació ATLL! O no estem aprovant un pla de res-
cat per a aquests agents? Aprovem un pla de rescat per 
a ACS i Florentino, amb el Castor, o no l’aprovem, un 
pla de rescat per a aquesta gent? Aprovem un rescat 
per a la banca cada setmana, o no ho estem fent, amb 
les mesures de la Sareb? Per tant, el que els proposem 
és la mateixa contundència que en altres sectors però 
per salvar la gent, un pla de rescat social, que hem vol-
gut fer amb tres potes.

Transparència i acompliment d’allò que aprova aquest 
Parlament. I els demanem, sí, acompliment immediat 
d’aquelles mocions que s’aproven al Parlament. Perquè 
és veritat que als quatre mesos arriben els informes, 
però moltes vegades això no serveix absolutament de 
res, si aquells compromisos a què arribem al Parlament 
després no s’executen. I estem, com deia ara la diputa-
da socialista, amb la consciència que som gairebé una 
gota malaia, demanant sempre el mateix i reiterant que 
aquells compromisos, que s’acompleixin, etcètera. Els 
demanem que, a més a més, hi hagi transparència en 
les dades, perquè puguem objectivar què vol dir aques-
ta emergència social. I això vol dir –i en aquest cas ho 
hem pogut transaccionar amb diversos grups– que pu-
guem conèixer dades de quina és la situació, doncs, de 
vulnerabilitat tant en una web com amb la comparei-
xença del Govern de forma periòdica.

I els demanem que aquest pla de rescat social tingui 
una pota amb el que nosaltres anomenem «el mínim 
vital», que hem volgut també transaccionar amb diver-
sos grups incorporant-hi esmenes d’alguns dels grups, 
però incorporant-hi també transaccions o acords amb 
altres grups, que tingui a veure amb el pagament de 
les beques menjador, perquè, per molt obstinada que 
sigui..., o amb l’obstinada que és la realitat, ens con-
tinuen arribant informacions de gent que tot i tenir 
dret a una beca escolar, a una beca menjador, es troba 
en situació d’espera, i és evident que aquestes llistes 
d’espera no poden existir. Elements que tenen a veure 
amb aquest mínim vital, que tenen a veure amb el fet 
que els infants no siguin ni víctimes ni testimonis de 
desnonaments..., i creiem, no? –i aquí hi ha una trans-
acció amb el Grup de Ciutadans–, que hem de poder 
garantir que això no sigui així, o garantir també que 
hi hagi una revisió dels recursos que es destinen avui 
a les oficines de primera atenció, a aquells qui donen 
la cara o aquells que intenten apaivagar i resoldre les 
situacions d’emergència, i que ja tinguin els recursos 
suficients per atendre una demanda que és creixent, 
malauradament, de forma exponencial i de forma re-
current.

I, finalment, la tercera de les potes d’aquest pla de res-
cat social, que són els recursos, evidentment: recursos 
que tenen a veure amb una fiscalitat justa, que tenen 
a veure amb no eliminar impostos que redistribuei-

xen la justícia, com han fet amb el tema dels casinos 
o com han fet amb el tema de successions, i que tenen 
a veure –i aquí sí que crec que hem pogut arribar a un 
acord– amb perseguir el frau fiscal... (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 la 
il·lustre senyora Eva Granados, en nom del Grup So-
cialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Conselleres, diputats i diputades, 
jo també..., des del Grup Parlamentari Socialista en 
primer lloc volem agrair a la diputada Dolors Camats 
la interpel·lació que va fer sobre aquest pla de rescat 
social el Grup Parlamentari d’Iniciativa, per continuar 
amb aquests temes que considerem que són els temes 
de l’agenda del dia a dia, els temes que interessen a les 
persones que s’ho estan passant pitjor en aquests mo-
ments de crisi econòmica, i per situar una vegada més 
en el debat parlamentari el que creiem que afecta, si 
més no, 1 milió i mig de catalans, que són els que en 
aquests moments estan en una situació de risc de po-
bresa. El meu grup parlamentari ha presentat cinc es-
menes, que també li haig d’agrair al Grup d’Iniciativa 
que hagin estat acceptades o transaccionades, i passo 
a comentar algunes d’elles, i també a comentar el con-
tingut de la moció.

Hi ha un tema recurrent en les interpel·lacions que es 
fan sobre polítiques socials en aquest Parlament, que, 
malauradament, no tenen a veure amb els recursos, si-
nó que tenen a veure amb la transparència en la ges-
tió. En les reunions que tenim a govern, les reunions 
que tenim els diferents grups parlamentaris, i també a 
la Comissió de Benestar. Hi han moltes propostes que 
tenen a veure en com s’estan gestionant els recursos i 
quin és el retorn informatiu que se’n fa. Agraïm que hi 
hagi un apartat de transparència d’aquesta gestió.

Es sotmet a votació, de nou, la comissió de segui-
ment del Ple monogràfic sobre pobresa i desigualtat, 
que encara, consellera, no l’ha constituïda, tot i que 
aquest Ple ja ho va votar fa gairebé un mes. Està apro-
vat. Tornarem a votar-la. Esperem que aquesta vegada 
constitueixi aquesta comissió de seguiment.

I sotmetrem a votació..., i em temo, senyora Camats, 
que no tindrà sort, igual que no la tinc jo a la comis-
sió quan demanem que vingui a comparèixer la con-
sellera per donar compliment de la gestió que està 
fent sobre aquestes matèries. Darrerament la petició 
de compareixença per parlar de malnutrició infan-
til, de pobresa infantil és tombada sistemàticament 
a les comissions d’Infància i de Benestar per part 
d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Tor-
narem, ho suposo, a veure una altra vegada aquesta 
poca voluntat per part del Govern de venir a donar 
comptes del que s’està fent.

Nosaltres hem incorporat dues esmenes en aquesta 
matèria de transparència. Creiem que els ajuts d’ur-
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gència social..., que són els que estan facilitant els 
ajuntaments, uns ajuts que estan congelats des que 
ha començat la crisi. Sabem que s’han multiplicat els 
usuaris, les necessitats dels serveis socials. S’està par-
lant molt de pobresa energètica. El Govern encara és 
hora que hi posi un euro. Qui els està posant són els 
ajuntaments. I volem saber..., si més no que en que-
di constància, de quants recursos s’estan dedicant a 
aquests ajuts d’urgència social, quants diners hi posa 
el departament i quants diners surten dels pressupos-
tos municipals, que són els que en aquests moments 
estan fent l’esforç.

Ens passa el mateix amb els programes d’aliments. 
També creiem que és una mesura de transparència que 
es doni informació sobre qui són els beneficiaris i d’on 
surten els recursos per poder fer-los realitat.

La segona part del mínim vital, que nosaltres en diem 
«línies vermelles», Iniciativa en diu «mínim vital»; al 
final estem parlant d’allò que no hauríem de travessar, 
sigui quin sigui el color del Govern que hi ha al nos-
tre país. Parlem de rendes garantides, parlem de be-
ques, parlem de desnonaments. Nosaltres hem incor-
porat dues mesures que considerem imprescindibles. 
A Catalunya l’EPA ens diu que hi ha 106.000 llars que 
tenen zero ingressos. La taula del tercer sector ens diu 
que hi ha 34.000 famílies amb fills a càrrec o amb 
dependents a càrrec que tenen zero ingressos. Creiem 
que és imprescindible que el Govern tiri endavant una 
prestació, una ajuda a aquestes famílies que ja els dic 
que quan comença el mes ja no tenen res al compte 
corrent.

I ens passa el mateix amb els contractes programa. 
Podem parlar de posar pedaços, perquè al final el res-
cat, aquest mínim vital és posar pedaços, és un tema 
pal·liatiu. Nosaltres creiem que s’ha de parlar estruc-
turalment de la cartera de serveis, de quines són les 
prestacions que hauria de garantir una cartera de ser-
veis que està sense reformar, consellera; des del 2010 
aquesta cartera de serveis no s’està adaptant al que es-
tà passant al nostre país. Hi ha una situació d’emer-
gència social i la cartera de serveis socials del nostre 
país continua congelada. Per tant, entenem que cal 
procedir a la reforma de la cartera de serveis i cal po-
sar més recursos en el contracte programa.

Aquestes dues esmenes d’addició també han estat ac-
ceptades per part d’Iniciativa per Catalunya. Tinc 
la sensació que no hi haurà molts vots favorables en 
aquesta moció, malauradament; però continuarem in-
sistint, des de l’oposició, a aquest Govern, que consi-
derem que és insensible a les necessitats dels catalans.

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 

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, de 
nuevo debatimos en este Parlamento una moción re-

lativa a la situación social que vive Cataluña, que, co-
mo bien sabe el Govern de la Generalitat –aunque a 
veces parezca que no quiere enterarse–, es realmente 
dramática.

Se solicita en esta moción que el Gobierno de la Ge-
neralitat presente lo que la propuesta denomina el 
«Plan de rescate social». Anecdóticamente, parece 
que estamos ya incorporando el lenguaje de algunas 
fuerzas políticas que todavía no están en este Parla-
mento. Podemos tiene su plan de rescate ciudadano y 
aquí se pretende el plan de rescate social. Pero bueno, 
en fin, nombres aparte –nombres aparte–, lo que hay 
que ir es al fondo de la cuestión. Y nosotros ya anun-
ciamos que en gran medida, aunque con algunas ex-
cepciones que ya he comentado previamente, como es 
lógico, con la ponente de esta moción, estamos a favor 
de lo que se propone, así como de las enmiendas que 
se han aceptado, o de la mayoría de ellas, que se han 
presentado por otros grupos. Y además agradecemos 
y valoramos muy positivamente que se haya presenta-
do esta moción.

Y estamos a favor porque realmente entendemos que 
este Gobierno ha dejado de lado su obligación prin-
cipal y durante estos dos últimos años ha gobernado 
sólo con un objetivo y sólo para una parte de los ca-
talanes, los que legítimamente se sienten independen-
tistas, olvidando que los problemas sociales afectan a 
todos, a los independentistas y a los que no. Aquí, en 
esto, en lo social, sí que hay una verdadera lista única, 
que es la de los catalanes que lo pasan mal. Pero está 
claro que esa no es la lista única que le importa al pre-
sidente.

Como bien dice la moción, hay innumerables mocio-
nes que están aprobadas por este Parlamento que pre-
vén actuaciones en materia de lucha contra la pobreza 
y que están pendientes de cumplir. El Govern simple-
mente pasa, y yo creo que este es un diagnóstico que 
compartimos plenamente con el grupo proponente de 
la moción. Yo enumero ahora lo que mi grupo com-
parte, que es exigir al Gobierno de la Generalitat que 
cumpla de una vez todas esas mociones y en general 
también el establecimiento de mecanismos de control 
para controlar esa actividad, si es que existe, del Gobi-
erno en la materia. Y por lo tanto daremos, en defini-
tiva, apoyo a todo el punto 1 y a las enmiendas que se 
han aceptado en este punto.

Después, hemos presentado algunas enmiendas, que 
modestamente entendemos que técnicamente mejoran 
algunos puntos de la moción y la hacen más compren-
sible.

Y, en lo que se refiere al mínimo vital garantizado, es 
cierto que esto se debatió en su momento a propuesta 
del grupo proponente. Nosotros estuvimos a favor de 
que se debatiera esta propuesta, pero también en su 
momento indicamos que lo importante no era tanto el 
nombre como el contenido y que se diera cumplimi-
ento a lo que el Estatuto establece en su artículo 24.3, 
que es la renta garantizada de ciudadanía. Y en ese 
sentido hemos presentado otra enmienda, porque en-
tendemos que quizás una moción como esta no es el 
cauce adecuado para pedir que se establezca algo que 
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debe ser objeto de una ley, aunque en el contenido po-
damos estar, como ya digo, de acuerdo.

Lo que sí apoyamos sin ningún tipo de reservas es que 
la ILP de renta garantizada de ciudadanía se tramite de 
una vez, sin más retrasos. Nosotros tendremos nues tra 
posición, que expondremos en la ponencia. Compar-
timos algunas cosas de la ILP y rechazamos otras de 
las que contiene, pero es inaceptable que una inicia tiva 
legislativa popular esté retrasándose de este modo sin 
ningún tipo de justificación.

Y por último, en lo que se refiere al bloque de presu-
puestos y de fiscalidad, piden ustedes que se fije un 
suelo de gasto social y equipararnos a la media euro-
pea. Evidentemente, tenemos que estar de acuerdo, y 
así lo estamos y lo hemos dicho en muchas ocasiones, 
también a que se dé prioridad al pago de los gastos de 
salud, educación y en general servicios sociales, prio-
ridad en ese gasto social, que es lo que hay que hacer 
cuando hay escasez de recursos.

Y también compartimos la esencia de lo que piden en 
el bloque de fiscalidad y presupuestos, pero entende-
mos que es una moción esta de carácter social, y el 
lugar adecuado para proponer una concreta política 
social relativa a unos determinados impuestos es a tra-
vés de otros instrumentos parlamentarios.

Estamos de acuerdo en la esencia de que se ha de pro-
mover una política fiscal de ingresos justa y solidaria 
que promueva la redistribución de la riqueza, pero no 
podemos, digamos, apoyar sin concretar una modifi-
cación de impuestos, que ustedes plantean con carác-
ter genérico. Y hemos presentado en este sentido una 
enmienda que conserva la esencia. Y respecto de lo 
otro, estamos dispuestos a debatir en el foro que cor-
responda.

Gracias, señora presidenta, señores y señoras diputados.

La presidenta

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

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Conselleres, diputats i dipu-
tades..., tranquil·la pel to, senyora Camats, to agredolç 
–no esperàvem menys– i un pèl excitat, segurament. 
I és perquè segurament aquesta moció deu ser un dels 
punts finals de l’estratègia anticipada per tal de ne-
gar-se a la proposta nacional que els va fer el molt ho-
norable president el dimarts passat. (Veus de fons.) Sí, 
sí..., la situació també és excepcional al país. Sí, mirin, 
els ho demostro. Vàrem sentir com el senyor Herrera es 
negava a acceptar la proposta del president... (Persisteix 
la remor de veus.) És que si no m’escolten..., si no m’es-
colten després no podran rebatre’m, home. Vàrem sen-
tir com el senyor Herrera, negant-se a acceptar la pro-
posta del president, deia que és que estava mancada de 
propostes per al rescat social que ens planteja aquesta 
moció. Guaitin, quina casualitat!

Per tant, per una banda amb aquesta moció queda pa-
lès que vostès tenien preparada la resposta quinze dies 

abans, diguem-ne, de la proposta del president, i, per 
una altra banda, doncs, estem en desacord amb aquest 
pla de rescat, perquè l’objectiu del qual creiem que és 
decretar una emergència social a Catalunya, i, si bé és 
veritat que hi ha moltes famílies i molta gent, doncs, 
que s’ho passa malament i que està en situació de vul-
nerabilitat, no és veritat que puguem generalitzar i, 
per tant, decretar una emergència. 

Per una altra banda, l’he de felicitar. L’he de felici-
tar perquè vostè està en el primer lloc del rànquing, 
que es disputen amb el PSC, quant a mocions, del cost 
econòmic. Miri, la d’avui, la seva, supera els 20.000 
milions d’euros. Li ho tradueixo en xifres, que abans 
ens les demanava. Jo no sé si són creients. Vostès són 
creients? (Veus de fons.) Doncs, miri, ens demanen 
que fem miracles cada dos per tres. Escolti’m, el Go-
vern té el que té, i, en tot cas, ha de gestionar el que té, 
no el que els agradaria a vostès que tingués.

Per tant, una moció que aposta per la transparència, 
diuen vostès, i creiem que han confós la transparèn-
cia amb l’obstaculització de la tasca de la conselle-
ria i sobretot de la consellera. Donant compliment a les 
mocions aprovades, diuen vostès? Sí, i tant, només fal-
taria, però quan sigui possible i dins dels terminis es-
tablerts; amb la immediatesa que vostès demanen que 
s’aprovi la moció d’avui segurament, doncs, no podrem 
complir-la.

I els deia que han confós conceptes perquè la mo-
ció demana que la consellera comparegui mensual-
ment per donar dades. Escolti’m, tenim eines. Tenim... 
(Veus de fons.) No, no..., «la consellera», posava aquí. 
Tenim eines –tenim eines–, escolti’m, per conèixer les 
dades. I, per tant, vostès em sembla que el que volen 
és tenir la consellera permanentment en el Parlament, 
hipotecant la labor de l’executiu, i en això evidentment 
no hi estem d’acord. I, com els deia, el compliment per 
part del Govern es dóna i transparentment. I així ho 
demostra que el Govern de la Generalitat hagi estat re-
conegut com un dels governs més transparents.

El punt de crear un marc de coordinació estable i per-
manent entre Govern, plataformes, xarxes, associa-
cions de veïns i altres entitats. El contacte hi és quan 
es requereix; el suport, tant institucional com econò-
mic en molts dels casos, és estable, i si cal reforçar-lo 
en casos puntuals estic segura, doncs, que el Govern 
hi estarà interessat.

Sobre contractes programa, la revisió d’aquests en fun-
ció dels nous indicadors de pobresa, dir-los que vostès 
saben que per augmentar les ràtios –perquè vostès ens 
demanen més mitjans per atendre, diguem-ne, més de-
manda– caldria modificar la Llei de serveis socials que 
vostès van impulsar i que en cap cas diu que siguin, 
diguem-ne, els nous índex els que hagin d’establir més 
treballadors, més personal. 

En el punt 2, que exposen quins serveis d’aquest pla 
de rescat... Podríem assimilar-lo gairebé amb la carta 
als Reis, ara que s’apropa, diguem-ne, el període na-
dalenc, perquè vostès ho demanen tot.

I, en tot cas, el tema de la ILP de la renda garanti-
da, el nostre grup parlamentari creiem que s’ha de tra-
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mitar amb la mateixa urgència que ens demanen els, 
diguem-ne, que impulsen la llei del voluntariat, i, per 
tant, ho hem de compaginar amb els treballs de la co-
missió, amb els treballs ordinaris també d’impuls de 
l’obra de govern, substanciant les propostes de reso-
lució.

Referent a les beques menjador, mirin, enguany vos-
tès saben que no hi han llistes d’espera perquè és el 
primer any que des de l’inici de curs les famílies ja sa-
ben quins són els beneficiaris i quins no. I, en tot cas, 
escolti’m, li demano que ens passi aquestes llistes que 
tenen d’espera perquè és possible que el Govern no les 
tingui. Per tant, de debò, passin-nos-les; jo, eh?, les hi 
entregaré, consellera, i així podrem saber de què par-
lem. Perquè, que ho sàpiga el Govern, no hi han llis-
tes d’espera. Setanta mil beques menjador, deu mil de 
les quals són del cent per cent, mesura pionera també 
d’aquest Govern.

Sobre el fons de subministrament –perquè se m’acaba 
el temps–, saben que el Govern hi està treballant, en el 
decret, amb el diàleg amb les empreses i en la mateixa 
creació d’aquest fons.

I en el tercer punt, saben que el 71 per cent del pres-
supost s’adreça a polítiques socials. I els hem presen-
tat una esmena sobre la creació d’un pla per combatre 
el frau fiscal. Aquí els dic que nosaltres també hem 
de fer una esmena tècnica, perquè se’ns ha colat algun 
termini.

I deien: «No votarem...» Sí, escolti, miri, votarem a 
favor dels punts 1, 1.2, 1.3.1, 1.6, 2, 2.1, 3 i 3.4, vaja, 
perquè, evidentment, han assumit esmenes, n’han ac-
ceptat, que els fan possibles; els altres, els els votarem 
en contra.

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. Veig que fan el 
mateix que la consellera, i per tant em congratulo que 
tinguem tanta sincronia. 

Hem debatut, en aquests darrers plens, en aquests dar-
rers mesos, jo crec que ho hem fet al llarg de moltes 
mocions –mocions, algunes, d’Iniciativa, mocions, 
altres, del Grup Socialista, d’altres grups parlamen-
taris–, al voltant de la pobresa i les situacions de de-
sigualtat que viu el nostre país. I al llarg d’aquests di-
ferents debats hem tingut oportunitat d’arribar a grans 
acords. I crec que hem de posar en valor, més enllà 
d’aquesta anàlisi que puguem fer agredolça, la capaci-
tat que hem tingut per arribar a acords i per substan-
ciar avenços. En algun cas, perquè el Govern ha estat 
prou flexible, i voldria des d’aquí fer un reconeixe-
ment a la consellera d’Ensenyament, perquè és veritat 
que en el tema de beques menjador hem avançat molt. 
Hem avançat, perquè abans no teníem aquest instru-

ment d’accedir al cent per cent; hem avançat també 
en transparència; hem avançat en uniformització de 
criteris. I, per tant, aquests avenços els hem de reco-
nèixer, perquè altrament dissenyaríem una realitat que 
no és la que tots plegats tenim o la que realment hi ha 
al país. Altra cosa és que tots plegats volguéssim que 
aquests avenços s’incrementessin i que anessin més 
enllà. Però aquests avenços s’han produït, entre altres 
raons perquè tots els grups parlamentaris hem tingut 
suficient capacitat per intentar arribar a acords i per 
fer avenços.

En aquest sentit, el nostre grup parlamentari planteja 
onze esmenes. Vull posar-ne de manifest algunes, en 
el sentit, diguem-ne..., que intentem establir nous aven-
ços. En quins elements? Doncs en un element prou im-
portant, que és en el tema de la transparència. Nosal-
tres demanem, fins i tot creiem que anem més enllà 
del que plantejava la moció, que en el portal web de 
transparència que té el Govern de la Generalitat s’hi in-
cloguin, s’hi aboquin, per primera vegada –també cal 
remarca-ho, i per tant cal agrair al Govern que pugui 
tenir disponibilitat de fer-ho–, tot un seguit de dades 
a nivell de desagregació territorial, a nivell de percen-
tatges, a nivell fins i tot de denegacions. I, per tant, po-
drem saber de forma fefaent en quin sentit evolucionen 
dades a nivell de beques menjador, dades de renda mí-
nima, dades de desnonament. I, per tant, en aquest sen-
tit, guanyem en transparència.

Quin altre avenç entenem que pot ser important? El 
tema de pobresa energètica. Nosaltres entenem que la 
proposta del Grup d’Iniciativa es quedava a meitat del 
camí. Perquè, és clar, tenim un instrument, i el Go-
vern el posa al damunt de la taula, que és crear aquest 
fons, i el Grup d’Iniciativa s’hi abona. Però per què no 
incidir en un altre instrument que per nosaltres conti-
nua essent vàlid, que és l’instrument de modificar la 
Llei del Codi de consum i establir per llei –establir 
per llei– la protecció de les famílies vulnerables? Mal-
grat la suspensió del Tribunal Constitucional, nosal-
tres creiem que el Govern ha de continuar persistint 
en aquesta via, i és el que plantegem a través d’aquesta 
esmena. Nosaltres volem demanar al Govern que con-
tinuem i que tornem a fer un nou decret de pobresa 
energètica que vagi més enllà del que teníem. I és en 
aquest sentit que plantegem l’esmena número 8. De-
manem que hi hagi un nou decret que simplifiqui els 
tràmits, que incorpori ajudes per a aquelles famílies 
que no poden fer front al deute i que en definitiva doni 
molta més seguretat a les famílies vulnerables. Ente-
nem que això és una reacció idònia –una reacció idò-
nia–, perquè si reaccionem davant un estat que no ens 
deixa votar també hem de reaccionar de forma clara, 
contundent, davant d’un estat que no ens deixa prote-
gir les famílies vulnerables.

I també plantegem una darrera esmena, i hi vull po-
sar el màxim d’incís possible i demanar també al grup 
que té l’autoria de la moció que hi doni el vistiplau, que 
és aquesta que demana la revisió de l’ordre de copaga-
ment. Nosaltres entenem que el Grup d’Iniciativa pu-
gui tenir un altre model. Però que en aquests moments 
el Grup de Convergència, i el Govern en definitiva, es-
tigui disposat a revisar aquesta ordre agafant planteja-
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ments d’una ordre que el nostre Govern, el Govern que 
en aquell moment hi van donar suport Iniciativa, PSC i 
Esquerra Republicana, va tenir, i per tant que permet 
que les persones en situació vulnerable puguin recu-
perar els diners de butxaca que teníem fins ara, em 
sembla que és una bona mesura. I, per tant, voldria de-
manar a la diputada, al grup proposant, que ens per-
metés que poguéssim sotmetre a votació això. També 
li dic que si no ho fem ho farem a través d’una altra 
via. El nostre grup no desistirà d’intentar posar-ho a 
votació. Però, més enllà que pugui tenir la voluntat 
de posar al damunt de la taula un altre model, avui 
té l’oportunitat de dir a la gent que en aquests dar-
rers dies han expressat la seva queixa, el seu neguit, 
que tenen una llum d’esperança. I, per tant, ho repe-
teixo, li demanaria que el seu grup acceptés la votació 
d’aquest punt, que és transcendent per a molta gent 
que en definitiva també té problemes per assumir una 
situació difícil en aquests moments.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Camats, vivim 
en un moment excepcional. És un moment excepcio-
nal, d’urgència social, d’emergència social, quan te-
nim 600.000 persones que no tenen cap tipus d’ingrés, 
a casa nostra. És un moment excepcional quan el 19,8 
per cent de la població –vostè posava dades d’avui, 
jo li dono dades de fa dos dies–, rècord de la pobla-
ció, està en situació de pobresa, 40.000 més que fa 
un parell d’anys. És una situació excepcional quan hi  
ha 700.000 persones que es troben a l’atur. És una 
situació excepcional quan el 22 per cent de les llars 
depenen d’una pensió per poder viure. Estem en mo-
ments excepcionals. I en moments excepcionals, me-
sures excepcionals. 

I un es pregunta si el seu Govern, en aquest moment 
de, com li deia, moments excepcionals, ha pres alguna 
mesura de caràcter excepcional en les polítiques so-
cials. I un veu que res, zero, absolutament res. I no-
més podem mirar, senyora consellera..., quan mirem 
el pacte que vostès van fer entre Convergència i Unió 
i Esquerra Republicana. Sí, sí, perquè estem al final 
de la legislatura, com va anunciar molt bé el seu pre-
sident fa pocs dies, i és lògic, senyora consellera, que 
fem repàs del que vostès han fet i que vostè es faci res-
ponsable, s’autoinculpi també, de les polítiques socials 
que ha portat a terme a casa nostra. És important que 
vostè ho faci.

I jo miro..., i miro tot el que vostès van proposar entre 
Esquerra Republicana i Convergència i Unió, el pacte 
separatista que ens ha governat. Impulsar un pacte con-
tra la pobresa? Encara l’esperem. Fixi-s’hi: moments 
excepcionals, encara l’esperem. Treballar per assegurar 
la continuïtat dels centres especials de treball? Encara, 

li ho podrà explicar el senyor Puig, esperem el llibre 
blanc que ens van prometre fa dos anys. Impulsar la 
Llei de renda mínima? Bé, millor no fer riure, perquè 
les entitats saben de què parlem. Garantir l’estabilitat 
de les entitats del tercer sector? Home, quan tenim qua-
si 100 milions d’euros que deuen a les entitats del tercer 
sector, doncs... Són les dades que tenim, perquè vostè 
no ofereix cap tipus de dada –vostè no ofereix cap tipus 
de dada. És a dir, re, amb la qual cosa..., i no ofereix 
cap tipus de dada. I enllaço amb el que deia la senyo-
ra Figueras. Diu: «Som un govern molt transparent.» 
Senyora Figueras, no són transparents. Són invisibles, 
perquè en les polítiques socials no han fet absolutament 
re, zero, re, eh? Com deia aquell, cero patatero, re en 
les polítiques socials, amb la qual cosa... Escolti, vostès 
responguin: han impulsat la cartera de serveis socials? 
Apliquem la Llei de serveis socials? Apliquem el Pacte 
contra la pobresa? La Llei d’infància? Apliquem la Llei 
de prestacions? No ho fem, i vostès tenen els instru-
ments i no ho apliquen, amb la qual cosa, doncs, com li 
deia, govern absolutament invisible.

Per què? Perquè hem parlat d’una altra cosa. I, miri, 
ara vostès ens amenacen en els dos propers mesos, 
tres propers mesos, quan la situació és la que és, quan 
tenim 700.000 persones a casa nostra que es troben a 
l’atur, quan tenim el 20 per cent de la població amb 
pobresa, de parlar durant dos mesos d’una llista, de 
com es reparteixen els llocs en una llista. Imagini’s: 
això és del que ens amenacen. Ens amenacen, doncs, 
de parlar durant vint mesos de com construir una hi-
potètica constitució catalana, quan tenim 700.000 
persones a l’atur, quan tenim el 20 per cent de la po-
blació a la pobresa. Això, perdoneu-me, és immoral 
–immoral. És immoral que quan tenim un 20 per cent 
de la població en la pobresa vostès es permetin el luxe 
de fer debats, perdonin l’expressió, de «pijos», de par-
lar vint mesos sobre una hipotètica constitució catala-
na. Això és absolutament immoral.

I perdoni que li digui una cosa, senyora Camats: si 
hem arribat fins aquí, també és per culpa seva. Per 
culpa d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, perquè ningú es queixi. Per culpa 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Perquè, fixi-s’hi, jo la convido a somi-
ar, senyora Camats. Tanqui els ulls i retrocedeixi dos 
anys. Imagini-s’ho: si en comptes d’haver donat un 
xec en blanc al senyor Mas per fer la seva agenda in-
dependentista i nacionalista, vostès li haguessin posat 
condicions... Ara vostès tenen molta urgència. És clar, 
jo ho entenc, perquè un mira les enquestes –un mi-
ra les enquestes–, i quan les orelles de Podemos apa-
reixen per l’hemicicle Iniciativa per Catalunya Verds 
corre a reafirmar el seu compromís social. Si jo ho 
entenc. Jo entenc que per supervivència vostès parlin 
d’«urgència». No sé si parlen d’urgència política seva 
o parlen de la urgència social dels catalans. Però jo la 
convido a somiar, com li deia. Pensi: fa dos anys, si  
el senyor Herrera hagués posat unes condicions soci-
als per al viatge a Ítaca del senyor Mas no ens trobarí-
em en aquesta situació. El que passa és que vostès van 
donar un xec en blanc. Jo crec que haurien de posar 
uns anuncis que diguin això, alguna cosa com que «el 
procés perjudica seriosament les polítiques socials», 
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o «el dret a decidir perjudica seriosament la cohesió 
social a casa nostra». És aquesta síndrome de la llista 
única, la síndrome de la llista única on és més impor-
tant... Senyora Camats, i jo li ho deia, a vegades: vos-
tès van ser més de l’estelada que no pas de La Interna
cional, i així ens ha anat –així ens ha anat.

Per tant, nosaltres donarem suport a moltes parts 
–acabo, senyora presidenta– de la seva moció, al punt 
1 i al número 2, i ens abstindrem al punt número 3.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyora Camats i 
senyora consellera.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP - Alternati-
va d’Esquerres a la moció d’Iniciativa Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, amb les transaccions correspo-
nents. Dir que votarem a favor de tots els punts.

És obvi, ja s’ha dit, que proposa un pla de rescat en 
un context d’emergència social, des de l’obvietat i la 
necessitat radical que calen mesures urgents. I donem 
el suport, des de la nostra perspectiva, també..., que 
no renunciem als canvis estructurals, perquè el que no 
podem estar tota la vida és atenent el sofriment social, 
la injustícia i la desigualtat a base de pedaços. I perquè 
tampoc es pot canviar en dos mesos el que no s’ha fet 
en trenta-quatre anys. També, primera mirada autocrí-
tica.

I tota la bateria de mesures s’inclou en quatre eixos 
transversals: informació i transparència, saber per ac-
tuar, i avui encara hi ha dèficits de coneixement des de 
l’Administració pública; mesures concretes, pla de res-
cat, pla de xoc, la gran remuntada, nosaltres ho hem 
rebatejat, de la lluita contra les desigualtats socials, 
començant des d’allà, i perquè, com som de La Inter
nacional, som de l’estelada, precisament començar la 
gran remuntada... També és veritat que amb un desen-
cís permanent, i decebedor, i desesperant..., de complir 
les resolucions aprovades en la tesi del paper mullat. El 
Parlament aprova paraules, però, finalment, la realitat 
exigeix fets que no arriben. Pressupost, també és un al-
tre punt, no?, que és la mare de totes les batalles, des-
prés m’hi referiré amb relació a la reflexió de la senyora 
Figueras, i, finalment, fiscalitat, eliminar beneficis fis-
cals, reforma de successions i la sagnia quotidiana del 
frau fiscal.

La tesi del paper mullat. Deu cops en aquesta legisla-
tura, deu, s’ha parlat ja de mocions relatives a pobre-
sa i desigualtat social. La primera, a l’abril del 2013; 
la penúltima, a l’octubre passat. I hem discutit verba 
volant, però mentrestant la pobresa és aquí, i aquí és 
a vint minuts a la dreta, que és Ciutat Meridiana, per 
posar un exemple; Villa Desahucio, Vila Desnona-
ment, el primer lloc dels Països Catalans i el segon 
de l’Estat espanyol on la radiografia diu que el 20 per 
cent dels seus deu mil habitants no tenen estudis ni 

tan sols primaris, que un de cada cinc pisos està en 
risc d’embargament, que és la renda més baixa de la 
ciutat..., comparada amb el gueto de classe alta de Pe-
dralbes, set cops més alta, i que el nombre d’aturats de 
llarga durada es situa en el 43,5 per cent; una realitat 
d’exclusió social, de pobresa, de marginació, on l’Ad-
ministració pública, si no està col·lapsada, està desapa-
reguda, i la política està desapareguda, i queda com a 
màxim aixopluc l’associació de veïns i la PAH.

«Nosaltres no creiem en miracles», deia la senyo-
ra Anna Figueras. Nosaltres tampoc. Som ateus. Pe-
rò tampoc creiem en el capitalisme. Ni tampoc cre-
iem en les distopies neoliberals. Ni tampoc creiem ni 
acceptem les transfusions de sang vampíriques. No és 
un problema de falta de recursos. És un problema de 
mala distribució dels recursos. Li donaré cinc dades 
que... Pobresa energètica. Ens trenquem la cara amb la 
pobresa energètica. Les tres operadores fonamentals 
que operen a Catalunya, en els darrers 525 dies, han 
guanyat 9.096 milions d’euros, 17,3 milions d’euros el 
dia. Frau fiscal anual català, 16.000 milions d’euros. 
Pisos buits als Països Catalans, 1 milió de pisos buits. 
Interessos del deute en cinc anys, 9.360 milions d’eu-
ros. Rescat de les caixes catalanes, que per a això sí 
que hi ha calés, 15.000 milions d’euros. Les deu per-
sones més riques de Catalunya tenen 16.000 milions 
d’euros. L’avarícia és un vici i la usura és un delicte. 
No ho deia Marx, ho deia Keynes. I, per tant, la dis-
tància moral, no?, la distància entre la comoditat mo-
ral de denunciar la pobresa aquí i allò que passa a vint 
minuts d’aquí, a Ciutat Meridiana, per exemple, és que 
no ha passat res, o ha passat ben poc, o tot ha anat a 
pitjor.

Enmig d’aquesta voracitat dels carronyaires, votarem 
a favor, en una altra dimensió... Mirin-s’ho així: en set 
anys de crisi, ha hagut de ser el 14 de novembre del 
2014 quan l’Ajuntament de Barcelona faci un mono-
gràfic sobre desnonaments, quan és una de les capitals 
dels desnonaments. Així funciona i així va la política.

Però sí que em permeto una reflexió final a propòsit 
de les desigualtats socials enormes, perquè estem par-
lant d’aturar una guerra –perquè això, per nosaltres, 
sens dubte, és una guerra–, i també des de la memò-
ria ignífuga i permanent als màrtirs de la UCA: el 16 
de novembre del 1989 eren assassinats Ignacio Ella-
curía, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Aman-
do López, Juan Ramón Moreno i Joaquín López, i 
també la cuinera Elba Ramos i la seva filla Celina, 
eren brutalment assassinats per denunciar que la po-
bresa és la primera violència política al nostre món. 
Deia Ellacuría que la violència originària és en justí-
cia es tructural, la qual manté violentament, per mitjà 
d’estruc tu res econòmiques, socials, polítiques i cultu-
rals la major part de la població en situació de violen-
tació permanent dels seus drets humans. Insistia Ella-
curía que la violència més greu i la regla mateixa de 
tota violència és la violència estructural. I acabava di-
ent que la violència estructural –la qual, per cert, nin-
gú acusa de violenta, ja que a tots els sembla una cosa 
normal, reflex de l’ordre establert– és la violència fo-
namental i la primera que cal combatre.
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Contra la pobresa i contra la violència política que 
és la pobresa, votarem a favor de totes les propostes 
d’Iniciativa - EUiA.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Dolors Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots els grups –ja ho he 
dit– per les esmenes i els comentaris.

Senyor Espejo, nosaltres som Creative Commons a 
l’hora de posar a disposició de tothom termes que fan 
avançar no només en conceptes socials, sinó en l’he-
gemonia cultural que suposi trencar, no?, amb l’hege-
monia cultural imperant. Quan parlem de mínim vi-
tal, renda garantida, pobresa energètica..., quan hem 
sigut pioners a parlar de conceptes vinculats al canvi 
climàtic, els oferim; en això no li calgui patir, que som 
copiats moltes vegades, però ens és igual.

Respecte a la moció d’Esquerra Republicana, que 
em demanava que m’hi repensés.... És que el que s’hi 
ha repensat és vostè, senyor Bosch. Jo li he ofert una 
transacció i hem arribat a un acord, se’n recorda? Jo 
li he ofert que el model del nostre grup parlamentari 
és creure que la dependència i la Llei de serveis soci-
als són un dret; que, per tant, no hem de poder comp-
tar, com no es fa en altres drets –el de l’educació o el 
de la salut– que el patrimoni dels usuaris hi interfe-
reixi, però estàvem disposats a acceptar la seva es-
mena com una transacció, de dir: «Deixi’ns votar que 
es retiri aquesta ordre, però que, mentre no es retiri, 
s’apliqui la modificació que el Govern ja està fent.» 
Perquè el Govern, a instàncies dels grups i de la ma-
teixa realitat –vostè portava la setmana passada gent 
de Tarragona que li ho deia–, s’ha adonat de la distor-
sió que suposa l’aplicació automàtica d’aquesta ordre, 
i és que hi ha gent que s’ha quedat sense diner de but-
xaca quan se li aplica, no?, el còmput del patrimoni. 
I, per tant, ja ho estan arreglant. I vostè ho vol capi-
talitzar amb la seva esmena en aquesta moció. I jo li 
he dit: «D’acord, va, fes-ho a la nostra moció, però 
deixa que jo voti el que creiem, i és que el patrimoni 
no ha de comptar.» I, quan ho havíem acordat, vostè 
em diu: «No. No, no, retirem la transacció. S’ha de 
votar tal qual.» Doncs, escolti, ja ho farà la setmana 
vinent, i aquesta modificació que està fent el Govern, 
que ja l’està modificant i que és lògic que ho faci, ja 
la capitalitzarà vostè. Però no faci veure el que no és, 
perquè ha anat així.

Senyora Figueras, li agafo la paraula. És evident, el 
president Mas ens ha contraprogramat; va sentir la 
nostra interpel·lació fa quinze... –entenc que és el que 
diu, no?–, ens va sentir a parlar de l’emergència social 
i va dir: «Com ho contraresto, això? Parlaré d’emer-
gència nacional. Munto una conferència.» És que, si 
no, no entenc el que m’ha dit, honestament –hones-
tament.

No traguem les coses del seu lloc. I tant, que estem en 
emergència nacional, i tant! Miri, ja ens ho retreu el 
senyor López. I estem en emergència social, cosa que 
vostès s’entossudeixen a no admetre. I estem en emer-
gència democràtica, senyora Figueras! –ara parlo jo, 
era el que em deia. I estem en emergència democrà-
tica, clar que ho estem! Quan estem en un parlament 
–ja li ho hem dit diversos grups– que ens entossu-
dim a aprovar mocions i resolucions i que ens entos-
sudim a posar-nos d’acord i a pactar, i després allò 
no porta a res, estem en emergència democràtica. 
I, quan tenim un president de la Generalitat que té 
el seu partit amb la seu embargada i el seu fundador 
com a evasor fiscal, estem en emergència democràti-
ca, quan a més a més això s’intenta traslladar a una 
comissió d’investigació i es veta. I tant, que estem en 
una situació d’emergència! No poden fer veure que 
no passa res.

I diu que hem fet avenços i que tenim beques del cent 
per cent. Home, només faltaria, no? O és que estem 
igual que fa set anys en clau social i en clau de ne-
cessitats? O és que s’esperaven anar fent i anar al tran 
tran en una situació en què al país la gent ho passa tan 
malament? És el mínim, que s’hagin aprovat, hi insis-
teixo, mesures d’avenç en clau social.

Però, escoltin, els ho repeteixo: saben quina és la mi-
llor eina de lluita contra la pobresa, la primera i prin-
cipal? La fiscalitat... (La presidenta retira l’ús del mi
cròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pere Bosch Cuenca demana per parlar.) Senyor Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Sí, senyora presidenta, per al·lusions de la senyora Ca-
mats.

La presidenta

Trenta segons.

Pere Bosch Cuenca

Voldria fer una puntualització, amb tots els respectes. 
Miri, jo, aquest diputat va anar a la residència de Tar-
ragona, i, si vol, li explicaré el que em varen dir. No 
estaven en contra, els usuaris d’aquesta residència de 
grans discapacitats, que es computés el patrimoni. I li 
diré les paraules textuals que em va dir un dels resi-
dents; diu: «És més» –em comentava–, «considerem 
que és d’esquerres comptabilitzar el patrimoni.» Amb 
el que estaven en desacord és que se’ls reduís el per-
centatge de diners de butxaca. I vostè perd l’oportuni-
tat, a través d’aquesta esmena del nostre grup parla-
mentari, d’aconseguir això precisament.

(Dolors Camats i Luis demana per parlar.)
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La presidenta

Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Senyor Bosch, també des de la...

La presidenta

Senyora Camats, senyora Camats...

Dolors Camats i Luis

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. També des de la més absoluta 
de les cordialitats, u, en el detall, quan el topall és de 
1.500 euros no hi ha esquerres a què es pugui atribuir, 
i dos, en el principi general, o ens creiem que la de-
pendència és un dret o ens creiem que és una gràcia, i, 
si és un dret, no hi ha patrimoni que valgui.

(Anna Figueras i Ibàñez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Anna Figueras i Ibàñez

Senyor López, jo no sé què fan els pijos, perquè no 
hi tinc tant de tracte com vostè, però el que sí que 
sé que fan són els insensibles socials de l’Estat es-
panyol, que retallen el 92 per cent de recursos per a 
atenció a les persones.

I, senyora Camats, si realment volen canviar les políti-
ques socials, ara en tenen l’ocasió. Vostès ja van estar 
a dins i no ho van aprofitar. Ara, amb aquesta propos-
ta del president, podrien ser-hi i canviar-ho. Per tant, 
els animem, escolti’m, que s’hi sumin.

Gràcies.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, per demanar votació separada del 2, 2.3 i 3.3.

(Pausa.)

La presidenta

Senyora Mejías, quan diu «2», vol dir el 2.1?

Carina Mejías Sánchez

El títol.

La presidenta

El títol. Només el títol, eh?

Carina Mejías Sánchez

Sí.

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

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, havíem demanat..., nosaltres havíem demanat el 
punt 1, l’1.2, 1.3.1, 1.6, el 2, el 2.1, el 3 i el 3.4.

La presidenta

Sí. Sí.

Jordi Turull i Negre

D’acord. Doncs, ja està.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Votació separada de la resta del grup 3, sencer. El 
punt 3, sencer.

La presidenta

Sencer. Però de cada un dels punts? (Pausa.) D’acord, 
molt bé.

Comencem la votació amb el punt 1 –punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

Votem ara el punt 1.2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.
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Votem ara el punt 1.3.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

Votem ara el punt 1.6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

Passem ara al punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 123 vots a favor i 8 abstencions.

Votem ara el punt 2.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

Votem ara el punt 2.3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 72 en contra i 9 
abstencions.

Passem ara a votar el punt 3.1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor, 70 en contra i 18 
abstencions.

Votem ara el punt 3.2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor, 70 en contra i 18 
abstencions.

Votem ara el punt 3.3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 34 vots a favor, 70 en contra i 27 
abstencions.

Votem ara el punt 3.4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 17 abstencions.

I votem ara la resta de la moció. (Pausa. Veus de fons.) 
El 3 sol no se m’havia demanat. Se m’havia demanat 
el 3.1, el 3.2, el 3.3 i el 3.4. El 3 sol? (Pausa.)

Doncs, 3 sol.

Comença la votació –és el títol.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 18 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 61 vots a favor, 70 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10)

Passem al dinovè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’educació en el lleure.

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la diputada il·lustre 
senyora Marta Vilalta.

(Pausa llarga.)

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Pre-
sentem aquesta moció després de fer la interpel·lació 
a la consellera de Benestar Social. (Remor de veus.) 
Aquesta interpel·lació és sobre el tema de l’educació 
en el...

La vicepresidenta primera

Un moment, senyora diputada.

Marta Vilalta i Torres

D’acord.

La vicepresidenta primera

Demano si us plau que qui hagi d’abandonar l’hemi-
cicle ho faci de seguida i amb tant de silenci com si-
gui possible i que hi hagi el silenci suficient perquè la 
diputada pugui reprendre la seva intervenció. (Pausa.) 
Doncs, endavant, diputada.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Deia que presentàvem 
aquesta moció després de la interpel·lació feta so-
bre educació en el lleure en el seu conjunt, un àm-
bit de la nostra societat massa oblidat, dèiem també 
en la interpel·lació; massa oblidat tant quan parlem a 
vegades de polítiques de joventut, com quan parlem 
de polítiques educatives. I, per tant, el que volíem era 
posar-lo en valor, posar-lo sobre la taula i recollir, 
també, doncs, aquelles inquietuds, aquelles preocupa-
cions o aquelles demandes que se’ns havien fet arribar 
des de diverses entitats, des de l’associacionisme edu-
catiu i des del sector.

Per tant, la moció, com segur que ja heu vist, és una 
moció bastant llarga. Hem aprofitat, doncs, per reco-
llir-hi tots aquells punts que hem pogut copsar que 
eren necessaris i com així se’ns va traslladar, com de-
ia, tant a la comissió per part d’entitats, com també ho 
vam poder llegir en l’informe del Síndic de Greuges 
quan parlava de l’accés i del dret a l’accés al lleure, 
sobretot entre els infants i adolescents. I bàsicament 
hem centrat la moció en tres idees clau, que són la del 
reconeixement, la del finançament i la dels espais, que 
després hem completat amb altres temes. Però en tot 
cas, les del reconeixement, finançament i espais són 
tres reivindicacions de l’àmbit de l’associacionisme en 
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el lleure, del lleure educatiu, de l’educació en el lleure, 
que sempre s’han posat sobre la taula.

I per tant, això ho hem plasmat en la moció, creiem 
que queda ben recollit; apostem, doncs, per aquest re-
coneixement en el seu conjunt, per aquest reconeixe-
ment en el valor educatiu, també pel reconeixement a 
totes aquelles entitats i en especial a les de l’associa-
cionisme educatiu, i també millorem i aprofundim en 
estructures de coordinació per posar en valor quan 
parlem de l’educació formal, de l’educació no formal. 

Parlàvem, també, del finançament intentant garantir 
l’estabilitat i el manteniment dels convenis amb les 
entitats de l’educació en el lleure i del lleure educa-
tiu i també, doncs, amb la recuperació tan aviat com 
sigui possible dels convenis plurianuals, perquè era 
una demanda feta a nivell global i, per tant, enteníem 
que s’havia de recollir, així com desenvolupar aques-
tes instruccions que han aprovat des del Govern i des 
del seu departament, que milloren diguéssim, l’estabi-
litat, la viabilitat, l’agilitat en els tràmits, l’adaptació 
dels calendaris, la racionalització en les justificacions. 
Crèiem també, doncs, que era un bon moment per des-
envolupar aquest àmbit.

El tercer punt que dèiem dels espais o dels locals és 
també una inquietud i una preocupació del sector, 
i, per tant, hem fet totes unes mesures dins d’aques-
ta moció que promouen l’accés i l’obertura d’equipa-
ments públics, o, si més no, li ho diuen al Govern, 
instem el Govern que faci totes aquelles accions que 
estiguin en les seves mans per a promoure aquest ac-
cés i aquesta obertura dels equipaments públics a les 
associacions, a les associacions educatives, a les enti-
tats de lleure, i, en els casos que sigui possible, doncs, 
la signatura de convenis perquè això el que garanteix, 
també, és l’estabilitat i la millora de poder desenvolu-
par totes aquelles activitats de les entitats del sector, 
així com de sensibilitzar, evidentment, tant els mu-
nicipis, tant els ajuntaments, com, en aquest cas, els 
consells escolars o els instituts o els directors d’insti-
tuts i escoles, que són els que també decideixen sobre 
els equipaments públics.

Aquestes eren tres idees principals i evidentment hem 
recollit altres temes que se’ns van posar sobre la taula, 
com és el cas del conflicte en els certificats de profes-
sionalitat i de qualificacions professionals. En aquest 
cas, doncs, parlem perquè hi hagi un diàleg i perquè 
es pugui avançar en l’homologació d’aquests nous cer-
tificats amb aquells cursos de formació realitzats des 
de les escoles de formació dels moviments associatius 
i de les entitats. I, per tant, enteníem que aquest és un 
àmbit on s’ha de treballar molt, tant de la mà de les 
entitats com des del Govern, per tal de poder garantir, 
també, les escoles tal com les coneixem ara entre les 
entitats i els moviments associatius.

Parlàvem també..., aquest era un dels temes que re-
collim en aquesta moció i també tot el que feia refe-
rència a l’informe que deia el Síndic de Greuges que 
ho focalitzava en l’accés, en la garantia d’accés amb 
equitat i, per tant, en com combatre les desigualtats en 
l’accés al lleure educatiu i a l’associacionisme educa-
tiu. I, per tant, també hem recollit totes aquelles mesu-

res que també recollia l’informe del Síndic de Greuges 
en recomanacions per tal de combatre dues desigual-
tats, tant les socials, i per tant que hi hagi equitat en 
aquesta garantia d’accés de tots els nens i nenes del 
nostre país, com la desigualtat territorial, perquè és 
evident, i així ho vam parlar en la interpel·lació, que hi 
ha aquestes desigualtats. I, per tant, hem volgut també 
fer esment d’aquest equilibri territorial, del foment de 
l’equilibri territorial, d’identificar quines són les zones 
més mancades, on la participació dels nens i nenes és 
més feble, i, per tant, com impulsar, ajudar, acompa-
nyar les associacions per poder desenvolupar la seva 
tasca i poder, doncs, garantir aquesta igualtat també a 
nivell territorial.

I, finalment, fem un apunt, en el seu conjunt, de l’as-
sociacionisme juvenil i del foment de la participació, 
perquè això és una part, diguem-ne, el lleure educatiu, 
però el que volem, en definitiva, doncs, és una societat 
molt més participativa en el seu conjunt i amb associa-
cions fortes i potents.

Després em referiré a les esmenes... (La presidenta re
tira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

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

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats, diputades, 
per a presentar les esmenes del Grup Parlamentari 
Socialista i fixar també la nostra posició respecte a la 
moció sobre l’educació en el lleure.

La veritat és que és molt difícil valorar cadascun dels 
nombrosos punts amb la profunditat que es mereixen 
amb el temps que tenim i, per tant, intentaré sintetit-
zar al màxim.

Coincidim amb la diagnosi. Vam tenir l’oportunitat 
no només d’escoltar entitats, sinó també el Síndic de 
Greuges presentant-nos el seu últim informe, que fa 
una bona fotografia de la realitat i també propostes per 
a solucionar els problemes, algunes de les quals han 
estat introduïdes de manera textual en la moció.

Recordem l’avenç que van suposar tant la Llei 14/2010, 
de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, 
com la Llei 12/2009, d’educació, reconeixent el valor 
educatiu i socialitzador de les activitats de lleure edu-
catiu; el deure que l’oferta siga de qualitat, i el dret, 
també, de tots els infants a accedir-hi en condicions 
d’igualtat, així com també el deure del Govern de re-
gular els requisits mínims i establir els criteris de qua-
litat a què s’han d’ajustar totes les activitats.

A la pràctica, però, sabem que no és així, que el dret al 
lleure és un dels drets vulnerats de manera reiterada i 
no només per raons econòmiques. Es detecten mancan-
ces en el desplegament normatiu del dret dels infants al 
lleure educatiu, desigualtats econòmiques, insuficièn-
cia de recursos en el desplegament de polítiques d’ac-



Sèrie P - Núm. 87 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.2  65

cessibilitat, desigualtats territorials en la disponibilitat 
de l’oferta i la diferenciació del lleure en funció de l’ori-
gen social, desigualtats d’accés relacionades, també, 
amb l’edat i el gènere, problemes d’accessibilitat dels 
equipaments i dels espais públics per al desenvolupa-
ment d’activitats de lleure educatiu, i dèficits de reco-
neixement, també social, de l’educador del lleure edu-
catiu, punts, alguns d’ells, que ja vam tractar en una de 
les mocions presentades pel nostre grup parlamentari 
el passat mes de juliol. I tot això agreujat, sens dubte, 
perquè les polítiques de promoció en el lleure han estat 
de les més afectades per les restriccions econòmiques i 
les retallades dels darrers anys.

Però, tot i l’extensió de la moció, tot i la coincidència en 
la diagnosi, ens sembla un text massa genèric; és cert 
que tracta molts dels punts que necessiten resposta en 
l’àmbit del lleure educatiu, però no té la concreció que 
desitjaríem i que entenem que necessita el sector. No 
passem d’instar el Govern a promoure, a implicar, a ga-
rantir, a impulsar, a recuperar tan aviat com sigui pos-
sible, això sí, treballar, obrir, sensibilitzar, però ni una 
sola paraula ni de com ni de quan ho farem, ni calen-
dari, ni terminis, ni tampoc partides econòmiques per 
fer-hi front.

A banda, és evident que implica altres administraci-
ons com els ajuntaments, de nou sense pressupost, i, 
a més, entenem, no contempla en la seva totalitat la 
gran diversitat del sector del lleure educatiu a casa 
nostra, que és molt plural, molt més plural del que di-
buixa el text.

Les nostres esmenes van en la línia de concretar pre-
cisament els terminis per a la recuperació dels conve-
nis plurianuals a partir del pressupost 2015; d’elaborar 
un pla de pagament a les entitats; d’augmentar les lí-
nies de subvencions a les AMPA, als plans educatius 
d’entorn, i també recuperar l’aportació econòmica a 
les escoles de música, dansa i altres ensenyaments no 
reglats per a posar algunes concrecions.

Lamentablement, sembla que aquestes esmenes no 
han estat acceptades pel Grup d’Esquerra, i, per tant, 
explicitem encara més el nostre més absolut escep-
ticisme respecte a l’eficàcia del que avui aprovarem. 
I, per tant, haurem de continuar insistint amb altres 
iniciatives parlamentàries per part del nostre Grup 
Parlamentari.

Valorem, això sí, ho he dit a l’inici, positivament que 
puguem a poc a poc situar aquest debat en l’agenda 
política, però, ho reiterem, ens hauria agradat major 
concreció i compromisos clars que vagin més enllà de 
la bona voluntat dels aquí presents per tal de donar les 
respostes que espera un sector tan important al nos-
tre país i amb la gran responsabilitat, no ho oblidem, 
d’educar els nostres infants a través també de les acti-
vitats del lleure.

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, consellera, 
aquesta moció, com ha dit la diputada Marta Vilata, 
és una moció que sorgeix –i s’ha d’explicar– per diver-
sos motius: un, per l’informe del Síndic de Greuges, i 
també arran de les preocupacions que ens fan arribar 
les associacions educatives en una compareixença que 
va tenir lloc a la Comissió de Joventut, segons tinc en-
tès jo.

I en aquesta moció han quedat plasmades totes aques-
tes preocupacions i totes aquestes recomanacions del 
síndic, que el síndic ha fet, i que ha estat millorada per 
la resta de les esmenes que han fet la resta dels dipu-
tats i també per part nostra.

Primer de tot, abans de començar a explicar les nos-
tres esmenes, voldria donar les gràcies a les entitats 
com Minyons Escoltes i Guies, Acció Escolta, Casals 
de Joves, Escoltes Catalans i Esplac, per fer-nos arri-
bar les seves propostes i les seves preocupacions; pro-
postes que l’únic que volen és explicar i visualitzar 
una realitat que existeix, una realitat en què es troben 
milers d’associacions, per desenvolupar una activitat 
educativa al carrer, a banda d’intentar solucionar ca-
da dia el que l’informe del síndic mostrava: la manca 
d’accés a aquest altre model educatiu.

Pel que fa a les nostres esmenes, en el punt que fa re-
ferència al reconeixement de la feina del sector, nosal-
tres diem que som conscients que en aquest món exis-
teixen diverses formes de lleure educatiu, promoguts, 
uns, per associacions, per entitats, per empreses, per 
l’Administració pública, on formen tot un teixit, que 
tenen com a protagonistes els infants i els adolescents 
de Catalunya amb els mateixos objectius però amb 
maneres diferents de transmetre valors.

En aquestes compareixences de l’associacionisme 
educatiu, una part, a la Comissió de Joventut, vaig es-
coltar frases com: «Treballem per deixar un món mi-
llor del que ens hem trobat; som escola de ciutadania 
activa, democràtica, laica, progressiva i catalana, amb 
finalitats d’educar individus lliures que vetllin per 
transformar la societat en què viuen.»

És per això que reconeixem que la feina que fan altres 
entitats, també sense ànim de lucre..., l’única intenció, 
nosaltres, en presentar aquestes propostes és voler vi-
sualitzar la dificultat, la precarietat en què avui en dia 
viuen i sobreviuen, aquesta realitat, la realitat de l’as-
sociacionisme educatiu, un moviment de base asso-
ciatiu i voluntari, que també garanteix per si mateix 
l’equitat i evita la discriminació per raons econòmi-
ques; a banda, per la seva contribució en el desenvo-
lupament personal i social dels infants i adolescents, 
mitjançant les seves pràctiques participatives, demo-
cràtiques, voluntàries, fomentant sempre l’associacio-
nisme i la implicació social.

Pel que fa a les nostres esmenes en el tema del finan-
çament, és una de les grans preocupacions del món as-
sociatiu, que depenen exclusivament d’aquestes sub-
vencions que atorga l’Administració pública. És per 
això que hem volgut millorar la moció intentant exigir 
que es garanteixi una estabilitat econòmica, com ex-
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plicava la diputada Vilalta, i és que aquestes entitats 
socials..., agilitzant tràmits, adoptant calendaris, per-
què el que no podem permetre, senyora consellera, és 
que les subvencions s’atorguin el juliol i es demanin 
justificacions el 30 de novembre sense haver cobrat 
aquests diners. I a més a més, què passa amb la resta 
dels mesos de l’any? Sobreviuen. Són entitats que de-
penen exclusivament d’aquestes subvencions. 

Una altra de les preocupacions, també, de les entitats 
és l’ús de l’espai i els equipaments públics. Nosaltres 
hem volgut insistir en aprofundir més en els projec-
tes que ja existeixen i en les experiències i treballar 
perquè a nivell municipal cap associació es quedi sen-
se cap espai per desenvolupar la seva tasca. Pel que 
fa també a la preocupació, i que també ho ha explicat 
la diputada Vilalta, és el tema de l’entrada en vigor 
dels nous certificats. Una de les coses en què nosal-
tres també hem volgut incidir és que a les escoles de 
formació d’aquest moviment associatiu es treballi con-
juntament també per aconseguir aquesta homologació.

I per últim, una de les recomanacions de l’informe del 
Síndic que s’inclou també en aquesta moció són els 
ajuts i bonificacions per garantir l’accés dels i les joves 
de Catalunya. Tot i que donem suport a aquesta esme-
na, ens hauria agradat treballar o elaborar un itinerari 
entre els diversos agents i els serveis socials per fer un 
sistema públic d’ajuts i bonificacions, un sistema pú-
blic que, per a nosaltres, els mecanismes d’assignació 
d’ajuts han de ser més transparents, perquè cap infant 
que ho requereixi no es quedi sense cap activitat edu-
cativa per motius econòmics.

Per a la resta de les esmenes, nosaltres hi donarem su-
port, i donar les gràcies una altra vegada a la diputada 
Vilalta i a les associacions educatives que han treballat 
per millorar aquesta moció inicial, i dir que és un resul-
tat bo, però que queda molta feina a reconèixer i a fer.

Gràcies.

La presidenta

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

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputa-
das, la presente moción se nos ha dicho que abarca di-
versas cuestiones en torno al asociacionismo juvenil y 
a la educación y al lleure. Lo primero, el primer blo-
que, se fija en el reconocimiento del sector. Nosotros, 
básicamente, vamos a apoyar los puntos de la moción 
que se refieren al reconocimiento del sector, porque 
Ciutadans sí que cree que el mundo del asociacionis-
mo juvenil, la educación y el lleure son ventajosos pa-
ra la juventud. Lo que ocurre es que tenemos algunas 
reservas –tenemos algunas reservas–, porque nos pa-
rece que por parte de algunos partidos se entiende la 
educació y el lleure de una forma, digamos, pequeña y 
al margen de las instituciones. 

Nosotros creemos que, si desde las instituciones se 
apoya la educación, digamos, no formal por medio del 

lleure, tenemos que exigir que haya un cierto control de 
la Administración, uniformidad, control en la forma-
ción. El dinero público que se destina a eso debe ob-
tener unas seguridades de que ese dinero no acaba en 
asociacionismo no debidamente homologado. Enton-
ces, pese a que se me dice de los bancos de Iniciativa 
que esto ellos es lo que promueven, el texto que vamos 
a aprobar es lo suficientemente amplio como para que 
tenga cabida cualquier asociación juvenil que no cum-
pla debidamente con los requisitos, a nuestro parecer.

Además, nosotros estamos un poco asombrados, por-
que nosotros hemos pedido que se incluyese una en-
mienda nuestra que dice lo siguiente –la voy a leer 
porque no ha sido aceptada por Esquerra Republica-
na–: «El Parlament insta el Govern a garantir que a to-
tes les entitats del lleure, caus, esplais i casals de joves, 
així com a totes les seves activitats, es respecti la neu-
tralitat política sense admetre cap tipus d’ingerència 
ideològica vers els usuaris dels serveis del lleure.» Es-
ta enmienda no ha sido aceptada, y no entendemos 
muy bien por qué, a menos que se entienda que la edu-
cación en el lleure es uno de los medios de los que dis-
pone la Administración para influir ideológica y polí-
ticamente en los alumnos. 

Y entonces, ahora veo que en los bancos, pues, parece 
como que estemos diciendo cosas raras, pero he teni-
do la precaución de traerme una transcripción de la 
sesión de la Comissió de Polítiques de Joventut en la 
que fueron diversas entidades de escoltes, escoltes ca
talans, que decían, pues: «El compromís amb el país, 
és a dir, perquè l’escoltisme es proposa transformar, 
i com estem intentant estar amatents als canvis que 
succeeixen, i no només amatents, sinó acompanyant 
aquests canvis...» «Demanar la cooperació de tots els 
agents, i això vol dir les altres entitats no només edu-
catives sinó de molts altres caires, no només les enti-
tats, sinó també els partits polítics, que, en definitiva, 
no deixen de ser entitats, no només de la societat ci-
vil organitzada...» «Ens hem posicionat a favor de les 
accions que s’han dut a terme en el marc de Som Es-
cola.» «El nostre compromís amb el país també s’ha 
fonamentat a aclarir que estem a favor del dret a de-
cidir.» Todas estas cuestiones, que son netamente po-
líticas..., hay otra asociación de estas de escoltisme 
que dice que «es compromet a treballar activament a 
l’acció local i nacional per a la construcció d’una so-
cietat catalana més justa, més diversa, més inclusi-
va, més cohesionada» –en esto estaríamos de acuer-
do– «que conegui i promogui la seva identitat pròpia». 
Y al fin, por parte de Convergència i Unió, de la di-
putada, Marta Pascal, decía: «Respecte a la referència 
que fèieu al dret a decidir, no l’heu fet tots, però de 
forma evident queda clara, que hi esteu compromesos, 
i que, a més a més, em sembla molt coherent», y que 
això no és política, y tal.

Entonces, desde el momento que entidades educativas 
y del lleure llevan a la educación, aunque sea no for-
mal, la ideología política, nosotros apoyamos la edu-
cación y el lleure y votaremos a favor, pero estamos 
disgustados en cómo se está entendiendo, también, 
este tipo de educación, como un instrumento para el 
adoctrinamiento de los jóvenes.
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La presidenta

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

Anna Solé i Ramos

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, diputats, dipu-
tades, deia la senyora Vilalta durant la interpel·lació 
que va donar lloc a aquesta moció que substanciem: 
«Creiem que de l’educació en el lleure se n’ha parlat 
poc en el Ple, i que massa vegades és un tema que re-
leguem a una posició no prioritària dins de les políti-
ques públiques, malgrat que hi ha un gran consens que 
diu que és imprescindible.» Jo, senyora Vilalta, no hi 
estaria d’acord, amb vostè. No perquè en parlem més 
en el Ple es farà més. L’educació en el lleure és per 
al Govern i per a aquest grup un tema prioritari, com 
també ho és pel que fa a la infància i l’adolescència, 
especialment. Se li ha donat i se li dóna la màxima 
importància, i bona prova d’això la tenim en l’àmplia 
normativa que la protegeix jurídicament.

Què s’ha d’actualitzar, com referia, precisament, al-
gun extrem de la moció? Probablement algun dels 
punts, però ens serveix, ara per ara, encara que pu-
guem afirmar, lògicament, que és millorable. I bona 
prova d’això també són les accions del mateix Govern. 
La darrera, la mateixa constitució del Consell Nacio-
nal d’Infants i Adolescents a Catalunya. Malgrat la si-
tuació, malgrat les dificultats que patim i que hem pa-
tit des del punt de vista econòmic, l’esforç que s’ha fet 
és molt important comparativament, perquè s’és molt 
conscient que els infants i els adolescents són els pro-
tagonistes, els centres de l’acció educativa del nostre 
model, que té, per altra banda, una vocació totalment 
emancipadora. I per això es creu en la necessitat de les 
polítiques que fomentin la igualtat d’oportunitats.

I parlant de model, crec just destacar que Catalunya 
ha estat capdavantera en l’educació en el lleure, amb 
un model propi que s’ha anat forjant i que ha estat mi-
llorant-se de manera permanent. I aquí sí que coin-
cidiria amb vostè, senyora Vilalta, que com a model 
l’educació en el lleure és entesa com una escola de ciu-
tadania activa, que fomenta... (Per raons tècniques, no 
ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’ora
dora.) ...ciutadania global, l’educació per la intercul-
turalitat, l’educació per la participació i la democràcia 
i l’educació per la inclusió i la igualtat d’oportunitats, 
que assenyalaria com a més destacables.

Tot plegat, una vegada més, ha estat gràcies a les com-
plicitats de l’Administració de la Generalitat, de l’Ad-
ministració local i els grans actors, que han fet pos-
sibles les activitats de l’educació en el lleure també 
durant tot l’any; les grans federacions, que represen-
ten l’associacionisme educatiu català, i les empreses 
d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic 
que ofereix propostes educatives de qualitat, i també 
en la participació en totes les iniciatives que a casa 
nostra s’han emprès des de la creença que els infants i 
els adolescents són el centre d’atenció. I recordo aquí, 
precisament, el Pacte per la infància, que va ser apro-
vat amb un gran consens l’any passat.

Del que he dit fins ara crec que és perfectament de-
duïble que el reconeixement a les entitats és de ma-
nera implícita i explícita. Entitats que entenem claus i 
amb les quals s’ha fet i s’ha de continuar fent un tre-
ball conjunt i en xarxa, amb els diferents agents impli-
cats, els d’educació formal i els d’educació en el lleure. 
I en aquest punt sí que vull referir explícitament el re-
coneixement que amb anterioritat ja va fer aquest Par-
lament a aquestes entitats. 

Parlava d’agents i he referit l’educació formal, i en 
aquest sentit crec important destacar l’escola com a 
espai de participació i democràcia quotidiana, i es-
pecialment l’etapa d’ensenyament obligatori, i és en 
aquest espai on la persona adquireix i desenvolupa co-
neixements bàsics. Bé, més enllà de com es desprèn 
el text de la moció, volia referir, respecte a la utilitza-
ció dels espais, que des del Govern no es té la potestat 
d’accés i l’obertura d’equipaments, ja que són de titu-
laritat municipal; podem demanar i reclamar la seva 
utilització, però el Govern no en té la titularitat.

Finalment, dir que subscrivim de manera àmplia el 
text de la moció; segur que va plenament en la línia 
del que s’està fent, i de les esmenes presentades. En 
qualsevol cas, significa que pretenem millorar i situ-
ar adequadament la realitat del moment i pretensions 
del futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. Consellers, consellera, de-
ia l’altre dia un destacat representant al Parlament Eu-
ropeu que hem de promoure una Europa protagonista, 
transmissora de ciència, art i música, de valors hu-
mans i també de la fe; l’Europa que contempla el cel i 
persegueix ideals, l’Europa que mira i defensa la per-
sona, l’Europa que camina sobre la terra segura i fer-
ma. Jo vaig pensar, en sentir aquestes paraules, en el 
moviment escolta, entre altres coses, però em va venir 
també al cap el moviment escolta i tant moviment as-
sociacionista, a Catalunya i al conjunt d’Espanya, que 
el que ha estat és una escola d’humanisme, fraternal, 
valent, que mira cap enlaire i que mira cap endavant, i 
que mira cap endavant sense deixar ningú enrere.

I d’això va aquesta moció, d’aquestes entitats, d’aques-
tes activitats que són generadores directes de capital 
social, de capital humà; en el fons, d’enriquiment hu-
mà a través de l’obertura a la natura, de l’adquisició i 
la pràctica de la virtut, de la creació de vincles i xar-
xes personals, del treball de la personalitat, de l’ad-
quisició de coneixements pràctics i teòrics. I, per tant, 
nosaltres celebrem aquesta moció i considerem que és 
indubtable que cal protegir i que cal impulsar l’educa-
ció en el lleure. I, per tant, celebrem la moció malgrat 
que tenim alguns punts que no acabem de compartir 
del tot.
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Perquè la diputada d’Esquerra Republicana deia l’altre 
dia, deia: «Aquesta no és només una qüestió social de 
la infància, també és una qüestió educativa i, fins i tot, 
de construcció nacional.» Ja ho tenim, «de construc-
ció nacional». I jo tinc alguns dubtes, en primer lloc 
sobre el tema de la construcció nacional, que jo crec 
que el senyor Junqueras podria dissertar-hi el proper 
dia, perquè els termes «construcció» i «nacio nal» són 
molt interessants, perquè si aquí som una nació o pen-
sen vostès que són una nació, doncs, per què l’hem de 
construir? Potser l’han de desenvolupar i desplegar, 
però no construir, no? I si no, si el que hem de fer és 
construir-la, llavors no pot apel·lar als drets naturals, 
com hi va apel·lar l’altre dia, de dir: «No, tenim dret 
natural, perquè des de fa vuit segles som una nació.» 
O una cosa o l’altra. Senyora diputada, potser li ho pot 
dir.

En qualsevol cas, també tinc dubtes, perquè l’altre dia 
van venir, com deia el diputat de Ciutadans, a aquest 
Parlament diverses entitats escoltes de Catalunya, i jo 
celebro el que fan –els ho vam dir– i el seu paper, però 
algunes eren progressistes, altres conservadores, ca-
tòliques, laiques..., però totes compartien una cosa: el 
seu nacionalisme..., la seva fe nacional. És la nova fe, 
la nació. Abans els escoltes eren, doncs, catòlics, tal... 
Ara no: la fe de tots, progressistes, laics, de tots, és la 
nació catalana.

I, escoltin, jo..., i deixin-me que els digui una cosa: 
potser nosaltres ens hauríem d’haver mogut més, per-
què si totes les entitats són així, i ho reconec... I això 
és interessant, perquè al que ens porta és a dir: escol-
tin, mirin, doncs sí, també els que som liberals i els 
que som conservadors ens hem de moure més i hem 
de crear associacions de tota mena i plantar cara, per-
què estàvem massa acostumats a dir: «Ja ens defensa-
ran els altres»; hi ha molta gent que encara ho pensa. 
Doncs, no, ens hem de defensar a la tribuna, al car-
rer amb la lluita democràtica, a tot arreu, defensant els 
nostres valors i els nostres principis, i no esperant que 
altres ho facin. I, per tant, ens trobarem allà, també, a 
l’associacionisme.

I després, mirin, hi ha una cosa que jo no entenc, dipu-
tada, i és la seva voluntat de controlar-ho tot i de cre-
ar estructures a tots els llocs. És a dir, és que diuen: 
«Crear una nova estructura per coordinar totes aques-
tes associacions.» Escolti’m, deixin que s’organitzin 
elles mateixes, que l’estructuralisme va de baixa! Dei-
xin que facin el que vulguin i que s’estructurin com 
vulguin. Però no que el Govern digui: «Bé, ara fa-
rem no sé què i una taula...» Doncs, si de cas el que 
hem de fer és acompanyar-les i ajudar-les, i en això 
estem d’acord amb la moció. Ara, compte, una mica, 
a voler crear tantíssimes estructures pertot arreu.

Nosaltres, en canvi, som clarament partidaris de la 
utilització d’espais públics per part d’entitats del lleu-
re, que vostès proposen. Escolti’m, els paguem entre 
tots; per tant, és bo que els puguem utilitzar tots, i es-
pecialment qui més ho necessita.

Després, subvencions: també estem a favor que hi ha-
gi subvencions per garantir l’equitat, tot i que en sentir 
parlar de plans pluriennals per Esquerra Republicana 

a mi m’entra una esgarrifança. I, si no, que els ho pre-
guntin als diputats de Convergència i Unió..., diputats 
dimissionaris, perquè el president Mas ja no confia 
en ells, no? (rialles), és a dir, ja no volen repetir, cap 
d’ells, i si repeteixen serà només per a un any. En qual-
sevol cas, ells saben perfectament –ells saben perfec-
tament– com vostès els van deixar hipotecats durant 
tres anys, el tripartit, amb plans pluriennals que van 
aprovar mesos abans de marxar i que no els han per-
mès fer cap política social ni cap política associativa.

No em queda temps. Volia explicar els altres punts 
amb què estem d’acord, però no m’ha quedat temps.

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David... 
No, la Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, primer de res, disculpar que no hem avisat del can-
vi de diputat. Doncs, per fixar el posicionament de la 
CUP - Alternativa d’Esquerres, i el primer que em ve 
de gust dir és: si no hagués passat tot el que ha passat 
aquests dos anys, no sé què haurien de comentar Ciu-
tadans i el Partit Popular, perquè és que, es parli del 
món pesquer, es parli d’indústria, es parli del lleure, 
es parli de pressupostos, de tots els temes que es par-
len en el Parlament (aplaudiments), tenen alguna co-
sa a comentar. Diuen: «Si no hagués passat el procés 
aquests dos anys, l’hauríem hagut d’inventar, perquè 
és que amb vostès...»

Finalment, i per posicionar la CUP, doncs, nosaltres 
també considerem que els punts clau de la moció eren 
el reconeixement, i també la cessió d’espais i el finan-
çament, però ens preocupen i entenem que s’havia de 
posar el focus en dos qüestions també molt serioses, 
que per nosaltres també estan directament relaciona-
des amb el que està passant amb el lleure i, d’algu-
na manera, és el que s’ha d’intentar solucionar ara, ja, 
perquè no vagi a més. Són dos qüestions clares, que és 
que entenem que la mercantilització i, per tant, la pri-
vatització de l’educació en el lleure, que està penetrant 
de manera latent i que cada cop està afectant més i al 
mateix temps... i que està provocant això, doncs, que 
menys nenes i nens tinguin accés al lleure i, per tant, 
s’afavoreix la segregació. Ens preocupa precisament 
per aquesta relació directa, i entenem que, tot i que 
la moció sí que és veritat que planteja tres mesures, 
doncs, per acabar amb l’accés desigual, planteja que 
s’informe sobre la desigualtat, planteja que es garan-
teixi que no hi haurà desigualtat via ajuts, bonificaci-
ons i exempcions i que es combatran al territori aque-
lles desigualtats, entenem que és insuficient i entenem, 
d’alguna manera, que això s’ha de treballar. Tampoc 
hem presentat esmenes, i en aquest sentit, doncs, ja hi 
votarem a favor.

Tots han citat l’informe del Síndic de Greuges com, 
d’alguna manera, el punt d’inflexió que els fa reflexio-
nar, entenc, eh?, sobre el tema de l’augment de la desi-
gualtat. I no s’han dit xifres que jo crec que sí que està 
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bé explicar, com per exemple quina diferència hi ha 
entre famílies que tenen, doncs, un patrimoni cultural 
més alt que altres o famílies que tenen un patrimo-
ni econòmic, si volen, més alt que altres. Actualment 
hi ha una diferència altíssima entre aquelles famílies 
ben estants, que poden accedir al lleure, que al mateix, 
doncs, tenen capital cultural molt més alt i que en te-
nen més fàcilment l’accés. La conclusió que traiem 
d’això és que aquest, el lleure, també és un àmbit de 
reproducció de les desigualtats socials i que entenem 
que els últims anys no s’ha fet prou feina per a garan-
tir que això no passi aquí i per a garantir precisament, 
doncs, que, amb independència de la classe social, es 
pugui accedir al lleure.

Dèiem que tenim dos exemples per a veure quina re-
lació directa hi ha entre la penetració de les empreses 
privades en el lleure i com això afecta la segregació, i 
els tenim en els casals d’estiu i en les activitats extra-
escolars. Els casals d’estiu s’havien fet en molts muni-
cipis directament via l’ajuntament; això, d’alguna ma-
nera, diluïa les desigualtats de cara a l’accés dels nens 
al lleure, però ara, de manera cada cop més clara, com 
s’estan cedint les gestions a empreses privades, fa no 
només que es retallin places, sinó, doncs, que es se-
gregui i que, per tant, aquells barris o escoles més es-
tigmatitzats al municipi no tinguin tantes places. D’al-
tra banda, a les activitats extraescolars passa, si fa no 
fa, el mateix. I entenem que són dos coses que s’han 
de corregir de manera urgent, perquè no es reproduei-
xin aquestes desigualtats que estem dient.

Entenem que –i ja ho han dit, eh?– en matèria de 
lleure educatiu no compartim l’exposició que ha fet, 
doncs, Convergència i Unió, dient que no hi han hagut 
retallades, perquè bàsicament han estat, per nosaltres, 
el detonant precisament de l’augment d’aquestes des-
igualtats. I, en definitiva, entenem que tot el relat que 
es faci al voltant del lleure ha de pivotar sobre aquests 
dos aspectes, perquè seran dos aspectes que aniran a 
més, si no és que s’aturen ja, que és: quina relació di-
recta hi ha entre la penetració de l’empresa i, per tant, 
dels criteris mercantils amb la segregació i amb la 
des igualtat.

Finalment, dir –i s’ha intentat apuntar aquí, i no ho 
compartim– que nosaltres no estem d’acord que es di-
gui que l’escolta o el lleure és un espai d’adoctrina-
ment. I, al contrari del que s’ha dit aquí, estem orgu-
llosos i orgulloses que tinguem joves desperts, amb 
capacitat crítica pròpia, que s’organitzen, que volen 
transformar la societat i que, en definitiva, són el nos-
tre futur.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, i que no ho he po-
gut dir abans, en tot cas, aquesta era una moció feta 
amb tota la bona voluntat, també amb voluntat de con-

sens, i per això hem intentat integrar totes aquelles es-
menes que hem pogut, per poder recollir el màxim de 
sensibilitats. I, per tant, aquest ha estat el tarannà, que 
crec que hem compartit amb la major part de grups. 
I en especial, doncs, agrair tant a la Lorena, d’Inicia-
tiva - Esquerra Unida i Alternativa, com a l’Anna Solé 
els esforços, també, d’aquestes últimes hores per po-
der transaccionar al màxim; també, evidentment, a la 
Núria Ventura, del Partit dels Socialistes, i a la resta 
de persones amb les quals hem pogut, doncs, arribar 
al màxim d’acords.

Segon punt: han quedat moltes coses al tinter, en som 
conscients, ens hauria agradat també poder concretar 
més, afinar en altres temes, i, per tant, ens emplacem, 
des d’aquí mateix ho diem, doncs, a seguir treballant 
tant amb el moviment associatiu com, evidentment, 
amb totes les entitats del lleure educatiu per seguir 
afinant i definint millor aquelles estratègies que cal 
que seguim en les polítiques públiques del nostre país.

Evidentment, també donar les gràcies a totes les as-
sociacions que han participat també en la tramitació 
d’aquesta moció.

I, entrant ja en el tema de les esmenes, hi havia un 
gran bloc presentat per Iniciativa, però que també re-
collia les sensibilitats de bona part del sector, que és 
el de recollir el concepte d’associacionisme educatiu, 
que nosaltres hem intentat integrar; que no és un con-
cepte excloent, que nosaltres el que hem fet és defen-
sar l’associacionisme educatiu allà on hem pogut en 
aquesta moció, perquè entenem que és una part a pre-
servar que les polítiques públiques han de poder ga-
rantir, en tant que moltes vegades és la part més vul-
nerable de l’àmbit de l’educació en el lleure, però que 
en cap cas és excloent, i que la concepció i el reconei-
xement és a tot el sector en general.

Un segon bloc d’esmenes, que les ha presentat el Partit 
dels Socialistes i que la diputada Ventura anunciava, 
sobre el tema de concretar en pagaments... És cert, jo 
crec que hi hem de seguir treballant. El que volíem, 
com a mínim, és que se’n pogués garantir l’estabilitat; 
que es recuperin tan aviat com sigui possible els con-
venis pluriennals –algú els ha criticat, però, en tot cas, 
el que donen és molta estabilitat, i, per tant, que quan 
sigui possible això ho fem–, i continuar amb el diàleg 
amb les associacions per poder, doncs, garantir aques-
ta viabilitat i aquest reconeixement.

No hem acabat d’afinar en el tema de les AMPA i dels 
ensenyaments no reglats, perquè llavors la moció ja 
també recollia molts àmbits diferenciats i perquè ja 
s’han treballat en altres mocions, com vostè bé ha ex-
plicat.

I, finalment, l’altre bloc d’esmenes, que ens l’ha pogut 
presentar el diputat Carrizosa, de Ciutadans, i que fe-
ien referència a la ingerència política o ideològica i el 
respecte a la neutralitat, com deia ell mateix. Jo crec 
que no han entès res si el que consideren és que l’edu-
cació en el lleure i que el moviment associatiu educa-
tiu és això. Jo crec que no han entès res; això no va 
d’això. Nosaltres no els hem acceptat aquestes esme-
nes, evidentment, només faltaria, perquè el que fan 
aquestes entitats és crear persones crítiques, és edu-
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car, és aportar valors, és fer créixer les persones, és 
transformar la realitat i la societat en la qual viuen i, 
per tant, participen en l’entorn. I participar en l’entorn 
i transformar l’entorn vol dir prendre partit i decidir 
sobre tot allò que els afecta, i, per tant, això és el que 
fan. No adoctrinen, sinó que el que fan és participar 
activament i crear ciutadans lliures. I estem orgullo-
sos de no acceptar-los les esmenes i de poder defensar 
aquest moviment. 

Seguirem treballant, i moltes gràcies a tothom per la 
bona voluntat disposada en aquesta moció. 

La presidenta

Cridem a votació.

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

Santi Rodríguez i Serra

Per demanar votació separada dels punts 3, 4, 5, 6, 8, 
9.2, 15 i 16.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Per demanar votació separada dels punts 3, 10, 11 i 
11 bis.

La presidenta

Si no demanen més votacions separades, es poden fer 
les votacions en bloc d’una banda i de l’altra? (Pausa.) 
Sí, primer eren les del PP? Separades totes? (Pausa.) 
Dic les seves, eh? (Pausa.) Les seves sí, i a part, les de 
la senyora Mejías que no coincideixen, perquè són 10, 
11 i 11 bis? (Pausa.) La 3 sí que coincideix; d’acord, 
aquesta separada. Molt bé.

Paraules
de comiat com a diputada  
de Mireia Canals i Botines 

Abans de procedir a la votació d’aquesta moció, sí 
que m’agradaria acomiadar una diputada, de Conver-
gència i Unió, que avui serà l’última sessió que esta-
rà amb nosaltres, que és la diputada Mireia Canals, i 
que se’n va a ocupar un càrrec de secretària general a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Moltes felicitats, i sort.

(Aplaudiments forts. Mireia Canals i Botines demana 
per parlar.)

Mireia Canals i Botines

Per al·lusions, presidenta. (Rialles.)

La presidenta

No li donaré trenta segons, li donaré una miqueta més.

Mireia Canals i Botines

Un minut... –un minut–, perfecte. Bé, president, vice-
presidenta, conseller, conselleres, diputats, diputades, 
m’he escrit les paraules, perquè una de les coses que 
vaig aprendre els meus primers dies al Parlament és 
que les paraules aquí són molt importants, per tant, 
s’ha de vigilar molt amb el que un diu i amb el que un 
deixa de dir. 

Primerament, volia dir que em sento molt orgullosa, i 
és per a mi un honor haver pogut participar com a par-
lamentària d’aquest procés que ens pot portar a tenir 
un estat propi, si això és el que vol la majoria dels ca-
talans. Ha estat gratificant i tranquil·litzador compro-
var que des de diferents ideologies i posicionaments 
polítics, la majoria de la gent que hi ha en aquesta 
cambra treballa per millorar el present i el futur dels 
ciutadans de Catalunya.

Vull fer un agraïment especial als meus companys de 
grup parlamentari, alguns, ja, amics i amigues, ho es-
pero, per molt temps. Ha estat un enorme plaer com-
partir la feina amb tots vosaltres, en aquests moments 
en què dedicar-se a la política és vist més com un de-
mèrit que com un mèrit. Amb tota la modèstia voldria 
encoratjar-los a seguir treballant per Catalunya amb la 
valentia que heu demostrat fins ara. Els temps que vé-
nen no seran plàcids i caldrà coratge per seguir enda-
vant. Per tant, molt ànims i la meva admiració per tots 
vosaltres.

Jo passo a ocupar la secretaria general de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània, i espero, des d’allà, contribu-
ir a reforçar els lligams de Catalunya amb les regions 
germanes que la conformen, i potenciar el seu desple-
gament econòmic per tal de millorar la qualitat de vi-
da de la seva gent.

Finalment, voldria agrair també sincerament a totes 
les persones que amb la seva tasca diària fan possible 
la nostra feina, i em refereixo als bidells, als lletrats, 
als gestors i als tècnics.

Moltes gràcies a tots, i fins aviat.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció.

Moció
subsegüent a la interpel·lació  
al Govern sobre l’educació en el lleure 
(tram. 302-00225/10) (continuació)

I començarem votant el punt 3.

Comença la votació. 

Ha estat aprovat per 102 vots a favor i 25 abstencions.

Ara votarem conjuntament els punts següents: 4, 5, 6, 
8, 9.2, 15 i 16.
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Comença la votació. 

Han estat aprovats per 111 vots a favor i 15 abstenci-
ons.

I ara votarem conjuntament els punts 10, 11 i 11 bis. 

Comença la votació. 

Han estat aprovats per 118 vots a favor i 9 abstencions.

I ara votarem la resta de la moció.

Comença la votació. 

Ha estat aprovada per 127 vots a favor.

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport al món 
pesquer (tram. 302-00223/10) (retirada)

Passem al darrer punt de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de suport al món pesquer. Presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, té la paraula l’il·lustríssim senyor Dionís Gui-
teras.

Dionís Guiteras i Rubio

Gràcies, presidenta. Caram, un dia que podíem parlar 
de pesca i es queda tot l’hemicicle, i retiro la moció. 
(Rialles.)

Bé, seriosament, presidenta, parlant-ho amb els dife-
rents portaveus del grups parlamentaris, hem decidit 
retirar aquesta moció que vaig presentar després de 
la interpel·lació al conseller. Perquè hem vist una co-
sa que..., bé, ha sigut prou important adonar-nos, que 
és que en aquest Parlament es parla molt poc de pes-
ca, i que quan un treu el tema, qui sigui, doncs, els 
punts que s’hi han afegit, i les ganes de debat i les ga-
nes d’incorporar moltes coses, perquè aquest sector és 
prou important, no se’n parla gaire i té molts..., com 
tots els sectors, molts problemes i molts avantatges i 
inconvenients, doncs, ha estat molt difícil intentar po-
sar-ho tot a dintre de la moció, perquè era absoluta-
ment transversal i sortia una enciclopèdia sobre pesca.

Per tant, el que hem decidit els portaveus dels grups 
parlamentaris és emplaçar aquesta moció tan trans-
versal a la Comissió d’Agricultura, on demanarem 
la compareixença de tot el sector, i poder-ho debatre 
com Déu mana, d’una manera seriosa, i que aquest 
sector pugui tenir respostes a allò que demana.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Doncs, com que la moció ha estat retirada, s’aixeca la 
sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set de la tarda i un 
minut.
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Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport. Tram. 270-00012/10. Grup Par-
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Unida i Alternativa. Debat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 417, 52).


6. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284-
00025/10. Grups parlamentaris. Designació.
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Tram. 300-00240/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
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post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impac-
te en l’execució de la Llei de pressupostos de la Gene-
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lunya. Substanciació.
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novació. Tram. 300-00245/10. Grup Parlamentari del 
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bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les fi-
nances públiques de la Generalitat. Tram. 302-00226/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció primària de salut. Tram. 302-00221/10. 
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bre la pobresa i la desigualtat. Tram. 302-00222/10. 
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Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure. Tram. 302-00225/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer. Tram. 
302-00223/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 26 de novembre de 
2014, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de les propostes del document «Pro-
postes i reflexions en matèria de transparència i re-
generació democràtica». Tram. 310-00416/10. Oriol 
Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs. 
Tram. 310-00417/10. Sergi Sabrià i Benito, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell. Tram. 310-00409/10. Mauri-
ci Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres xifres conegudes de la inversió es-
trangera. Tram. 310-00410/10. Maurici Lucena i Be-
triu, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i 
a les plantacions il·legals. Tram. 310-00411/10. Pere 
Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les finances de la Generalitat i la situació 
econòmica. Tram. 310-00412/10. José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els processos judicials per corrupció polí-
tica i les causes en què la Generalitat surt perjudica-
da. Tram. 310-00418/10. Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les empreses de manteniment del sector elèctric 
subcontractades per Endesa. Tram. 310-00408/10. 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre la violència contra les dones. Tram. 310-00419/10. 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els programes de cures pal·liatives. Tram. 310-
00413/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a 
territori intel·ligent de referència internacional. Tram. 
310-00414/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls del programa «Indústria del coneixe-
ment». Tram. 310-00415/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00245/10. 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. 
317-00239/10. 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. 
317-00240/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri 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. 
317-00242/10. 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. 
317-00241/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00244/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00243/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DEL 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ


Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea


Preàmbul


La Generalitat, des de sempre, ha avançat amb la vo-
luntat de projectar Catalunya com un país de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territo-
ris d’Europa i de la resta del món.


A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el fet que la Generalitat desenvolupi 
una acció exterior ja no deriva tan sols d’una pràcti-
ca política, sinó que passa a tenir caràcter obligatori i 
configura un àmbit d’actuació legalment establert.


Aquesta llei ha de permetre enfortir les relacions amb 
la Unió Europea i continuar avançant cap a una acció 
exterior eficaç i coherent, coordinada amb el conjunt 
d’actors que actuen en l’escenari internacional, i també 
posicionar els interessos de Catalunya al món i refor-
çar les relacions amb altres governs, organismes mul-
tilaterals i xarxes de cooperació a la Unió Europea.


Actualment, tota agenda de creixement futur passa 
necessàriament per la potenciació de l’activitat exte-
rior de l’economia. El sector exterior de Catalunya, 
per mitjà de les exportacions, el turisme i la inversió 
exterior, permet fer de motor de l’activitat productiva 
en general i, quan convé, compensar les possibles con-
traccions que pateix l’economia catalana. En aquest 
sentit, aquesta llei ha de potenciar aquesta presència 
internacional de l’economia catalana, amb la qual el 
Govern està compromès i obligat.


L’Estatut d’autonomia aprovat el 2006 ha permès do-
nar cobertura de llei orgànica a l’acció exterior duta a 
terme per les administracions públiques catalanes. I 
Catalunya, igual que altres ens territorials dels estats 
del nostre entorn, ha incrementat progressivament les 
seves actuacions a l’exterior i en l’àmbit de la Unió 
Europea, amb el sosteniment clar de la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional, que ha permès actuaci-
ons autonòmiques de rellevància exterior, en entendre 
que el desplegament de determinades competències 
autonòmiques requereix aquest tipus d’actuacions, tal 
com ho fonamenta en la sentència 80/1993.


Com declara la sentència del Tribunal Constitucional 
165/1994, no es pot identificar la matèria rela cions 


internacionals amb tot tipus d’activitat amb abast o 
projecció exteriors. Així es desprèn de la mateixa li-
teralitat de la Constitució, com també de la interpre-
tació ja efectuada per la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, en declarar que la dimensió exterior 
d’un assumpte no pot servir per a fer una interpreta-
ció expansiva de l’article 149.1.3 de la Constitució que 
subsumeixi en la competència estatal qualsevol mesu-
ra dotada d’una certa incidència exterior.


El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No so-
lament s’ha incrementat la presència d’actors i enti-
tats no estatals del món econòmic amb cert poder en 
fòrums internacionals, sinó que també ha crescut el 
paper dels ens no estatals i de les representacions de 
la societat civil en contextos de forta projecció inter-
nacional, s’ha difuminat en certa mesura el concepte 
de sobirania i s’han modificat implícitament les regles 
de les relacions internacionals. En la mateixa línia, els 
canvis constants en el context de les relacions interna-
cionals han fet de la diplomàcia pública un instrument 
cada vegada més reconegut en l’acció exterior dels pa-
ïsos per la seva dimensió cultural i econòmica, i que 
cal també posar en relleu per la important tradició que 
té a Catalunya.


Cal reconèixer la societat civil amb dimensió inter-
nacional com un aliat clau en el desenvolupament de 
l’acció exterior de Catalunya.


D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
participa en els afers relacionats amb la Unió Euro-
pea que afecten les competències i els interessos de 
Catalunya, per mitjà de la participació en les instituci-
ons i els organismes europeus i en la formació de les 
posicions de l’Estat.


D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, s’ha produït una 
important evolució normativa en l’àmbit europeu, en 
concret amb les darreres modificacions del Tractat de 
la Unió Europea i del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea. Cal, per tant, que la Generalitat conti-
nuï garantint la transposició i l’aplicació correctes de 
la normativa europea.


El desenvolupament normatiu de les disposicions 
estatutàries ha de facilitar també l’establiment de 
directrius i mecanismes que permetin una millor co-
ordinació interna dels diferents departaments i orga-
nismes en matèria d’acció exterior, i també la coor-
dinació amb l’acció exterior d’altres administracions 
i ens públics de Catalunya. L’objectiu final és, doncs, 
maximitzar la potencialitat dels instruments d’acció 
exterior i el posicionament de Catalunya a nivell in-
ternacional.
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Títol preliminar


Article 1. Objecte de la llei


1. Aquesta llei té per objecte regular l’acció exterior 
de Catalunya i les relacions de la Generalitat amb la 
Unió Europea, amb la finalitat d’assolir, sota la direc-
ció, la coordinació i l’orientació del Govern: 


a) La màxima projecció exterior de Catalunya i la mà-
xima promoció a l’exterior dels seus interessos.


b) El posicionament de Catalunya a l’exterior com a 
actor internacional actiu amb relació a matèries que 
són competència de la Generalitat o d’interès per a 
Catalunya.


c) El posicionament de Catalunya davant la Unió Eu-
ropea i la participació de la Generalitat en les instituci-
ons europees, de conformitat amb la normativa vigent.


2. Amb la finalitat que determina l’apartat 1, aquesta 
llei: 


a) Defineix l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’ac-
tuació, les estructures organitzatives i els mecanismes 
de planificació, participació, gestió i seguiment pel 
que fa l’acció exterior de Catalunya i a les relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea.


b) Defineix la tipologia i l’estructura d’una xarxa sufi-
cient i eficaç d’unitats de representació de la Genera-
litat a l’exterior.


c) Reconeix la necessitat de promoure i impulsar les 
iniciatives de la societat civil que contribueixen a ge-
nerar a l’exterior una opinió pública positiva envers 
Catalunya i a potenciar el prestigi i la influència inter-
nacionals del país.


3. L’acció exterior ha de tenir també en compte les ex-
ternalitats de les polítiques internes que tinguin im-
pacte a l’exterior.


Article 2. Definicions


Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 


a) Acció exterior: el conjunt de polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives que, en coherència amb els prin-
cipis i objectius d’aquesta llei, duen a terme per a la 
projecció exterior de Catalunya, fora de l’àmbit de la 
Unió Europea, el Parlament, la Presidència de la Ge-
neralitat, el Govern i l’Administració de la Generalitat, 
les altres institucions de la Generalitat, els ens locals 
i la resta d’administracions públiques de Catalunya, i 
també els ens, els organismes i les entitats que depe-
nen de qualsevol d’aquestes administracions o que hi 
estan vinculats.


L’acció exterior abasta totes les polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives de la Generalitat derivades de 
les seves atribucions competencials i de l’exercici de 
les funcions relacionades amb els àmbits de les rela-
cions exteriors, de la projecció exterior de Catalunya i 


la promoció a l’exterior dels interessos del país i de les 
polítiques de solidaritat, que inclouen la cooperació i 
ajut al desenvolupament, el foment de la pau, la defen-
sa dels drets humans i la responsabilitat ambiental en 
la comunitat internacional.


b) Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea: el 
conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciati-
ves de la Generalitat en relació amb la Unió Europea, 
inclosa la participació en les institucions europees de 
conformitat amb els tractats constitutius de la Unió i 
amb l’ordenament jurídic espanyol.


c) Organització internacional: l’entitat funcional cre-
ada per subjectes de dret internacional mitjançant un 
tractat internacional per a assolir objectius determi-
nats i dotada de competències d’atribució, d’una es-
tructura institucional permanent i de personalitat jurí-
dica internacional.


d) Acords de col·laboració: els acords subjectes al dret 
públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de 
dret internacional i només imposen obligacions jurídi-
ques a les parts que els contrauen.


e) Delegacions del Govern a l’exterior: les unitats de 
representació institucional del Govern a l’exterior que 
tenen com a objectiu de defensar-hi els interessos de 
Catalunya i la projecció internacional del país.


f) Delegació del Govern davant la Unió Europea: la 
unitat de representació institucional del Govern da-
vant la Unió Europea que té com a objectiu de defen-
sar-hi els interessos de Catalunya i la projecció inter-
nacional del país.


g) Oficines sectorials del Govern a l’exterior: les uni-
tats de representació del Govern a l’exterior que tenen 
un àmbit d’actuació sectorial, corresponent al d’un de-
partament; aquestes unitats s’adscriuen orgànicament 
i funcionalment al departament competent en l’àmbit 
sectorial corresponent o a un dels organismes o enti-
tats que en depenen.


h) Xarxes de cooperació territorial: les xarxes de go-
verns de territoris diversos que tenen per finalitat de-
fensar interessos comuns davant les institucions esta-
tals, europees i internacionals.


i) Diplomàcia pública de Catalunya: qualsevol actu-
ació d’un agent públic o privat que tingui una inci-
dència efectiva i positiva en l’opinió pública exterior 
amb l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el 
prestigi de Catalunya a l’exterior.


j) Diplomàcia cultural de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya que consisteixen en 
la projecció internacional de la creació, la indústria i 
la llengua catalanes, en el suport a la formació exterior 
dels creadors i en la participació en organitzacions cul-
turals internacionals, d’acord amb la normativa vigent.


k) Diplomàcia econòmica de Catalunya: les activitats 
de diplomàcia pública de Catalunya adreçades a im-
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pulsar el reconeixement internacional de Catalunya 
com a destinació d’inversions i origen d’exportacions 
de primer nivell, país turístic de referència i centre de 
prestigi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.


l) Diplomàcia esportiva de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya adreçades a impul-
sar el reconeixement internacional de l’esport català.


Article 3. Principis rectors de l’acció exterior i 
de les relacions amb la Unió Europea


L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen pels princi-
pis rectors següents: 


a) El compromís que la vocació plenament europeista 
i mediterrània de Catalunya presideixi l’aplicació dels 
objectius de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea.


b) La cerca del consens polític en les orientacions i es-
tratègies generals de l’acció exterior i de les relacions 
amb la Unió Europea, per a aconseguir la continuïtat i 
l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà 
i el llarg termini.


c) La garantia de coherència, coordinació, transversa-
litat i eficàcia en el desenvolupament de l’acció exteri-
or i de les relacions amb la Unió Europea.


d) La transparència en l’actuació dels poders públics.


e) El reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua 
i la identitat pròpies i l’impuls dels valors de convi-
vència multicultural, el reconeixement del dret a de-
cidir dels pobles, el reconeixement dels drets socials, 
educatius i sanitaris i el suport als sectors més vulne-
rables de la societat.


f) La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat 
humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvo-
lupament, el desenvolupament sostenible, la sobirania 
alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el res-
pecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobre-
sa i la protecció dels drets humans, dins el respecte 
dels propòsits i principis de la Carta de les Nacions 
Unides, la Declaració universal dels drets humans, el 
Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte 
internacional de drets econòmics, socials i culturals, 
el Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals i la Carta dels 
drets fonamentals de la Unió Europea.


g) La no-discriminació per raó de gènere, origen, na-
cionalitat, raça, edat, orientació sexual, identitat de 
gènere, discapacitat, religió o conviccions polítiques.


h) El compliment del principi de lleialtat institucional 
mútua i la cerca de sinergies amb el Govern de l’Es-
tat i amb les altres administracions públiques, d’acord 
amb els principis rectors de les polítiques públiques 
establerts per l’Estatut.


i) El respecte de la diversitat, la varietat i la riquesa 
del territori de Catalunya, el reconeixement del po-
tencial de la capitalitat de Barcelona i la protecció de 
l’equilibri territorial.


j) El respecte del dret internacional i la garantia de 
compliment dels drets i les obligacions que deriven 
dels tractats i dels costums internacionals, dels princi-
pis generals del dret internacional i de les resolucions 
d’organitzacions internacionals que afectin Catalunya.


k) La incorporació de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament de les polítiques i en l’elaboració de 
projectes i programes.


Article 4. Finalitats de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen per les fi-
nalitats següents: 


a) La projecció a l’exterior de Catalunya com un actor 
internacional compromès, solidari i responsable.


b) La promoció a l’exterior dels interessos del conjunt 
de Catalunya, fent de la internacionalització un eix 
principal per al desenvolupament equilibrat dels di-
ferents territoris.


c) La promoció internacional de la llengua i la cultura 
catalanes.


d) La promoció de Catalunya com a seu d’organitzaci-
ons internacionals.


e) El suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans 
catalans a l’exterior.


f) La defensa de la pau, els drets humans i el desenvo-
lupament humà sostenible.


g) La promoció de la internacionalització econòmica 
de Catalunya i el suport a les empreses catalanes amb 
seu a l’exterior.


h) La potenciació de la col·laboració amb les entitats i 
els col·lectius que actuen en l’àmbit de l’acció exterior 
de Catalunya.


Títol I. Actors, àmbits i instruments de l’acció 
exterior i de les relacions amb la Unió Europea


Capítol I. Actors


Article 5. Parlament


Corresponen al Parlament, de conformitat amb l’Esta-
tut i d’acord amb el principi d’autonomia reglamentà-
ria, les funcions següents: 


a) Exercir la funció d’impuls i control de l’acció exte-
rior de la Generalitat i, amb aquesta finalitat, conèixer 
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la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de l’ac-
ció exterior, deliberar sobre aquesta qüestió i fer-ne 
el control.


b) Promoure la participació de la ciutadania en el de-
bat públic i el control de l’acció política i de govern en 
aquest àmbit.


c) Debatre el Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, i fer-ne el seguiment, 
d’acord amb el que estableix l’article 15.


d) Participar, si s’escau, en organismes i conferències 
internacionals de cooperació interparlamentària.


e) Mantenir, si s’escau, relacions bilaterals amb altres 
parlaments.


f) Mantenir relacions amb les entitats de la societat 
civil entitats de la societat civil que actuen en l’àmbit 
de l’acció exterior i de la cooperació i ajut al desenvo-
lupament.


g) Impulsar relacions de col·laboració i mecanismes 
d’informació mútua amb el Govern, amb les altres 
institucions de la Generalitat i amb els ens, els orga-
nismes i les entitats adscrits al Parlament en l’àmbit 
de l’acció exterior.


h) Exercir la funció de control del principi de subsidi-
arietat dels actes legislatius de la Unió Europea.


i) Fer el seguiment legislatiu previ de les iniciatives 
legislatives de la Unió Europea que afectin competèn-
cies o interessos de la Generalitat, com també del pro-
grama de treball de la Comissió Europea.


Article 6. Presidència de la Generalitat


Correspon al president de la Generalitat, en exercici 
de la més alta representació de la Generalitat, impul-
sar i mantenir relacions amb les autoritats de l’àmbit 
internacional.


Article 7. Govern


1. El Govern, per mitjà del departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos, 
en el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes pel president de la Generalitat.


2. Corresponen al Govern, d’acord amb l’Estatut, les 
funcions següents: 


a) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució 
dels tractats internacionals conclosos per l’Estat, en 
allò que afectin matèries que són competència de la 
Generalitat.


b) Formular al Govern de l’Estat les observacions i 
les propostes que cregui pertinents amb relació a les 
iniciatives i els tractats de revisió dels tractats consti-
tutius de la Unió Europea, amb relació a les altres ini-


ciatives i propostes que el Govern de l’Estat presenti 
a la Unió Europea i amb relació als actes de conclusió 
dels tractats que afectin competències o interessos de 
la Generalitat.


c) Participar en el nomenament, a proposta del depar-
tament competent en aquesta matèria, de les persones 
que hagin de representar la Generalitat en les delega-
cions negociadores de l’Estat davant la Unió Europea 
i en la representació permanent de l’Estat davant la 
Unió Europea.


d) Instar el Govern de l’Estat a iniciar accions davant 
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i adoptar 
els acords pertinents, d’acord amb la normativa euro-
pea, per a permetre les accions de la Generalitat da-
vant el Tribunal.


e) Aprovar la conclusió d’acords de col·laboració del 
Govern o de l’Administració de la Generalitat amb ens 
públics d’altres estats o amb organitzacions interna-
cionals i autoritzar, amb caràcter previ, la conclusió 
d’acords anàlegs pels ens, els organismes o les entitats 
públiques que depenen de l’Administració de la Gene-
ralitat o que hi estan vinculats.


Article 8. Administració de la Generalitat


1. Corresponen al departament o als departaments 
amb competències en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea les funcions següents: 


a) Dirigir i impulsar les polítiques i actuacions del 
Govern amb relació a la Unió Europea i en l’àmbit de 
les relacions exteriors.


b) La projecció exterior de Catalunya i la promoció 
a l’exterior dels seus interessos, de la representació i 
presència de Catalunya a l’exterior i de la cooperació i 
ajut al desenvolupament.


c) Dirigir i coordinar l’actuació en aquests àmbits de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens, els orga-
nismes o les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculats.


d) Coordinar la projecció exterior de les polítiques 
sectorials dels departaments del Govern i dels ens, els 
organismes o les entitats que depenen de l’Administra-
ció de la Generalitat o que hi estan vinculats, per tal 
de garantir-ne l’adequació i la coherència amb els ob-
jectius i les prioritats fixats pel Pla estratègic d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea.


2. Als efectes del que estableix la lletra d de l’apartat 
1, els departaments del Govern i els ens, els organis-
mes o les entitats que depenen de l’Administració de 
la Generalitat o que hi estan vinculats han d’informar 
el departament o els departaments competents en ma-
tèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, segons l’àmbit competencial respectiu, de llurs 
polítiques, actuacions i projectes amb dimensió a l’ex-
terior i en l’àmbit de la Unió Europea.
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Article 9. Altres institucions de la 
Generalitat


El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Anti-
frau de Catalunya mantenen relacions de col·laboració 
i mecanismes d’informació mútua amb el Govern en 
matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, i poden establir relacions de col·laboració i 
d’intercanvi de bones pràctiques amb llurs homòlegs 
europeus i internacionals.


Article 10. Ens locals


1. El Govern, en el marc competencial propi, i respec-
tant el principi d’autonomia local, coordina les actua-
cions dels ens locals en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea i els presta suport per 
a dur-les a terme.


2. El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’aprofitar l’experiència derivada de les accions ex-
teriors de la resta d’administracions públiques de 
Catalunya i, conseqüentment, han d’impulsar la col-
laboració amb els ens locals per a generar sinergies 
positives, concertar espais d’intercanvi d’informació 
que permetin definir estratègies compartides, evitar 
duplicitats o actuacions contradictòries i disposar amb 
la màxima eficiència dels recursos disponibles, amb la 
finalitat de millorar l’efectivitat de l’acció exterior i de 
les relacions amb la Unió Europea.


Article 11. Consorcis, fundacions i altres ens 
públics i corporatius


Amb l’objectiu d’assolir cohesió i eficiència en l’acció 
exterior de Catalunya i en les relacions de la Generali-
tat amb la Unió Europea: 


a) El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’impulsar relacions en aquesta matèria, amb el grau 
de participació, col·laboració o interlocució que consi-
derin més adequat en cada cas, amb els consorcis, les 
fundacions i els altres ens públics i corporatius que 
actuïn en aquest àmbit.


b) El Govern ha de coordinar, en el marc de la legisla-
ció pròpia de les cambres oficials de comerç, indústria 
i navegació de Catalunya, les actuacions d’aquestes 
corporacions orientades a l’impuls de la internacio-
nalització i al foment de l’exportació de les empreses 
catalanes.


c) El Govern i l’Administració de la Generalitat, han 
d’impulsar relacions de col·laboració en aquesta ma-
tèria amb les universitats i altres institucions acadè-
miques, amb els col·legis professionals i amb la resta 
d’ens corporatius de Catalunya, d’acord amb la res-
pectiva legislació específica.


Capítol II. Àmbits sectorials de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


Article 12. Àmbits d’actuació


1. Correspon a cada un dels departaments del Govern 
desplegar la dimensió per a la projecció a l’exterior i 
en l’àmbit de la Unió Europea de les polítiques, actu-
acions, activitats i iniciatives que duguin a terme en 
l’àmbit sectorial respectiu, per mitjà de mecanismes 
que s’ajustin a les prioritats que defineixi el Govern.


2. El Govern, en l’àmbit de l’economia: 


a) Ha de promoure la internacionalització econòmica 
de Catalunya com a motor de desenvolupament eco-
nòmic, ambientalment i socialment responsable.


b) Ha de promoure Catalunya com a pol d’excel·lència 
i innovació en el coneixement, com a destinació turís-
tica i com a eix logístic de la Mediterrània i del sud 
d’Europa.


c) Ha d’impulsar el potencial internacional i la capaci-
tat innovadora de l’economia catalana.


d) Ha de fomentar activament la captació de noves 
inversions i de projectes d’inversió empresarial de ca-
ràcter estratègic.


e) Ha de garantir la coherència de les accions de pro-
moció de la internacionalització econòmica de Cata-
lunya amb els Principis rectors de les Nacions Unides 
sobre les empreses i els drets humans, vetllant sempre 
pel respecte als drets humans en qualsevol acció que 
es dugui a terme.


3. El Govern, en l’àmbit de la llengua i la cultura: 


a) Ha de fomentar la llengua i la cultura pròpies de 
Catalunya dins i fora de la Unió Europea i ha de situar 
el model cultural i lingüístic del país com a referent 
internacional.


b) Ha de potenciar l’Institut Ramon Llull com a agent 
de promoció internacional de la llengua catalana i de 
la cultura expressada en català, i n’ha de coordinar 
les accions amb les de les delegacions del Govern a 
l’exterior i davant la Unió Europea i amb les de les 
oficines sectorials del Govern a l’exterior.


c) Ha de vetllar perquè l’aranès, com a llengua oficial 
a Catalunya i pròpia d’Aran, sigui objecte de difusió 
a l’exterior, especialment en els àmbits de veïnatge 
transfronterers.


Article 13. Cooperació i ajut al 
desenvolupament, foment de la pau i defensa 
dels drets humans


1. Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació i 
ajut al desenvolupament, de foment de la pau i de de-
fensa dels drets humans.
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2. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior coordina les actuacions de cooperació i ajut al 
desenvolupament, de foment de la pau i de defensa 
dels drets humans dutes a terme per l’entitat o l’òr-
gan corresponent i pels diferents departaments del 
Govern, i vetlla per la coherència de les polítiques de 
cooperació i ajut al desenvolupament.


3. El Govern estableix els principis, els eixos transver-
sals, els objectius estratègics i les prioritats geogrà-
fiques i sectorials en matèria de cooperació i ajut al 
desenvolupament, d’acord amb la legislació catalana 
sobre cooperació al desenvolupament i l’agenda inter-
nacional en matèria de cooperació i ajut al desenvolu-
pament, i els fixa en els plans directors pluriennals i 
en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.


Article 14. Instruments dels àmbits sectorials


L’actuació dels departaments del Govern en els àmbits 
sectorials de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea es duu a terme per mitjà dels instru-
ments i mecanismes següents: 


a) Programes de finançament.


b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi 
d’informació i de bones pràctiques.


c) Acords de col·laboració.


d) Participació en organitzacions internacionals i en 
xarxes de cooperació europees i internacionals.


e) Conferències, fòrums i seminaris.


f) Consultes tècniques, estudis, enquestes i publica-
cions.


g) Programes formatius i de capacitació professional.


h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat en aquesta matèria.


Capítol III. Instruments de planificació, 
coordinació i seguiment de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


Article 15. Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea


1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, el Pla estratègic d’acció exterior i de relaci-
ons amb la Unió Europea, que ha d’ordenar sectorial-
ment, geogràficament i institucionalment les prioritats 
i els objectius a mitjà termini de l’acció exterior de 
Catalunya. El Pla estratègic ha d’ésser debatut pel Par-
lament, que també n’ha de fer el seguiment.


2. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior elabora el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, amb la participació 
de la resta de departaments, tot integrant llurs pro-


postes, efectuades en el marc de la Comissió Inter-
departamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea. També s’ha de garantir la informació, 
consulta i participació de la resta d’actors de l’acció 
exterior de Catalunya, especialment dels ens locals 
de Catalunya i la societat civil competent en aquesta 
matèria, de manera que el Pla sigui resultat d’un pro-
cés ampli d’estudi, informació, consulta, participació i 
avaluació de l’experiència precedent.


3. El conseller competent en matèria d’acció exteri-
or sotmet a l’aprovació del Govern el projecte de Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea. Un cop aprovat, el Govern el presenta davant 
el Parlament, perquè en tingui coneixement i el pugui 
debatre i fer-ne el seguiment. El Govern ha d’adoptar 
les mesures necessàries per a difondre i donar a conèi-
xer el contingut del Pla.


4. Els departaments del Govern poden elaborar, con-
juntament amb el departament competent en matèria 
d’acció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit 
internacional que desenvolupin sectorialment el Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea i en facilitin el seguiment. Els plans sectori-
als d’acció exterior han d’ésser coherents amb el Pla 
estratègic.


5. En l’establiment de les prioritats quadriennals, el 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea ha de tenir en compte: 


a) Els principis i els objectius establerts per aquesta llei.


b) Els recursos materials, humans i econòmics o de 
gestió necessaris, i les capacitats existents a Catalunya.


Article 16. Comissió Interdepartamental 
d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea


1. Es crea la Comissió Interdepartamental d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea com a 
òrgan col·legiat de coordinació de l’actuació dels de-
partaments del Govern en matèria d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea, adscrit al departa-
ment competent per raó de la matèria.


2. Correspon a la Comissió Interdepartamental d’Ac-
ció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea 
d’impulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels 
departaments del Govern en matèria d’acció exteri-
or i de relacions amb la Unió Europea, i de fer-ne el 
seguiment i l’avaluació, especialment pel que fa a les 
funcions de proposta, seguiment i avaluació amb rela-
ció al Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea.


3. Per a impulsar la col·laboració, la cooperació, l’as-
sistència recíproca i la informació mútua, en l’àmbit 
de l’acció exterior de Catalunya, amb els ens locals i 
amb els altres ens d’interès públic que duguin a terme 
una important activitat internacional, i especialment 
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per a garantir la participació d’aquests ens en el procés 
d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració 
i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, el Govern, de conformi-
tat amb la Comissió Interdepartamental d’Acció Exte-
rior i de Relacions amb la Unió Europea, ha de regular 
per reglament la participació directa de representaci-
ons d’aquests ens en les reunions de la Comissió, amb 
la periodicitat mínima que el reglament determini.


4. S’han de determinar per reglament la composició, 
les funcions, l’organització i el funcionament de la 
Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea.


Article 17. Consell d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea


1. Es crea el Consell d’Acció Exterior i de Relacions 
amb la Unió Europea com a òrgan assessor, consultiu 
i de participació externa en matèria d’acció exterior i 
de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, 
adscrit al departament o departaments competents en 
aquesta matèria.


2. El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea és integrat per representats de l’Ad-
ministració de la Generalitat, per representants de 
les organitzacions i entitats que actuen en l’àmbit de 
l’acció exterior de Catalunya i per persones de prestigi 
reconegut com a membres destacats de les comunitats 
catalanes de l’exterior.


3. Corresponen al Consell d’Acció Exterior i de Rela-
cions amb la Unió Europea, en l’àmbit de l’acció ex-
terior de Catalunya i de les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea, les funcions següents: 


a) Dissenyar i proposar polítiques en aquesta matèria.


b) Fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes 
que consideri convenients per a la millora de les actu-
acions en aquest àmbit.


c) Participar en els treballs d’elaboració dels avantpro-
jectes de normes i disposicions generals de l’Adminis-
tració de la Generalitat en aquesta matèria, inclòs el 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea i els plans sectorials anuals.


d) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assis-
tència recíproca en aquesta matèria entre el Govern i 
els ens locals i altres ens d’interès públic que duguin 
a terme una notable activitat internacional, especi-
alment per a garantir-ne la participació en el procés 
d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració 
i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea.


e) Conèixer l’acció política i de govern en aquesta ma-
tèria, i fer-ne el seguiment, i contribuir amb la seva 
expertesa al compliment dels compromisos i acords 
de la Generalitat en aquest àmbit.


f) Les altres funcions que li assigni el conseller com-
petent en aquesta matèria o que li siguin atribuïdes 
expressament per normativa específica.


4. S’han de desplegar per reglament la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.


Article 18. Participació en la negociació de 
tractats internacionals


1. De conformitat amb l’Estatut, la Generalitat pot sol-
licitar al Govern de l’Estat tota la informació sobre la 
negociació dels tractats internacionals que tinguin per 
àmbit matèries que són competència de la Generali-
tat o d’interès per a Catalunya i, en resposta a aquesta 
informació, la Generalitat pot remetre al Govern de 
l’Estat les observacions que consideri pertinents sobre 
la negociació.


2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat 
l’obertura de negociacions per a la conclusió de tractats 
internacionals en matèries de la seva competència i li 
pot adreçar les observacions que consideri pertinents.


3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat 
que s’integrin representants de la Generalitat en les 
delegacions negociadores de tractats internacionals 
que tinguin per àmbit matèries que són competència 
de la Generalitat o d’interès per a Catalunya.


Títol II. Relacions institucionals 
de la Generalitat a l’exterior i en l’àmbit 
de la Unió Europea


Capítol I. Relacions amb la Unió Europea


Article 19. Disposició general


En els termes que estableix l’Estatut, i de conformitat 
amb aquesta llei, la Generalitat participa en els afers re-
lacionats amb la Unió Europea que afectin les compe-
tències de la Generalitat o els interessos de Catalunya.


Article 20. Participació en les institucions i els 
òrgans de la Unió Europea


1. La Generalitat participa en les delegacions de l’Estat 
davant la Unió Europea que tractin afers relatius a ma-
tèries en què la Generalitat té competència legislati-
va, especialment davant el Consell i davant els òrgans 
consultius i preparatoris del Consell i de la Comissió.


2. La Generalitat pot participar en el Comitè de les 
Regions.


Article 21. Participació en la formació 
de la posició de l’Estat espanyol 
davant la Unió Europea


La Generalitat participa en la formació de les posici-
ons de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
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davant el Consell, en els afers relatius a les competèn-
cies de la Generalitat o als interessos de Catalunya, 
en els termes que estableixen l’Estatut i la legislació 
sobre aquesta matèria.


Article 22. Desenvolupament i aplicació del 
dret de la Unió Europea


La Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Eu-
ropea en l’àmbit de les seves competències. L’existèn-
cia d’una regulació europea no modifica la distribució 
interna de competències que estableixen la Constitu-
ció i l’Estatut.


Article 23. Fons europeus


1. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència, en els ter-
mes que estableixen els articles 114 i 210 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.


2. En l’àmbit de les seves competències, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de participar de manera activa 
en les convocatòries i els programes de finançament 
promoguts per la Unió Europea que siguin del seu in-
terès.


3. La Generalitat ha d’impulsar mecanismes d’infor-
mació, assessorament i suport per a facilitar l’accés i 
la màxima participació de persones físiques i jurídi-
ques de Catalunya, públiques i privades, en les con-
vocatòries i els programes de finançament promoguts 
per la Unió Europea.


Article 24. Estatus jurídic del català a la Unió 
Europea


La Generalitat ha d’emprendre les accions i les mesu-
res necessàries per a garantir l’ús del català a les ins-
titucions europees i per a assolir el reconeixement de 
l’oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.


Article 25. Seu d’agències i organismes 
de la Unió Europea


La Generalitat ha de promoure que s’estableixin a Cata-
lunya seus d’agències i organismes de la Unió Europea.


Capítol II. Relacions amb altres governs, amb 
organitzacions internacionals i amb xarxes de 
cooperació territorial


Article 26. Relacions del Govern amb altres 
governs


1. El Govern, en l’exercici de les seves relacions amb 
governs d’altres territoris, promou els objectius se-
güents: 


a) Impulsar el potencial internacional de l’economia 
catalana, estimular el creixement de les exportacions 
de les empreses catalanes, especialment en els mer-


cats d’accés més difícil, i atraure inversions i nous 
projectes empresarials de caràcter estratègic i innova-
dor d’interès per a Catalunya.


b) Fomentar la cooperació institucional amb altres ter-
ritoris i l’intercanvi de bones pràctiques, especialment 
amb els territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.


c) Promoure el desenvolupament humà sostenible, el 
foment de la pau i dels drets humans i la cohesió so-
cial en països prioritaris per al Govern, especialment 
aquells en què el pes de l’emigració vers Catalunya 
sigui significatiu.


d) Treballar per reforçar els contactes i possibilitar la 
presència i la projecció econòmica, cultural i social 
de les entitats, les empreses i els representants de la 
societat civil catalana a l’exterior.


e) Establir relacions institucionals fluides i constants 
amb el cos consular present a Catalunya, en especi-
al amb les legacions de països que tinguin forts in-
teressos i lligams socioeconòmics i culturals amb 
Catalunya, i promoure l’establiment de nous consolats 
d’altres països, com una forma de potenciar les rela-
cions bilaterals amb territoris que puguin tenir interès 
en Catalunya.


Article 27. Relació i col·laboració amb 
organitzacions internacionals


1. El Govern ha de potenciar les relacions de col·la bo-
ració amb les organitzacions internacionals, prioritzant 
les relacions amb els organismes que pertanyen a l’Or-
ganització de les Nacions Unides, amb relació a les ma-
tèries que són d’interès per a Catalunya, en especial en 
els àmbits del desenvolupament econòmic, la innovació 
i la recerca, els serveis socials, la salut, la cooperació i 
ajut al desenvolupament i el foment de la pau i dels drets 
humans, la immigració, la infància, la joventut, l’esport, 
l’educació, la cultura, el desenvolupament sostenible, 
l’alimentació, l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la 
policia.


Amb aquests objectius, i de conformitat amb els trac-
tats constitutius de l’organització internacional i amb 
l’ordenament jurídic espanyol, el Govern desenvolupa 
els instruments necessaris per a facilitar la relació i 
la col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els procediments i les característiques 
propis d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Es-
tat espanyol.


El Govern ha de potenciar aquestes relacions i la seva 
col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els principis rectors de l’acció exterior 
establerts per aquesta llei.


2. El Govern ha d’impulsar la col·laboració amb els 
actors públics i privats de Catalunya que incideixin en 
l’àmbit multilateral.
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3. El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ésser destacat en 
organitzacions internacionals amb l’objectiu de millo-
rar el coneixement del funcionament d’aquestes orga-
nitzacions i poder fer repercutir posteriorment aquesta 
experiència en llur treball a l’Administració.


4. La Generalitat ha d’emprendre les accions necessà-
ries, tal com disposa l’Estatut, per a la presència i la 
utilització de la llengua catalana en les organitzacions 
internacionals i en els tractats internacionals de con-
tingut cultural o lingüístic.


5. El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència per a 
l’establiment de seus oficials d’organitzacions interna-
cionals i per a la celebració de les reunions i conferèn-
cies internacionals d’aquestes organitzacions.


Article 28. Participació en xarxes de cooperació 
territorial


1. El Govern, per mitjà del departament o els departa-
ments competents en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, impulsa la participació 
de Catalunya en les xarxes de cooperació territorial, 
amb l’objectiu de facilitar la projecció exterior de Ca-
talunya, difondre les iniciatives del Govern en aquesta 
matèria i incidir en la defensa dels interessos propis i 
compartits amb la resta d’integrants de la xarxa.


2. El Govern participa en xarxes de cooperació ter-
ritorial transfronterera amb l’objectiu de potenciar la 
cohesió dels territoris amb els quals Catalunya com-
parteix vincles de proximitat geogràfica, històrica, 
política, cultural o socioeconòmica.


3. El Govern ha de potenciar les agrupacions europees 
de cooperació territorial, especialment l’Euroregió.


4. El Govern, respectant el principi de subsidiarietat 
i d’autonomia local, ha de facilitar i impulsar, en ma-
tèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea, la participació dels governs locals en les xarxes de 
cooperació territorial que actuïn en àmbits que els si-
guin d’interès, i també ha de facilitar i impulsar les re-
lacions de cooperació entre ens locals transfronterers.


Títol III. Representació de la Generalitat 
a l’exterior


Article 29. Naturalesa de la representació 
de la Generalitat a l’exterior


1. Als efectes d’aquesta llei i de la corresponent nor-
mativa de desplegament, la representació de la Gene-
ralitat a l’exterior és integrada per les delegacions del 
Govern a l’exterior i davant la Unió Europea i per les 
oficines sectorials del Govern a l’exterior, que actuen 
amb la finalitat de promoure i defensar, d’una manera 
cohesionada i eficaç, els interessos de Catalunya, en 


coherència amb el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, i és integrada també 
per les persones que el Govern nomeni representants 
a l’exterior com a responsables de projectes o progra-
mes de cooperació específics.


2. Les unitats de representació institucional del Go-
vern a l’exterior són: 


a) La Delegació del Govern davant la Unió Europea.


b) Les delegacions del Govern a l’exterior.


c) Les oficines sectorials del Govern a l’exterior, 
d’àmbit competencial sectorial corresponent al d’un 
departament del Govern.


3. El Govern pot crear delegacions a l’exterior i ofi-
cines sectorials a l’exterior en els països i les àrees 
geogràfiques que consideri prioritaris per a la promo-
ció dels interessos de Catalunya, atenent les necessi-
tats reals del país i en coherència amb el Pla estratègic 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.


4. La xarxa d’unitats de representació de la Generali-
tat a l’exterior es fonamenta en els principis d’eficièn-
cia i eficàcia i de retiment de comptes.


5. El Govern ha d’establir mecanismes de coordinació 
i comunicació entre les unitats de representació insti-
tucional de la Generalitat a l’exterior i la societat civil 
catalana amb activitat a l’exterior.


Article 30. Delegació del Govern 
davant la Unió Europea


1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
assumeix la representació institucional de la Gene-
ralitat davant les institucions i els òrgans de la Unió 
Europea, i en defensa els interessos.


2. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
es crea per decret i s’adscriu orgànicament al departa-
ment competent en matèria de relacions amb la Unió 
Europea.


Article 31. Delegacions del Govern a l’exterior


1. Les delegacions del Govern a l’exterior són les uni-
tats de representació institucional del Govern que te-
nen com a objectiu de defensar-hi el conjunt dels in-
teressos de Catalunya i la projecció internacional del 
país.


2. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i 
se suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen 
orgànicament al departament competent en matèria 
d’acció exterior. Els decrets de creació n’han de deter-
minar l’àrea geogràfica d’influència.


Article 32. Oficines sectorials del Govern 
a l’exterior


1. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior són 
les unitats de representació territorial del Govern a 
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l’exterior que tenen un àmbit d’actuació sectorial, 
corresponent al d’un departament de la Generalitat, i 
s’adscriuen orgànicament i funcionalment al departa-
ment competent en l’àmbit sectorial corresponent o un 
dels organismes o entitats que en depenen.


2. El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials a l’exterior adequada per a la promoció dels in-
teressos de Catalunya, especialment en els àmbits de 
la promoció econòmica, la recerca i la innovació, la 
captació d’inversions, la promoció turística, la inter-
nacionalització de les empreses culturals, la projecció 
internacional de la llengua i la cultura catalanes, i la 
cooperació i ajut al desenvolupament.


3. La creació i la supressió d’una oficina sectorial a 
l’exterior per part d’un departament requereix l’auto-
rització prèvia del Govern, una vegada el departament 
d’adscripció n’hagi avaluat la conveniència conjunta-
ment amb el departament competent en matèria d’ac-
ció exterior.


Article 33. Coordinació de la representació de 
la Generalitat a l’exterior


1. El Govern, mitjançant el departament o els depar-
taments competents en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, garanteix l’actuació 
coordinada, eficaç i eficient del conjunt d’integrants 
de la representació de la Generalitat a l’exterior.


2. El delegat del Govern davant la Unió Europea i els 
delegats del Govern a l’exterior assumeixen la coordi-
nació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior 
que actuïn en llur àmbit d’influència.


3. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior ha de potenciar la coordinació de la representació 
de la Generalitat a l’exterior amb altres administra-
cions públiques i ens públics de Catalunya i amb la 
societat civil catalana organitzada a l’exterior.


4. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior s’han 
d’integrar, sempre que sigui possible, en els espais de 
les delegacions del Govern, en els àmbits territorials 
en què coincideixin. El Govern ha de procurar que 
també s’integrin en aquests espais les representaci-
ons a l’exterior d’altres administracions públiques de 
Catalunya.


5. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior de-
fensen prioritàriament els interessos sectorials que 
n’han motivat la creació. No obstant això, en els paï-
sos en què no hi ha delegació del Govern, les oficines 
sectorials poden prestar el suport que es consideri ne-
cessari per a la correcta representació de la Genera-
litat a l’exterior, havent-ho consultat prèviament amb 
el departament competent en matèria d’acció exterior.


Títol IV. Relacions de la Generalitat 
amb la ciutadania i amb la societat civil 
en matèria d’acció exterior


Capítol I. Diplomàcia pública de Catalunya


Article 34. Suport a la internacionalització de 
la societat civil


1. La Generalitat promou la projecció internacional de 
les entitats i organitzacions de la societat civil dels àm-
bits empresarial, sindical, social, de la comunicació, 
de la cooperació i ajut al desenvolupament, de la cultu-
ra, del foment de la pau i els drets humans o de l’es-
port que puguin participar activament en entitats afins 
d’àmbit internacional, amb l’objectiu de maximitzar la 
presència i la influència de Catalunya a l’exterior.


2. El Govern ha de mantenir una interlocució conti-
nuada amb els centres d’estudi, formació, investigació 
i recerca presents a Catalunya amb dedicació a l’àm-
bit de les relacions internacionals, i amb els centres 
universitaris i les escoles de negocis que comptin 
amb una àmplia expertesa geogràfica i sectorial, re-
coneguda internacionalment, en aquesta matèria. El 
Govern ha de fer partícips aquestes institucions de la 
seva acció exterior i ha d’associar-les com a canals de 
transmissió cap a la societat civil de Catalunya i de 
l’exterior.


Article 35. Projecció internacional de la 
ciutadania catalana


1. El Govern dóna suport a les actuacions individu-
als, col·lectives, associatives i organitzades que siguin 
impulsades per ciutadans catalans de l’exterior i per 
altres ciutadans de l’exterior afins a Catalunya que si-
guin coherents amb els objectius estratègics de l’acció 
exterior i amb els interessos públics del país.


2. El Govern ha de vetllar per tenir esment de la pre-
sència a l’exterior de ciutadans catalans de prestigi 
reconegut i per oferir-los la seva col·laboració, amb 
l’objectiu de projectar-ne internacionalment la tasca o 
la trajectòria, l’excel·lència i la potencialitat.


3. El Govern dóna suport a la incorporació de ciutadans 
catalans en organitzacions internacionals, en instituci-
ons i òrgans de la Unió Europea i en empreses multina-
cionals que contribueixin a la capacitació i la formació 
de ciutadans catalans en l’àmbit internacional.


Article 36. Associacions de la societat civil 
que actuen en l’àmbit de l’acció exterior


El Govern i l’Administració de la Generalitat mante-
nen amb caràcter estable relacions de col·laboració de 
caràcter estable amb les organitzacions socials que 
duen a terme tasques en àmbits com la cooperació 
i ajut al desenvolupament, la promoció de la pau, el 
foment dels drets humans, la cultura, els moviments 
migratoris i la sostenibilitat ambiental.
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Article 37. Comunicació exterior del Govern


1. El Govern ha de mantenir un contacte permanent i 
fluid amb mitjans de comunicació d’arreu del món i ha 
de garantir un diàleg proper i continu amb els genera-
dors d’opinió internacional.


2. L’estratègia de comunicació del Govern ha de ga-
rantir la difusió de materials informatius i d’anàlisi 
que permetin oferir informació rellevant, clara i con-
trastada, vinculada al Pla estratègic d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea.


3. Per al posicionament de Catalunya a l’exterior i per 
a la projecció internacional de la marca Catalunya, el 
Govern ha d’aprofitar la implantació i la presència de 
la marca Barcelona, especialment atenent l’espai cen-
tral i capdavanter que ocupa la capital dins la regió 
euromediterrània, en tant que seu de la Unió per la 
Mediterrània.


Article 38. Coordinació


1. El Govern, per mitjà del departament o els depar-
taments competents en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, dirigeix i coordina les 
activitats de diplomàcia pública que duu a terme l’Ad-
ministració de la Generalitat, per tal de garantir-ne 
l’adequació i la coherència amb el Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea.


2. El Govern ha de fomentar la creació d’una estruc-
tura d’espais de diàleg adequats per a permetre la par-
ticipació de la societat civil en la diplomàcia pública 
de Catalunya.


Capítol II. Relacions de la Generalitat 
amb la ciutadania i les comunitats catalanes 
de l’exterior


Article 39. Relacions amb els catalans 
residents a l’exterior


El Govern ha de vetllar perquè els ciutadans catalans 
residents a l’exterior puguin fer efectius llurs drets, i 
amb aquest objectiu ha de promoure les accions ne-
cessàries perquè el marc normatiu vigent a Catalunya 
en aquesta matèria tingui en compte les circumstànci-
es especials d’aquest col·lectiu.


Article 40. Comunitats catalanes de l’exterior


1. Correspon al Govern, per mitjà del departament 
competent en matèria d’acció exterior, regular la coor-
dinació i les relacions amb les comunitats catalanes de 
l’exterior i amb els casals o centres catalans establerts 
fora del territori de Catalunya, i prestar-los suport.


2. Els casals o centres catalans a l’exterior són recone-
guts com a tals per acord del Govern, a sol·licitud de 
l’entitat interessada, d’acord amb els requisits i el pro-
cediment que sigui estableixi per decret del Govern.


3. El Govern dóna suport, d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries, a les comunitats catalanes de 
l’exterior i als casals o centres catalans establerts fora 
del territori de Catalunya i llurs federacions, en tant 
que contribueixen a la promoció i la difusió a l’exteri-
or de la realitat nacional catalana.


4. Amb l’objectiu de difondre el coneixement i el re-
coneixement de la presència catalana al món i de pro-
moure les relacions entre les entitats i persones que 
conformen la Catalunya exterior, i les relacions entre 
aquestes i Catalunya, el Govern pot promoure troba-
des de comunitats catalanes a l’exterior i pot organit-
zar, amb subjecció a les disponibilitats pressupostàri-
es i amb la periodicitat que es determini, el Congrés 
de la Catalunya Exterior.


5. El suport a les comunitats catalanes de l’exterior 
i als casals o centres catalans establerts fora del ter-
ritori de Catalunya ha de garantir especialment que 
puguin dur a terme accions vinculades a l’enfortiment 
de les relacions d’intercanvi amb altres pobles i països 
del món i que puguin tenir un paper actiu en el desen-
volupament cultural, social i econòmic de Catalunya.


Disposicions addicionals


Primera. Dotació de personal en l’àmbit 
de l’acció exterior i en l’àmbit de les relacions 
amb la Unió Europea


El Govern ha de dur a terme el desplegament regla-
mentari necessari i ha d’adoptar les mesures adequa-
des per a dotar l’Administració de la Generalitat de 
personal amb preparació i coneixements específics 
per a exercir les funcions que li corresponen en l’àm-
bit de l’acció exterior de Catalunya i en l’àmbit de les 
relacions de la Generalitat amb la Unió Europea.


Segona. Normativa reguladora de la 
cooperació i ajut al desenvolupament 
i de la solidaritat internacional


El règim jurídic, l’organització i els mecanismes de 
planificació, gestió, execució, avaluació i coordinació 
de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de cooperació al desenvolupament i de solida-
ritat internacional resten subjectes a la Llei 26/2001, 
del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.


Disposició derogatòria


1. Es deroguen l’article 6, relatiu al reconeixement 
oficial dels casals catalans, i els articles 19, 20 i 21, 
relatius a la Trobada de Casals Catalans, de la Llei 
18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les co-
munitats catalanes de l’exterior.
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2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o 
inferior a aquesta llei que s’hi oposin o que la contra-
diguin.


Disposicions finals


Primera. Desplegament reglamentari


Es faculten el Govern i, en allò que li correspongui, el 
conseller competent per raó de la matèria per a fer el 
desplegament reglamentari d’aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
Grup Mixt (20)


Modificar «diplomàcia pública» per «diplomàcia ciu-
tadana» a tot el text de la llei.


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
Grup Mixt (21)


Modificar «projecció, projectar-se» per «relació, rela-
cionar-se» a tot el text de la llei.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (71)


Es substitueix l’expressió «catalans i catalanes» per 
«ciutadania catalana» al llarg de tot el projecte de llei.


Article 1


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


«Article 1. Objecte de la llei


L’objecte d’aquesta llei és el conjunt ordenat de les 
actuacions dutes a terme a l’exterior pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i els organismes, entitats i 
institucions públiques de Catalunya, en l’exercici de 
les seves competències.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP Socialista (4)


Es modifica l’apartat primer de l’article 1, amb la re-
dacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


Aquesta llei té per objecte definir l’àmbit d’aplicació, 
les línies generals d’actuació, les estructures organit-
zatives i els mecanismes de planificació, participació, 
gestió i seguiment avaluació de l’acció exterior de 
Catalunya, per tal d’assolir, sota la direcció, la coor-
dinació i l’orientació del Govern de la Generalitat, la 
màxima promoció i projecció exterior de Catalunya i 
dels seus interessos, com també el posicionament de 
Catalunya a l’exterior com a subjecte actiu amb rela-
ció a matèries de la seva competència i del seu interès.


[...]»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista (5)


S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 1, 
amb la redacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


[...]


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per acció exterior de Catalunya, 
el conjunt de polítiques, actuacions, activitats i inicia-
tives que, de manera coherent amb els principis i ob-
jectius d’aquesta llei, desenvolupen per a la projecció 
exterior de Catalunya, dins i fora de l’àmbit de la Unió 
Europea, el Govern i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, els altres òrgans estatutaris, la resta 
d’administracions públiques de Catalunya, com també 
els organismes, entitats o institucions vinculades o de-
pendents de qualsevol d’aquestes administracions, tot 
respectant l’àmbit competencial de la comunitat autò-
noma i el principi d’autonomia local.


[...]» 


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP Socialista (7)


S’addiciona un incís al paràgraf quart de l’article 1, 
amb la redacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


[...]


En consonància amb la definició prevista a l’apartat 
anterior, l’acció exterior de la Generalitat abasta totes 
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les polítiques, actuacions, activitats i iniciatives del 
Govern i l’Administració de la Generalitat derivades de 
les atribucions competencials i de l’exercici de les fun-
cions relacionades amb els àmbits de les relacions ex-
teriors, de l’actuació de la Generalitat en relació amb 
la Unió Europea, de la promoció i projecció exterior 
de Catalunya i de la cooperació al desenvolupament.


Addició de nous articles


17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista (1)


S’addiciona un article 1 que precedirà a l’article 1 del 
projecte de llei amb la redacció següent: 


«Article 1. Disposicions generals


1. La Generalitat ha d’impulsar la projecció de Ca-
talunya a l’exterior i promoure els seus interessos en 
aquest àmbit, respectant la competència de l’Estat en 
matèria de relacions exteriors.


2. La Generalitat té capacitat per a portar a terme acci-
ons amb projecció exterior que derivin directament de 
les seves competències, sia de manera directa, sia per 
mitjà dels òrgans de l’Administració general de l’Estat.


3. Les accions amb projecció exterior, que la Genera-
litat porti a terme per mitjà dels seus òrgans, resten 
subjectes a les disposicions establertes al Capítol II i 
Capítol III del Títol V de l’Estatut d’autonomia.»


Article 2


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)


«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya


L’acció exterior de Catalunya es regeix pels principis 
rectors següents: 


a) La projecció de la imatge de Catalunya a l’exterior.


b) La internacionalització econòmica de Catalunya.


c) El consens polític en la definició de l’acció exterior 
de Catalunya.


d) La coherència, la coordinació i la transparència de 
l’acció exterior.


e) La defensa de la cultura, de les llengües cooficials i 
de la identitat pròpies de Catalunya.


f) El respecte als principis de la Constitució Espanyo-
la, a l’Estatut d’Autonomia, a la Carta de les Nacions 
Unides i als tractats de la Unió Europea.


g) La lleialtat institucional amb l’Estat i altres admi-
nistracions públiques.


h) L’equilibri territorial en la promoció dels interessos 
del conjunt de Catalunya.


i) El respecte al dret internacional i als tractats conclo-
sos per Espanya que afectin Catalunya.


j) La rendició de comptes, amb periodicitat anual, al 
Parlament de Catalunya.»


23 Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista (10)


Supressió de la lletra c de l’article 2.


32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista (17)


S’addiciona una lletra i ter a l’article 2, amb la redac-
ció següent: 


«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya


[...]


i ter) coordinació i transversalitat de les funcions, ac-
tivitats i relacions que mantenen en l’àmbit de l’acció 
exterior amb la resta d’administracions públiques.»


35 Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista (20)


Es modifica el títol del Capítol I del Títol I, amb la 
redacció següent: 


«Capítol I. Subjectes Actors de l’acció exterior de Ca-
talunya»


Article 3


40 Esmena núm. 40
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)


«Article 3. El Govern 


1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos.


2. En concret, correspon al Govern: 


Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels 
tractats i convenis internacionals conclosos per l’Es-







 17 | Sessió plenària 45


tat, en allò que afectin les matèries que siguin compe-
tència de la Generalitat.


Participar, a proposta del departament competent, en 
el nomenament de les persones que han de represen-
tar la Generalitat en les delegacions i la Representació 
permanent d’Espanya davant la Unió Europea.


Aprovar els acords de col·laboració amb ens públics 
d’altres estats o organismes internacionals i autoritzar 
la subscripció d’aquests acords quan en formin part 
organismes o entitats públiques dependents o vinculats 
a l’Administració de la Generalitat, sempre que no vin-
culin jurídicament a les parts que els subscriguin.


3. Correspon al president o presidenta de la Generali-
tat, en exercici de la més alta representació de la Ge-
neralitat, mantenir les relacions amb les autoritats de 
l’àmbit internacional.»


Article 5


46 Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)


«Article 5. Parlament i altres òrgans estatutaris 


El Parlament ha de conèixer, en un Ple Extraordinari, 
el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


El Govern ret comptes anualment al Parlament de 
l’acció exterior duta a terme.


El Parlament manté relacions de col·laboració amb al-
tres cambres legislatives.


Els òrgans estatutaris i altres entitats públiques adscri-
tes al Parlament estableixen relacions de col·laboració 
amb els seus homòlegs europeus i internacionals.


El Parlament impulsa les relacions de col·laboració i 
mecanismes d’informació mútua amb el Govern, altres 
òrgans estatutaris i entitats adscrites al Parlament en 
l’àmbit de l’acció exterior.»


Article 6


51 Esmena núm. 51


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (5)


«Article 6. Altres administracions públiques de Ca-
talunya


El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’a-
profitar l’experiència derivada de les accions exteriors 
de la resta d’administracions públiques de Catalunya 
i, consegüentment, impulsar la col·laboració amb els 
governs locals per tal de generar sinergies positives, 


concertar espais d’intercanvi i informació que perme-
tin definir estratègies compartides, evitar l’establiment 
de duplicitats o actuacions contradictòries, i disposar, 
amb la màxima eficiència, dels recursos disponibles, 
amb la finalitat de millorar l’acció exterior de Catalu-
nya i la seva efectivitat.»


Article 7


53 Esmena núm. 53
D’addició
Grup Mixt (9)


D’un nou paràgraf a l’article 7


«Igualment, el Govern i l’Administració de la Gene-
ralitat mantenen de forma estable relacions de col-
laboració i concertació amb les organitzacions socials 
que realitzen tasques de diplomàcia ciutadana en els 
àmbits de cooperació al desenvolupament, promoció 
de la pau, foment dels drets humans, la cultura, els mo-
viments migratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»


55 Esmena núm. 55
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (6)


A l’article 7, s’addiciona un incís al títol de l’article i 
dos nous paràgrafs tercer i quart, que resta redactat de 
la manera següent: 


«Article 7. Consorcis, fundacions, ongs i altres ens pú-
blics i corporatius


El Govern també participarà juntament amb les admi-
nistracions públiques i la ciutadania en els projectes 
de la Unió per la Mediterrània (UpM) i d’altres que 
fomentin els valors de la cooperació euromediterrània. 
La Unió per al Mediterrani, amb seu a Barcelona, ha 
de continuar sent una prioritat del Govern de Catalu-
nya. La capitalitat euromediterrània de Barcelona i la 
creació d’un espai de cooperació i integració a la Me-
diterrània basat en l’Estat de dret, els drets humans, 
la justícia i el desenvolupament sostenible han de ser 
per a la Generalitat i la societat catalana un projecte 
estratègic.


Igualment, el Govern i l’Administració de la Generalitat 
mantenen de forma estable relacions de col·laboració i 
concertació amb les organitzacions socials que realit-
zen tasques de diplomàcia ciutadana en els àmbits de 
cooperació al desenvolupament, promoció de la pau, 
foment dels drets humans, la cultura, els moviments mi-
gratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»
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Article 8


57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (25)


Es modifica l’apartat primer de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció exte-
rior de Catalunya. Aquest pla estratègic es completarà 
amb un Pla anual en el marc de la Unió Europea.


[...]»


58 Esmena núm. 58
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (7)


A l’article 8, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf


«8.1 El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat 
quadriennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que 
ordeni sectorialment, geogràficament i institucional-
ment les prioritats i els objectius a mitjà termini de 
l’acció exterior de Catalunya. El Pla estratègic ha de 
ser presentat i ratificat pel Parlament. El Pla Estratè-
gic vetllarà pel compliment de les normativa internaci-
onal de defensa i promoció dels drets humans, tals com 
PICP, PIDESC i les Directrius de Drets Humans de la 
Unió Europea.»


59 Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista (26)


Es modifica l’apartat tercer de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


3. El conseller o consellera competent en matèria d’ac-
ció exterior presenta al Govern el projecte de Pla es-
tratègic d’acció exterior per a la seva aprovació. Un 
cop aprovat haurà de ser publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat i en el termini de 15 dies des de la seva 
publicació, el Govern haurà de donar-ne trasllat al 
Parlament perquè el pugui debatre.


El debat i votació del Pla estratègic en seu parlamentà-
ria es fa d’acord amb el procediment establert en l’arti-
cle 148 del Reglament del Parlament.


[...]»


60 Esmena núm. 60
De modificació
GP Socialista (28)


Es modifica l’apartat quart de l’article 8, amb la redac-
ció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


4. Els departaments poden han d’elaborar, conjun-
tament amb el departament competent en matèria 
d’acció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit 
internacional que desenvolupin sectorialment el Pla 
estratègic de l’acció exterior del Govern i facilitin el 
seguiment de la seva activitat. Els plans sectorials 
sobre acció exterior han de ser coherents amb el Pla 
estratègic d’acció exterior.»


61 Esmena núm. 61


D’addició
Grup Mixt (10)


D’un nou punt a l’article 8 després del punt 4


«El Govern haurà d’establir els instruments adequats 
per a valorar l’abast de les interferències negatives 
produïdes directa o indirectament per les polítiques 
o qualsevol mesura u omissió de les administracions 
catalanes que li siguin de la seva competència. Per la 
qual cosa s’haurà d’establir un pla quadriennal per al 
desplegament de mesures estratègiques en el conjunt 
de l’acció de govern que minimitzin aquesta anticoo-
peració catalana. És a dir, incloure criteris de respon-
sabilitat exterior o global en les mesures domèstiques 
(lleis, plans i programes, etc). Per exemple, incloure la 
noció de límits planetaris (“Planetary Boundaries”) en 
lleis diverses i marcs de coherència de polítiques per al 
desenvolupament cosmopolita i intergeneracional (de 
tot el món i de les futures generacions).»


62 Esmena núm. 62
D’addició
GP Socialista (27)


S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8, amb la redac-
ció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


3 bis. El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.


[...]»
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63 Esmena núm. 63
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (8)


A l’article 8, d’un nou apartat 2, que resta redactat de 
la manera següent: 


«8.2 El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.»


65 Esmena núm. 65
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (10)


A l’article 8, apartat 3, d’un incís 


«8.3 La persona titular del departament competent en 
matèria d’acció exterior presenta al Govern el projecte 
de Pla estratègic d’acció exterior per a la seva apro-
vació. Un cop aprovat pel Govern, es presenta davant 
el Parlament perquè en tingui coneixement, el pugui 
debatre, i el ratifiqui si s’escau. El Govern adoptarà 
les mesures necessàries per tal de difondre i donar a 
conèixer el seu contingut.»


Article 9


67 Esmena núm. 67
De modificació
GP Socialista (29)


Es modifica l’article 9, amb la redacció següent: 


«Article 9. Comissió interdepartamental d’acció exterior


1. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior es 
configura com un òrgan col·legiat de coordinació de 
l’acció exterior dels diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, adscrita al departament 
competent en matèria d’acció exterior.


2. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior 
està formada per: 


a) Una presentació de cadascuna de les Conselleries, 
que composen el Govern de la Generalitat.


b) Un president o presidenta que serà el titular del de-
partament de la Presidència del Govern.


3. Ser membre de la Comissió Interdepartamental és 
incompatible amb la condició de diputat o diputada 
del Parlament, llevat el President o Presidenta, amb 
la condició de diputat o diputada del Congrés dels Di-
putats o del Parlament Europeu; de diputat o diputada 
provincial i de senador o senadora.


4. Les funcions de la Comissió Interdepartamental són 
les següents: 


a) Impulsar les polítiques que la Generalitat porti a 
terme en matèria d’acció exterior.


b) Fer seguiment dels compromisos i acords que pren-
gui la Generalitat en matèria d’acció exterior.


c) Coordinar i avaluar les polítiques i actuacions dels 
diferents departaments, dins i fora de la Unió Europea.


e) Fer el seguiment i avaluació de les propostes que in-
corpora el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


f) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en l’àmbit d’acció exterior de Catalunya 
entre el Govern i els ens locals.


5. Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
les funcions i el funcionament d’aquest òrgan col·legiat 
i es preveurà la convocatòria i participació directa en 
les reunions d’aquest òrgan col·legiat dels represen-
tants de la resta d’administracions públiques de Cata-
lunya, com també dels organismes, entitats o instituci-
ons vinculades o dependents d’aquestes.»


68 Esmena núm. 68
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (11)


A l’article 9, del títol, que resta redactat de la manera 
següent: 


«Article 9. La Comissió Interdepartamental i el Con-
sell Assessor d’Acció Exterior»


69 Esmena núm. 69
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (12)


A l’article 9, d’un nou paràgraf segon) que resta redac-
tat de la manera següent: 


«El Govern crearà el Consell Assessor per a l’Acció 
Exterior. Aquest Consell serà transversal i estarà con-
format pels diferents agents socials i civils que desen-
volupen les seves activitats a l’exterior.»


71 Esmena núm. 71


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (14)


A l’article 9, d’un nou paràgraf quart, que resta redac-
ta de la manera següent: 


«La Comissió Interdepartamental i el Consell Assessor 
elaboraran dictàmens dels Plans anuals d’Activitats, 
amb la participació del ens locals, i ens d’interès pú-
blic i de la societat civil.»
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72 Esmena núm. 72
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (15)


A l’article 9, d’un incís al final paràgraf tercer


«Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
les funcions i el funcionament d’aquests òrgans col-
legiats.»


Article 10


75 Esmena núm. 75
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


1. El Govern de l’Estat espanyol ha de remetre a la Ge-
neralitat informació sobre la negociació d’aquells trac-
tats internacionals que tinguin per àmbit matèries que 
siguin de la seva competència o del seu interès. La Ge-
neralitat pot remetre al Govern de l’Estat espanyol les 
observacions que consideri pertinents sobre la negoci-
ació. La decisió adoptada sobre aquestes observacions 
ha de ser comunicada a la Generalitat.


2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat es-
panyol l’obertura de negociacions per a la subscripció 
de tractats internacionals en matèries de la seva compe-
tència i aquest resoldrà de forma motivada.


3. La Generalitat també pot sol·licitar al Govern de 
l’Estat espanyol que s’integrin representacions de la 
Generalitat en les delegacions negociadores de tractats 
internacionals que tinguin per àmbit matèries pròpies 
de la seva competència o del seu interès. El Govern de 
l’Estat espanyol comunicarà la decisió adoptada sobre 
aquesta sol·licitud a la Generalitat.»


Addició de nous apartats


80 Esmena núm. 80
D’addició
GP Socialista (32)


S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 10, amb la re-
dacció següent: 


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


[...]


1 bis. En el cas que es consideri que amb la negocia-
ció d’un tractat internacional es produeix un conflicte 
competencial, dos grups parlamentaris, una desena 


part dels diputats i el Govern han de sol·licitar dicta-
men preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries en 
el cas que es pretengui plantejar un conflicte de com-
petència.


[...]»


81 Esmena núm. 81


D’addició
GP Socialista (33)


S’addiciona un apartat tercer bis a l’article 10, amb la 
redacció següent: 


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


[...]


3 bis. La participació en la negociació de tractats i 
convenis internacions que estableix aquest article es 
portarà a terme segons les disposicions que estableix 
l’Estatut d’Autonomia.»


82 Esmena núm. 82
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (17)


A l’article 10, apartat 3, d’un incís


«10.3 La Generalitat també pot sol·licitar al Govern 
de l’Estat espanyol que s’integrin representacions de 
la Generalitat i persones expertes de la societat civil 
en les delegacions negociadores de tractats internacio-
nals que tinguin per àmbit matèries pròpies de la seva 
competència o del seu interès. El Govern de l’Estat es-
panyol comunicarà la decisió adoptada sobre aquesta 
sol·licitud a la Generalitat.»


Article 11


85 Esmena núm. 85
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)


«Article 11. Relacions del Govern amb altres governs i 
organismes internacionals


El Govern manté relacions amb governs d’altres territo-
ris i organismes internacionals.


Als efectes del que estableix l’apartat 1, els departa-
ments i organismes de la Generalitat han d’informar 
el departament competent en matèria d’acció exterior 
dels seus projectes i de les seves actuacions en aquest 
àmbit.»
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86 Esmena núm. 86
De modificació
GP Socialista (35)


Es modifica un incís de l’apartat primer de l’article 11, 
amb la redacció següent: 


«Article 11. Relacions del govern amb altres governs i 
organismes internacionals


El Govern manté pot mantenir relacions amb governs 
d’altres territoris i organismes internacionals.


[...]»


Article 12


87 Esmena núm. 87
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)


«Article 12. Relacions bilaterals amb altres governs


Als efectes d’aquesta llei i la seva normativa de des-
plegament, es consideren relacions bilaterals amb altres 
governs tots aquells contactes, accions i acords amb 
ens de naturalesa governamental d’altres territoris que 
es desenvolupen dins el marc competencial propi de la 
Generalitat de Catalunya.


El Govern, en l’exercici de les seves relacions bilaterals 
amb altres governs d’altres territoris, promou els objec-
tius següents: 


Impulsar el potencial internacional de l’economia cata-
lana, estimular el creixement de les exportacions de les 
empreses catalanes, especialment en aquells mercats 
de més difícil accés, com també l’atracció d’inversions 
i de nous projectes empresarials de caràcter estratègic i 
innovador d’interès per a Catalunya.


Fomentar la cooperació institucional entre territoris i 
l’intercanvi de bones pràctiques, especialment amb 
aquells territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.


Promoure el desenvolupament humà sostenible, el fo-
ment de la pau i dels drets humans i la cohesió social en 
països prioritaris per al Govern, especialment aquells 
on el pes de l’emigració vers Catalunya sigui signifi-
catiu.


Treballar per a reforçar contactes i possibilitar la pre-
sència i projecció econòmica, cultural i social de les 
entitats, empreses i representants de la societat civil ca-
talana a l’exterior.»


Article 13


90 Esmena núm. 90
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)


«Article 13. Participació en organismes internacionals


El Govern ha de potenciar les relacions de col·laboració 
amb els organismes internacionals, tot prioritzant les 
relacions amb aquells organismes que pertanyen a l’Or-
ganització de les Nacions Unides, en aquelles matèries 
que són d’interès per a Catalunya i, en especial, en el 
desenvolupament econòmic, la innovació i recerca, els 
serveis socials, la salut, la cooperació al desenvolupa-
ment i el foment de la pau i dels drets humans, la im-
migració, la infància, la joventut, l’esport, l’educació, la 
cultura, el desenvolupament sostenible, l’alimentació, 
l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la policia.


El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en or-
ganismes internacionals amb l’objectiu de millorar el 
coneixement del seu funcionament i fer repercutir pos-
teriorment aquesta experiència en el seu treball a l’Ad-
ministració.


Amb aquests objectius, el Govern desenvolupa els 
instruments necessaris per a facilitar la relació i col-
laboració amb els organismes internacionals, d’acord 
amb els procediments i les característiques propis 
d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Estat es-
panyol.


La Generalitat ha d’adoptar mesures per a promoure la 
presència i utilització de la llengua catalana en els orga-
nismes internacionals.


El Govern impulsa la col·laboració amb els actors pú-
blics i privats de Catalunya que incideixin en l’àmbit 
multilateral.


El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència en l’es-
tabliment de seus oficials d’organismes internacionals i 
per a les seves reunions i conferències internacionals.»


92 Esmena núm. 92
D’addició
Grup Mixt (11)


D’un nou paràgraf a l’article 13


«La Generalitat crearà una Escola de Diplomàcia 
pròpia amb l’objectiu de formar professionals de la di-
plomàcia per tal de augmentar la qualitat de la partici-
pació en els organismes internacionals.»
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93 Esmena núm. 93
D’addició
GP Socialista (37)


S’addiciona un paràgraf setè a l’article 13, amb la re-
dacció següent: 


«Article 13. Participació en organismes internacionals


[...]


7. La Generalitat ha de participar en els organismes 
internacionals competents, especialment la UNESCO 
i altres organismes de caràcter cultural, en la forma 
que estableixi la normativa corresponent i, en concret, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»


Article 14


99 Esmena núm. 99
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)


«Article 14. Participació en Xarxes d’entitats subesta-
tals de cooperació


A efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació aquelles agrupacions de governs de dife-
rents territoris que tenen per finalitat defensar interes-
sos comuns davant les institucions estatals, europees 
i internacionals.


El Govern, a través del departament competent en 
matèria d’acció exterior, impulsa la participació de 
Catalunya en les Xarxes d’entitats subestatals de co-
operació amb l’objectiu de projectar i incidir en els 
interessos propis i compartits.


La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.


El Govern participa en Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació transfronterera amb l’objectiu de potenciar 
la cohesió d’aquells territoris amb els quals es com-
parteixen vincles de proximitat geogràfica, històrica, 
política, cultural o socioeconòmica.


5. D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’auto-
nomia local, el Govern facilita i impulsa la participa-
ció dels governs locals en aquelles Xarxes d’entitats 
subestatals de cooperació que treballin àmbits del seu 
interès, com també les relacions de cooperació entre 
ens locals transfronterers.»


Article 15


102 Esmena núm. 102
D’addició
Grup Mixt (13)


«Article 15. Cooperació al desenvolupament


Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament 
i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.»


104 Esmena núm. 104
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (20)


A l’article 15, al final del primer paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent: 


«Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament 
i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.»


106 Esmena núm. 106
De modificació
GP Socialista (40)


Es modifica el paràgraf tercer de l’article 15, amb la 
redacció següent: 


«Article 15. Cooperació al desenvolupament


[...]


El Govern estableix els principis, les línies estratè-
giques i les prioritats geogràfiques i sectorials en ma-
tèria de cooperació al desenvolupament, d’acord amb 
l’agenda internacional en matèria de cooperació al 
desenvolupament i el Pla estratègic d’acció exterior 
del Govern.


Aquestes prioritats es centraran bàsicament en matè-
ria d’educació, contribució en la reforma del sistema 
de Nacions Unides, recolzar a l’estat espanyol en la 
seva participació en el sector de la cooperació finan-
cera, implicar-se en les polítiques espanyoles sobre 
seguretat alimentària i nutricional, polítiques de des-
envolupament sostenible i ajuda humanitària.»
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107 Esmena núm. 107
D’addició
Grup Mixt (15)


D’un nou paràgraf a l’article 15


El govern entendrà la cooperació al desenvolupament 
com una política transversal i per tant com una coo-
peració de banda ampla que sigui capaç d’integrar 
l’anticooperació, evitant que les accions positives de la 
cooperació entrin en contradicció amb accions negati-
ves en altres sectors de l’acció exterior.»


Article 16


111 Esmena núm. 111


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (11)


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya


1. Correspon als diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat desplegar la dimensió exterior 
dels àmbits sectorials de la seva competència per mitjà 
de mecanismes adequats a les prioritats que defineixi 
el Govern.


2. El Govern ha de promoure la internacionalització 
econòmica de Catalunya com a motor de creixement 
econòmic, com a pol d’excel·lència i innovació en el 
coneixement, com a destinació turística i com a eix 
logístic de la Mediterrània i del sud d’Europa. Amb 
aquesta finalitat el Govern ha d’impulsar el potencial 
internacional i la capacitat innovadora de l’economia 
catalana i fomentar activament la captació de noves 
inversions i de projectes d’inversió empresarial de ca-
ràcter estratègic.


3. El Govern ha de fomentar les llengües cooficials i la 
cultura pròpia dins i fora de la Unió Europea.


4. L’acció exterior en els diferents àmbits sectorials de 
la Generalitat s’instrumentalitza a través dels meca-
nismes següents: 


a) Participació en programes europeus i internacio-
nals de finançament.


b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.


c) Formalització d’acords de col·laboració.


d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional.


e) Participació en conferències, fòrums i seminaris.


f) Participació en consultes tècniques, estudis, enques-
tes i publicacions.


g) Organització i participació en programes formatius 
i de capacitació professional.


h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.»


114 Esmena núm. 114
D’addició
GP Socialista (42)


S’addiciona un incís a la lletra d) de l’apartat quart de 
l’article 16, amb la redacció següent: 


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
generalitat de Catalunya


[...]


d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional, de confor-
mitat amb els tractats constitutius d’aquestes Organit-
zacions i l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol.


[...]»


115 Esmena núm. 115
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (24)


A l’article 16, apartat 5, de tot l’apartat, que resta re-
dactat de la manera següent: 


«5. L’acció exterior de la Generalitat vetllarà per la 
promoció d’un enfocament de drets en la les seves actu-
acions. Particularment, ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere en el desenvolupament de les seves funcions 
i ha de fer el seguiment i la validació permanent de l’ús 
de la variant de gènere en els instruments i indicadors 
utilitzats en l’àmbit internacional, per desenvolupar les 
polítiques, els projectes i programes proposats. De la 
mateixa manera, tindrà en compte la perspectiva so-
cioambiental en tots els seus projectes i programes.»


116 Esmena núm. 116
De supressió i addició
Grup Mixt (18)


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya


5. L’acció exterior de la Generalitat ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere en el desenvolupament de les se-
ves funcions i polítiques, així com en el dels seus pro-
jectes i programes. L’acció exterior de la Generalitat 
vetllarà per la promoció d’un enfocament de drets en 
la les seves actuacions. Particularment, ha d’incorpo-
rar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de 
les seves funcions i ha de fer el seguiment i la valida-
ció permanent de l’ús de la variant de gènere en els 
instruments i indicadors utilitzats en l’àmbit interna-
cional, per desenvolupar les polítiques, els projectes 
i programes proposats. De la mateixa manera, tindrà 
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en compte la perspectiva sociambiental en tots els seus 
projectes i programes.»


Addició de nous apartats


117 Esmena núm. 117
D’addició
Grup Mixt (19)


D’un nou punt de l’article 16 després del punt 5


«La possibilitat de contemplar la creació d’un nou es-
tat a l’Europa contemporània és una oportunitat úni-
ca per innovar, tot creant un nou tipus d’estat sense el 
llast d’estructures obsoletes, orientat a afrontar, amb 
intel·ligència i eficàcia, els riscos, els perills i les ame-
naces de la violència directa i els de la violència es-
tructural i cultural.


L’acció exterior de la Generalitat s’orientarà en la re-
cerca de la pau i en el rebuig a la violència i, per tant, 
mostrarà la seva oposició a les intervencions militars. 
La Generalitat no disposarà, ni ara ni en el futur, de 
cap cos armat de seguretat exterior tipus exèrcit, així 
com tampoc acollirà bases militars estrangeres ni for-
marà part de l’OTAN.


La Generalitat procurarà, quan el seu estatus jurídic 
ho permeti, crear una força d’intervenció no violenta, 
efectiva i democràtica, com a contribució pròpia al 
manteniment de la pau i la seguretat internacionals.


La Generalitat basarà també la seva relació exterior 
amb la possibilitat d’establir boicots, sancions i desin-
versions amb aquells estats que hagin estat advertits o 
condemnats per l’Assemblea General de Nacions Uni-
des o per qualsevol dels organismes vinculats.»


Títol de l’article


119 Esmena núm. 119
D’addició
Grup Mixt (16)


«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya


120 Esmena núm. 120
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (22)


A l’article 16, d’un incís al títol, que resta redactat de 
la manera següent: 


«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la generalitat de Catalunya»


Addició de nous articles


121 Esmena núm. 121


D’addició
GP Socialista (44)


S’addiciona un article 16 bis, amb la redacció següent: 


«Article 16 bis. Acció exterior en matèria de mobilitat 
professional i qualificació professional


Correspon a la Generalitat en virtut de les seves compe-
tències en matèria d’ocupació les actuacions següents: 


a) Promoure les estades de pràctiques de perfeccio-
nament professional en empreses a l’estranger per tal 
què els joves se situïn en millors condicions davant del 
mercat laboral, alhora que perfeccionen una llengua 
estrangera.


b) Impulsar acords amb altres governs que facilitin la 
mobilitat internacional de treballadors qualificats.


c) Fomentar acords amb patronals, cambres de comerç 
i d’oficis, associacions gremials, etc per tal de poder or-
ganitzar programes de formació i treball a nivell trans-
nacional, formació dual i aprenentatge en alternança.


d) Incrementar la cooperació amb els serveis públics 
d’ocupació europeus i internacionals per tal de com-
partir ofertes de treball, itineraris d’orientació i forma-
ció professional, i altres bones pràctiques en matèria 
de polítiques actives d’ocupació.


e) Difondre a nivell internacional les bones pràctiques 
obtingudes participant en reunions, conferències i fò-
rums internacionals, així com formant part de les co-
missions o grups de treball sectorials de les diferents 
xarxes transnacionals europees.


f) Participar com a promotor o com a soci en les con-
vocatòries de projectes de la Comissió Europea i donar 
suport a les entitats del territori interessades en partici-
par en programes transnacionals de caire ocupacional.


g) Fomentar la internacionalització dels centres de 
formació per al treball, mitjançant la seva participació 
en activitats d’intercanvi i de cooperació amb centres 
d’altres països: intercanvi de formadors, de metodo-
logies, de material pedagògic, d’aprenentatge de llen-
gües estrangeres i de tecnologies.»


Article 17


123 Esmena núm. 123
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)


«Article 17. Relacions de la Generalitat amb la Unió 
Europea


La Generalitat de Catalunya participa en l’elaboració 
i execució de l’Acció Exterior en l’àmbit de la Unió Eu-
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ropea a través de la Conferència sectorial per als afers 
relacionats amb la Unió Europea.»


125 Esmena núm. 125
De modificació
GP Socialista (46)


Es modifica l’apartat segon de l’article 17, amb la re-
dacció següent: 


«Article 17. Relacions de la generalitat amb la Unió 
Europea


[...]


2. La Generalitat participa en la presa de decisions 
i en les polítiques i accions de la Unió Europea en la 
formació de la posició de l’Estat davant la Unió Eu-
ropea, com també en la negociació per part de l’Estat 
espanyol en totes les iniciatives de modificació de les 
normes amb rang de dret originari de la Unió Europa 
i amb els acords internacionals conclosos per la Unió 
Europea amb tercers quan afectin a les competències 
de la Generalitat de tractats i altres acords interna-
cionals de la Unió Europea que afectin les seves com-
petències, o als seus interessos i a la seva població.


Addició de nous apartats


126 Esmena núm. 126
D’addició
GP Socialista (47)


S’addiciona diversos apartats a l’article 17, amb la re-
dacció següent: 


«Article 17. Relacions de la generalitat amb la unió 
europea


[...]


3. La Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, 
ha de participar de manera bilateral en la formació de 
les posicions de l’Estat en els afers europeus que l’afec-
ten exclusivament. La posició expressada per la Gene-
ralitat és determinant per a la formació de la posició 
estatal si afecta les seves competències exclusives i si 
de la proposta o la iniciativa europees poden derivar 
conseqüències financeres o administratives especial-
ment rellevants per a Catalunya. En els altres casos, 
aquesta posició ha d’ésser escoltada per l’Estat.


4. El Govern treballarà per impulsar la reforma del 
Senat per tal que permeti la participació de Catalunya 
en les decisions normatives estatals que es projectin en 
l’àmbit dels afers europeus.


5. Enfortir la cooperació del Govern, a diversos ni-
vells, amb la resta de comunitats autònomes sobre la 
Unió Europea.


6. El Govern impulsarà els treballs i la posició de Ca-
talunya en el Comitè de les Regions, des de l’inici del 
procés consultiu i d’elaboració de dictàmens, garantint 
sempre que es respongui als interessos sectorials i ge-
nerals del Govern de Catalunya.


7. El Govern vetllarà per ampliar la participació del 
Govern de Catalunya en els comitès consultius de la 
Comissió Europea i en els grups de treball sectorials 
del Consell de Ministres de la UE, així com en els in-
tergrups informals existents.


8. El Govern treballarà per involucrar amb més força 
el Parlament de Catalunya en els afers comunitaris, 
especialment en el seguiment de les principals iniciati-
ves normatives europees i en l’acció del Govern en els 
assumptes de la Unió. En aquest sentit, es vetllarà per 
la compareixença parlamentària dels consellers del 
Govern de la Generalitat quan participin en els con-
sells de ministres de la UE.


9. El Parlament treballarà per institucionalitzar co-
missions parlamentàries mixtes entre els diputats al 
Parlament de Catalunya i els del Parlament Europeu, i 
també entre els diputats i els senadors catalans a la Co-
missió Mixta de la UE del Congrés i Senat amb els del 
Parlament Europeu, per tractar temes sectorials que 
siguin d’interès per a Catalunya en el marc de la UE.»


Article 19


131 Esmena núm. 131


De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (13)


«Article 19. Estatus jurídic del català a la Unió Europea


La Generalitat ha d’emprendre les accions i mesures 
necessàries per a assolir el reconeixement de l’oficiali-
tat de la llengua catalana a la Unió Europea.»


Article 20


133 Esmena núm. 133
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (14)


«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat


Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat està integrada per una xarxa d’unitats de 
representació institucional del Govern i d’unitats de 
caràcter sectorial dependents de l’Administració de 
la Generalitat, que actuen a l’exterior amb la finalitat 
de promoure i defensar, de manera cohesionada i efi-
caç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de mane-
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ra coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern. La representació a l’exterior de la Generali-
tat també està integrada per aquells/es representants 
que el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin 
responsables de projectes o programes de cooperació 
específics.


La representació exterior de la Generalitat s’exerceix, 
en tot cas, respectant les competències exclusives de 
l’Estat en matèria de relacions exteriors.


Les unitats de representació institucional del Govern 
a l’exterior són la Delegació del Govern de la Genera-
litat davant la Unió Europea i les delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior.


Les unitats d’àmbit competencial sectorial, dependents 
dels respectius departaments de l’Administració de la 
Generalitat, a l’exterior, es denominen oficines sectorials.


La Generalitat crea les delegacions i oficines secto rials 
en els països i les àrees geogràfiques que consideri 
prioritaris per a la promoció dels interessos de Catalu-
nya, de manera coherent amb les necessitats reals del 
país i amb el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


L’estructura de la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat es fonamenta en els principis d’eficiència i 
eficàcia i de rendiment de comptes d’acord amb allò 
que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 
2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior 
de l’Estat.»


134 Esmena núm. 134
De modificació
GP Socialista (50)


Es modifica el paràgraf primer de l’article 20, amb la 
redacció següent: 


«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat


Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat s’exerceix respectant les competències exclu-
sives de l’Estat en matèria de relacions exteriors i està 
integrada per una xarxa d’unitats de representació ins-
titucional del Govern, i d’unitats de caràcter sectorial 
dependents de l’Administració de la Generalitat i per 
una xarxa d’unitats de representació del teixit associa-
tiu i municipalista, que actuen a l’exterior amb la fina-
litat de promoure i defensar, de manera cohesionada 
i eficaç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de 
manera coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior 
del Govern. La representació a l’exterior de la Genera-
litat també està integrada per aquells/es representants 
que el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin 
responsables de projectes o programes de cooperació 
específics.


[...]»


Article 22


137 Esmena núm. 137
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (15)


«Article 22. Delegacions del Govern a l’exterior


Les delegacions del Govern a l’exterior són aquelles 
unitats de representació institucional del Govern que 
tenen com a objectiu la defensa dels interessos de Ca-
talunya en el seu conjunt, a més de la projecció interna-
cional del país.


Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se 
suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgà-
nicament al departament competent en matèria d’acció 
exterior. Les àrees geogràfiques d’influència de les de-
legacions són les que determinin els respectius decrets 
de creació.»


138 Esmena núm. 138
De supressió
GP Socialista (52)


Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 22.


Article 23


139 Esmena núm. 139
De supressió
GP Socialista (53)


Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 23.


140 Esmena núm. 140
De modificació
GP Socialista (54)


Es modifica l’apartat segon de l’article 23, amb la re-
dacció següent: 


«Article 23. Oficines sectorials


[...]


El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines secto-
rials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya en els àmbits de la promoció econòmica i 
de captació d’inversions, de la internacionalització 
i la projecció del sistema d’universitats i de recerca i 
innovació, de la promoció turística, de la internacio-
nalització de les empreses culturals i per a la projecció 
internacional de la llengua i de la cultura catalanes, i 
la cooperació al desenvolupament.


[...]»
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142 Esmena núm. 142
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (26)


A l’article 23, d’un incís al final del segon paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 


«El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional 
de la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al 
desenvolupament el foment de la pau i la defensa dels 
drets humans.»


Article 24


143 Esmena núm. 143
De modificació
GP Socialista (55)


Es modifica l’article 24, amb la redacció següent: 


«Article 24. Coordinació de la representació a l’exte-
rior de la Generalitat 


1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.


2. L’estructura de la representació a l’exterior de la 
Generalitat es fonament en els principis de coordina-
ció, eficièn cia, eficàcia, transparència i rendiment de 
comptes.


3. El delegat o delegada del Govern davant la Unió 
Europea i el delegat o delegada del Govern a l’exte-
rior en aquells altres països on hi hagi una delegació 
del Govern a l’exterior assumeixen, respectivament, 
la coordinació de les oficines sectorials que també hi 
tinguin presència.


4. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior també vetlla per la coordinació amb altres 
administracions públiques, en especial, amb les am-
baixades i consolats del Ministeri d’Afers Exteriors 
de l’Estat i el Servei Europeu d’Acció Exterior de la 
Unió Europea per fer possible iniciatives conjuntes i 
representar adequadament els interessos de Catalunya 
i la de la seva ciutadania a l’exterior i ens públics de 
Catalunya a l’exterior. Sempre que sigui possible les 
oficines sectorials s’integraran en els espais de les de-
legacions en els àmbits territorials en què coincidei-
xin. També es procurarà que s’hi ubiquin les represen-
tacions a l’exterior d’altres administracions públiques 
de Catalunya.


5. Les oficines sectorials defensen prioritàriament els 
interessos sectorials que han motivat la seva creació. 
No obstant, en aquells països on no hi ha delegació del 
Govern de la Generalitat a l’exterior les oficines sec-
torials poden prestar el suport que es consideri neces-
sari per a la correcta representació de la Generalitat a 
l’exterior, prèvia consulta al departament competent 
en matèria d’acció exterior.»


145 Esmena núm. 145
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (16)


«Article 24. Coordinació de la representació a l’exte-
rior de la Generalitat 


El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.»


Article 25


150 Esmena núm. 150
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (29)


A l’article 25, es suprimeix un incís als paràgrafs pri-
mer, segon i tercer i s’addiciona un nou paràgraf quart), 
que resta redactat de la manera següent: 


«Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia pública de Ca-
talunya qualsevol actuació d’un agent públic o privat 
que tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió 
pública exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge, 
la influència i el prestigi de Catalunya a l’exterior.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia cultural de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Cata-
lunya que consisteix en la projecció internacional de 
la creació, indústria i llengua catalanes, com també el 
suport a la formació exterior dels creadors i creadores.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia econòmica de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Catalu-
nya adreçada a impulsar el reconeixement internacional 
de Catalunya com a destí d’inversions i origen d’expor-
tacions de primer nivell, país turístic de referència i cen-
tre de prestigi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia ciutadana de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia desenvolupada 
per la ciutadania i la societat civil catalana organit-
zada que promou internacionalment el compromís de 
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Catalunya envers la promoció dels valors de la soli-
daritat internacional, la justícia, la pau, la defensa de 
poblacions migrants, la sostenibilitat mediambiental o 
el desenvolupament.»


151 Esmena núm. 151


D’addició
GP Socialista (58)


S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 25, 
amb la redacció següent: 


«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya


[...]


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desple gament, s’entén per diplomàcia econòmica de 
Ca  talunya aquella part de la diplomàcia pública de 
Catalunya adreçada a impulsar el reconeixement in-
ternacional de Catalunya com a destí d’inversions i 
origen d’exportacions de primer nivell, país turístic de 
referència i centre de prestigi en l’àmbit de la recerca 
i de la innovació, dins l’àmbit competencial de la Ge-
neralitat i amb respecte al principi d’autonomia local».


152 Esmena núm. 152
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (28)


A l’article 25, d’un incís del títol


«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya»


Article 26


155 Esmena núm. 155
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (30)


A l’article 26, es modifiquen els paràgrafs segon i ter-
cer, que resta redactat de la manera següent: 


«En aquest sentit, la Generalitat ha de crear mecanis-
mes de participació directa per escoltar les necessitats 
d’aquelles entitats i organitzacions de la societat civil 
de l’àmbit empresarial, sindical i social, de la comu-
nicació, cooperació al desenvolupament, cultura, pau 
i drets humans o de l’esport que participen activament 
en entitats afins d’àmbit internacional, amb l’objectiu 
de tenir una presència i influència responsable de Ca-
talunya a l’exterior.


El Govern també ha de crear mecanismes de partici-
pació directa dels centres d’estudi, formació, investi-


gació i recerca presents a Catalunya en l’àmbit de les 
relacions internacionals, i amb els centres universita-
ris i les escoles de negoci que compten amb una àm-
plia expertesa geogràfica i sectorial reconeguda inter-
nacionalment.»


Article 30


161 Esmena núm. 161


D’addició
GP Socialista (63)


S’addiciona un nou paràgraf a l’article 30 amb el re-
dactat següent:


«Article 30. Relacions amb els catalans a l’exterior


El Govern vetlla perquè les catalanes i catalans a l’ex-
terior puguin fer efectius els seus drets. En aquest sen-
tit, promou les accions necessàries perquè la normativa 
desenvolupada en el marc competencial de Catalunya 
tingui en compte les seves especials circumstàncies.


El Govern vetlla per garantir una política de retorn 
actiu de la ciutadania catalana a l’exterior i/o de vin-
culació continuada d’aquells i aquelles amb el desen-
volupament cultural, social i econòmic de Catalunya.»


Disposicions addicionals


163 Esmena núm. 163
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (31)


A la Disposició addicional, d’un incís al final de l’a-
partat 1.


Disposicions addicionals


«1. El Govern efectuarà el desplegament reglamenta-
ri necessari i adoptarà les mesures adequades per a 
dotar l’Administració de la Generalitat d’un personal 
amb una preparació i coneixements específics per a 
exercir les funcions derivades de l’acció exterior de la 
Generalitat durant la X Legislatura.»


164 Esmena núm. 164
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (32)


A la Disposició addicional, d’un nou apartat 3, que 
resta redactat de la manera següent: 


«3. La Llei d’Acció Exterior en cap cas es podrà consi-
derar substitutiva de la Llei 18/1996 de Relacions amb 
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les Comunitats Catalans de l’Exterior. El Govern de la 
Generalitat durà a terme, a través d’un procés partici-
patiu, una reforma i actualització d’aquesta Llei en el 
marc de la X Legislatura.»


165 Esmena núm. 165
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (33)


A la Disposició addicional, d’un nou apartat 4, que 
resta redactat de la manera següent: 


«4. El Govern presentarà un projecte de fusió de la Llei 
26/2001 de cooperació al desenvolupament, de 31 de 
desembre, la llei 21/2003, de 4 de juliol de foment de la 
pau, el projecte actualitzat de la llei 18/1996 de Relaci-
ons amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior, la nova 
Llei d’Acció Exterior, així com les referències en altres 
lleis catalanes que afectin les competències en matèria 
d’acció exterior en un sol text, sense que aquest nou 
text suposi la pèrdua de cap dret o deure ni la rebaixa 
del contingut de cada una d’aquestes lleis.»


166 Esmena núm. 166
D’addició
GP Socialista (65)


S’addiciona una nova disposició addicional tercera, 
amb la redacció següent: 


«Disposició addicional tercera. Modificació de la llei 
de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior


El Govern, en el termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta llei, ha d’aprovar una nova llei de relacions 
amb les comunitats catalanes de l’exterior que regu-
li les relacions, actuacions i contribucions d’aquestes 
comunitats amb l’acció exterior catalana.»


Preàmbul


168 Esmena núm. 168
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (17)


Del preàmbul


«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avan-
çat amb la voluntat de projectar Catalunya com a un 
país de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor 
al sud d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb 
els altres territoris d’Europa i de la resta del món.


A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el fet que la Generalitat de Catalunya de-
senvolupi una acció exterior ja no deriva tan sols d’una 
pràctica política, sinó que passa a tenir caràcter obliga-
tori i configura un àmbit d’actuació legalment establert.


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món i a la Unió Europea.


Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior 
de l’economia. El sector exterior de Catalunya, a tra-
vés de les exportacions, el turisme i la inversió exterior, 
permet fer de motor de l’activitat productiva en gene-
ral, i quan convé, compensar les possibles contracci-
ons que pateix l’economia catalana. En aquest sentit, 
aquesta llei ha de potenciar aquesta presència interna-
cional de l’economia catalana amb la qual el Govern 
està compromès i obligat.


El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució en l’àmbit de les relacions in-
ternacionals. No només s’ha incrementat la presèn cia 
d’actors i entitats no estatals del món econòmic amb 
cert poder en fòrums internacionals, sinó que també 
ha crescut el rol dels ens no estatals i de les representa-
cions de la societat civil en contextos de forta projecció 
internacional. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública, també denominada diplomàcia 
popular, un instrument cada vegada més reconegut en 
l’acció exterior dels països per la seva dimensió cultu-
ral i econòmica, i que cal també posar de relleu per la 
important tradició que té a Catalunya.


D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
participa en els afers relacionats amb la Unió Europea 
que afecten les competències i els interessos de Catalu-
nya tot participant en les institucions i els organismes 
europeus i en la formació de la voluntat de l’Estat.


D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’ha produït una important evolució normativa en 
l’àmbit europeu, en concret amb les darreres modifi-
cacions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea. Cal, per tant, que 
la Generalitat continuï garantint la correcta transposi-
ció i aplicació de la normativa europea.


El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries facilitarà també l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna dels diferents departaments i organismes en ma-
tèria d’acció exterior, com també amb l’acció exterior 
d’altres Administracions i ens públics de Catalunya. 
L’objectiu final és, doncs, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional.»
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169 Esmena núm. 169
De supressió i addició
Grup Mixt (1)


Del primer paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avançat 
amb la voluntat de projectar Catalunya com a un país 
de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els altres 
territoris d’Europa i de la resta del món. El Govern de 
la Generalitat, des de sempre, ha procurat contribuir a 
la responsabilitat de Catalunya a la construcció d’una 
comunitat internacional més segura, justa, rica i soli-
dària. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat el 
2006, assenyala en el seu article 4.3 que “els poders 
públics de Catalunya han de promoure els valors de 
la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, 
la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”. 
Aquest esperit és reflectit en a Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al desenvolupament i la Llei 
21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. Catalu-
nya s’ubica al món com a un país solidari, de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territo-
ris d’Europa, la mediterrània i de la resta del món per 
a projectar internacionalment els valors que sustenten 
els seus principis rectors.»


170 Esmena núm. 170
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (35)


Al Preàmbul, es modifica el primer paràgraf, que res-
ta redactat de la manera següent: 


«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha pro-
curat contribuir a la responsabilitat de Catalunya a la 
construcció d’una comunitat internacional més segura, 
justa, rica i solidària. L’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, aprovat el 2006, assenyala en el seu article 4.3 
que “els poders públics de Catalunya han de promoure 
els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el 
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió 
social, l’equitat de gènere i el desenvolupament soste-
nible”. Aquest esperit és reflectit en a Llei 26/2001, de 
31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament i 
la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. 
Catalunya s’ubica al món com a un país solidari, de 
prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els al-
tres territoris d’Europa, la mediterrània i de la resta 
del món per a projectar internacionalment els valors 
que sustenten els seus principis rectors.»


171 Esmena núm. 171


D’addició
Grup Mixt (2)


Al tercer paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a 
una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
el conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacio-
nal, com també posicionar els interessos de Catalunya 
al món tot reforçant les relacions amb altres governs, 
organismes multilaterals, xarxes de cooperació i la 
participació a la Unió Europea. Per tal d’assegurar la 
coherència de polítiques cal promoure des del Govern 
de la Generalitat una aproximació multisectorial de 
l’acció exterior, que tingui en compte els diferents àm-
bits d’actuació i la importància de tots ells (des d’edu-
cació, les migracions, la cooperació, l’economia o la 
cultura).»


172 Esmena núm. 172
D’addició
GP Socialista 


S’addiciona un incís al paràgraf tercer de l’exposició 
de motius, amb la redacció següent: 


«Exposició de motius


[...]


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada principal-
ment amb el Govern d’Espanya i amb el conjunt d’ac-
tors que actuen a l’escenari internacional, com també 
posicionar els interessos de Catalunya al món tot re-
forçant les relacions amb altres governs, organismes 
multilaterals, xarxes de cooperació i la participació a 
la Unió Europea.


[...]»


173 Esmena núm. 173
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (36)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al final del paràgraf 
tercer, que resta redactat de la manera següent: 


«Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a 
una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
el conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacio-
nal, com també posicionar els interessos de Catalunya 
al món tot reforçant les relacions amb altres governs, 
organismes multilaterals, xarxes de cooperació i la 
participació a la Unió Europea. Per tal d’assegurar la 
coherència de polítiques cal promoure des del Govern 
de la Generalitat una aproximació multisectorial de 
l’acció exterior, que tingui en compte els diferents àm-
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bits d’actuació i la importància de tots ells (des d’edu-
cació, les migracions, la cooperació, l’economia o la 
cultura).»


174 Esmena núm. 174
D’addició
GP Socialista 


S’addiciona un paràgraf tercer bis a l’exposició de mo-
tius amb la redacció següent: 


«Exposició de motius


[...]


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món tot reforçant les relacions amb altres governs, or-
ganismes multilaterals, xarxes de cooperació i la par-
ticipació a la Unió Europea.


Així mateix, aquesta llei pretén reforçar la funció de 
les comunitats catalanes a l’exterior en el foment del 
coneixement de Catalunya i de la realitat catalana, 
servint d’instrument actiu per a la construcció de les 
polítiques de la seva projecció exterior.


[...]»


175 Esmena núm. 175
De supressió i addició
Grup Mixt (3)


Al quart paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior de 
l’economia. Actualment, l’agenda de desenvolupament 
futur passa per la potenciació de l’activitat econòmica 
responsable, també en la seva dimensió exterior. [...]»


176 Esmena núm. 176
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (37)


Al Preàmbul, es modifica el paràgraf quart, que resta 
redactat de la manera següent: 


«Actualment, l’agenda de desenvolupament futur pas-
sa (necessàriament) per la potenciació de l’activitat 
econòmica responsable, també en la seva dimensió 
exterior. El sector exterior de Catalunya, a través de 
les exportacions, el turisme i la inversió exterior, per-
met fer de motor de l’activitat productiva en general, i 
quan convé, compensar les possibles contraccions que 
pateix l’economia catalana. En aquest sentit, aquesta 
llei ha de potenciar aquesta presència internacional de 


l’economia catalana amb la qual el Govern està com-
promès i obligat.»


177 Esmena núm. 177
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (38)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf cinquè, 
que resta redactat de la manera següent: 


«L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el 2006 
en el seu preàmbul, posa de relleu la el fet que la “tra-
dició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat 
sempre la importància de la llengua i la cultura catala-
nes, dels drets i els deures, del saber, de la formació, de 
la cohesió social, del desenvolupament sostenible i de 
la igualtat de drets, i avui, especialment, de la igualtat 
entre dones i homes”. L’Estatut també ha permès do-
nar cobertura de llei orgànica a l’acció exterior desen-
volupada per les administracions públiques catalanes. 
I Catalunya, igual que altres ens territorials dels es-
tats del nostre entorn, ha incrementat progressivament 
les seves actuacions exteriors i comunitàries, amb el 
recolzament clar de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, que ha permès actuacions autonòmi-
ques de rellevància exterior, en entendre que el desple-
gament de determinades competències autonòmiques 
requereix aquest tipus d’actuacions (STC 80/1993).»


178 Esmena núm. 178
D’addició
Grup Mixt (4)


D’un nou paràgraf en el Preàmbul


«A causa de la creixent internacionalització de l’eco-
nomia catalana i de la constatació que les polítiques 
internes condicionen i afecten, cada vegada més, els 
territoris i els àmbits naturals més enllà de la fronte-
res de Catalunya, es planteja la necessitat d’incloure 
progressivament elements de responsabilitat ambiental 
i social en l’àmbit exterior en la construcció del nos-
tre Estat. Quelcom que atorga una nova dimensió al 
concepte de sostenibilitat socioambiental que no pot 
desplegar-se exclusivament fronteres endins. Convé 
adaptar l’acció exterior del país a la realitat contem-
porània, especialment amb relació a una governança 
ambiental global, evitant per tots els mitjans disponi-
bles en l’acció de Govern contribuir a l’actual viatge a 
escenaris de crisi socioambiental intensa.»
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179 Esmena núm. 179
D’addició
Grup Mixt (5)


D’un nou paràgraf en el Preàmbul


«Per la història pròpia i per la manifestació àmplia-
ment majoritària de la seva població, Catalunya 
vincu larà la seva acció exterior a combatre els règims 
dictatorials, la vulneració dels drets humans, civils i 
polítics i a defensar el dret dels pobles i les persones a 
decidir lliurement el seu futur. En aquest sentit orien-
tarà els polítiques de cooperació al desenvolupament, 
el foment de la pau i dels drets humans, la seva par-
ticipació en organismes territorials o internacionals i 
establirà els mecanismes de coherència política i eco-
nòmica de tota l’acció exterior amb aquests principis.»


180 Esmena núm. 180
De supressió
GP Socialista (69)


Es suprimeix un incís del paràgraf setè de l’exposició 
de motius


«Exposició de motius


[...]


El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No no-
més s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no 
estatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional tot 
difuminant, en certa mesura, el concepte de sobirania 


i trencant, implícitament, les regles de les relacions in-
ternacionals. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública un instrument cada vegada més 
reconegut en l’acció exterior dels països per la seva 
dimensió cultural i econòmica, i que cal també posar 
de relleu per la important tradició que té a Catalunya.


[...]»


181 Esmena núm. 181


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (39)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf setè, 
que resta redactat de la manera següent: 


«El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No no-
més s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no 
estatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional com 
la cooperació internacional o els fòrums de pau i drets 
humans, tot difuminant en certa mesura el concepte 
de sobirania i trencant, implícitament, les regles de 
les relacions internacionals. En la mateixa línia, els 
constants canvis en el context de les relacions interna-
cionals han fet de la diplomàcia pública un instrument 
cada vegada més reconegut en l’acció exterior dels 
països per la seva dimensió social, política, cultural 
i econòmica, i que cal també posar de relleu per la 
important tradició que té a Catalunya.»
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DEL 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ


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


Dictamen de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost


A la presidenta del Parlament


La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el dia 19 de novembre de 2014, ha 
estudiat el text del Projecte de llei de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital (tram. 
200-00023/10), i les esmenes presentades pels grups 
parlamentaris.


Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 


Projecte de llei de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital


Exposició de motius


La Generalitat té competència per a establir tributs 
pro pis mitjançant una llei del Parlament, sobre els 
quals té capacitat normativa, d’acord amb l’article 
203.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’article 
127 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria de cultura.


Aquesta llei té per objecte crear, com a tribut propi de 
la Generalitat, l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques, com a tribut finalista que té l’objectiu 
de dotar els fons següents: 


a) Els fons creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, per al foment de la indús-
tria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya.


b) El Fons per al foment de la difusió cultural digital, 
creat ex novo per mitjà d’aquesta llei, per a fomentar 
la creació de continguts culturals digitals i fer-los ac-
cessibles al públic.


L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions elec-
tròniques, per mitjà de la contractació amb empreses 
prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent 
és la persona física o jurídica o l’entitat sense per-
sonalitat jurídica que contracta el servei, l’empresa 
prestadora és el subjecte passiu a títol de substitut del 
contribuent.


La creació de l’impost no comporta cap càrrega tri-
butària a les persones que tenen contractat el servei 
d’accés a continguts en xarxes de comunicacions 
electròniques, perquè els prestadors del servei, com a 
substituts, han de pagar la quota tributària i no en po-
den repercutir l’import en el contribuent, la qual cosa 
ha d’ésser supervisada per l’Agència Tributària de Ca-
talunya i els òrgans competents en matèria de consum.


La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, dins el 
capítol IV, de mesures de foment de la indústria ci-
nematogràfica i audiovisual a Catalunya, estableix 
cinc fons d’ajuts: el Fons per al foment de la producció 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, el Fons per 
al foment de la distribució independent, el Fons per al 
foment de l’exhibició, el Fons per al foment de la di-
fusió i la promoció de les obres i la cultura cinemato-
gràfiques i el Fons per al foment de la competitivitat 
empresarial. Ara bé, cal tenir present la situació actu-
al de crisi econòmica, que, per una banda, ha perju-
dicat greument la indústria cultural –i, en particular, 
la indústria cinematogràfica– i, per una altra banda, 
ha reduït els ingressos de l’Administració de la Gene-
ralitat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar aquests fons en funció de les 
necessitats estratègiques determinades, per a impulsar 
la indústria cinematogràfica i audiovisual. Aquests in-
gressos han d’ésser addicionals a les dotacions pròpies 
que el pressupost de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals destina al foment del sector audiovisual.


Així mateix, es crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i es vincula a actuacions que permetin 
crear continguts culturals digitals i posar-los a dispo-
sició pública per mitjà de polítiques de digitalització.


Aquesta llei consta de disset articles –disposats en dos 
capítols–, una disposició modificativa i dues disposi-
cions finals.


El capítol I regula els diferents elements de l’impost: 
naturalesa i objectiu, àmbit territorial d’aplicació, fet 
imposable, supòsits de subjecció i d’exempció, subjec-
tes passius, període impositiu, meritació, quota tribu-
tària i autoliquidació. També determina que l’Agència 
Tributària de Catalunya s’encarrega de la gestió, re-
captació, comprovació i inspecció de l’impost. Final-
ment, regula les infraccions, les sancions, els recursos 
i les reclamacions.


El capítol II crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i regula la gestió tant d’aquest fons 







 34 | Sessió plenària 45


com dels fons per al foment de la indústria audiovisu-
al de Catalunya, creats per la Llei 20/2010.


S’inclou una disposició modificativa de l’article 18 de 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.


La disposició final primera faculta el Govern per a 
dictar les disposicions de desplegament que calguin i 
la disposició final segona estableix l’entrada en vigor 
de la Llei.


Capítol I. Impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques


Article 1. Naturalesa i objectiu


1. L’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
és un tribut propi de la Generalitat, de naturalesa fi-
nalista.


2. L’objectiu de l’impost és dotar els fons per al fo-
ment de la indústria audiovisual de Catalunya creats 
per l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema, i el Fons de foment per a la difusió cultural 
digital, creat per l’article 14 d’aquesta llei, amb la fi-
nalitat de finançar les actuacions i les mesures a què 
estan destinats aquests fons, d’acord amb llur norma 
de creació.


Article 2. Àmbit territorial d’aplicació


L’impost és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.


Article 3. Fet imposable


1. Constitueix el fet imposable de l’impost la dispo-
nibilitat del servei d’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques, per mitjà de 
la contractació amb un operador de serveis, a què fa 
referència l’apartat 2, amb independència de la moda-
litat d’accés al servei.


2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén 
per operador de serveis les persones físiques o jurídi-
ques inscrites en el Registre d’operadors de xarxes i 
de serveis de comunicacions electròniques, depenent 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competèn-
cia, que presten aquest servei a Catalunya.


Article 4. Supòsits de subjecció


Resten subjectes a l’impost els serveis d’accés a con-
tinguts en xarxes de comunicacions electròniques se-
güents: 


a) Els que estan vinculats o associats a la contractació 
de la telefonia fixa d’un immoble, o referits de qualse-
vol manera a un immoble en particular, si l’immoble 
està situat al territori de Catalunya.


b) Els que es duen a terme per mitjà d’un dispositiu 
mòbil que permeti l’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques des de di-
ferents localitzacions, si els usuaris que contracten 
aquest servei tenen la residència habitual a Catalunya 
o, en el cas que els usuaris siguin professionals o em-
preses, si tenen el domicili fiscal a Catalunya.


Article 5. Supòsit d’exempció


La disponibilitat del servei a què fa referència l’article 
3.1 resta exempta de l’impost si s’efectua per mitjà de 
la contractació amb un operador constituït en persona 
jurídica sense ànim de lucre.


Article 6. Subjectes passius


1. És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribu-
ent, la persona física o jurídica o les entitats sense per-
sonalitat jurídica a què fa referència l’article 35.4 de la 
Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària, que té contractat el servei a què fan referèn-
cia els articles 3 i 4.


2. És subjecte passiu de l’impost, a títol de substitut 
del contribuent, la persona física o jurídica prestadora 
del servei a què fa referència l’article 3.2.


3. El substitut no pot exigir al contribuent l’import de 
les obligacions tributàries satisfetes, d’acord amb el 
que estableix l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003.


Article 7. Període impositiu


El període impositiu de l’impost coincideix amb el 
mes natural.


Article 8. Meritació


1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada mes natural.


2. Si l’alta d’un usuari al servei es produeix un dia 
diferent del primer dia del mes natural, i aquesta alta 
no deriva d’un canvi entre els diferents operadors del 
servei, l’impost es merita el dia en què es produeix la 
contractació del servei.


Article 9. Quota tributària


1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,25 euros 
per contracte de servei d’accés a continguts en xar-
xes de comunicacions electròniques i per cada període 
impositiu.


2. Si l’usuari es dóna de baixa del servei i no el con-
tracta a un altre operador, la quota tributària es pror-
rateja pel temps de contractació efectiva del servei.


3. Si l’usuari es dóna d’alta al servei un dia diferent del 
primer dia del mes natural i no disposa d’un contrac-
te previ amb un altre operador, la quota tributària es 
prorrateja pel temps comprès entre el dia de l’alta i el 
de finalització del període impositiu.
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Article 10. Autoliquidació


1. El substitut del contribuent està obligat a presen-
tar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés 
corresponent dins el termini que es fixi per reglament.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller del departament competent 
en matèria tributària.


Article 11. Gestió, recaptació, comprovació i 
inspecció


1. La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspec-
ció de l’impost corresponen a l’Agència Tributària de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, 
sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’ins-
pecció sectorialment competents per raó dels serveis i 
els operadors dels serveis que són objecte de control.


2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya 
i els òrgans competents en matèria de consum per a 
vetllar pel compliment del que estableix l’article 6.3.


Article 12. Infraccions i sancions


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003 i les normes reglamentàries que la desenvo-
lupen.


2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. Les sancions a què fa referència l’apartat 1 s’apli-
quen sens perjudici de les sancions que puguin ésser 
aplicables per la comissió d’infraccions tipificades 
per la normativa de protecció dels drets i deures dels 
consumidors i usuaris, per als casos en què les perso-
nes físiques o jurídiques prestadores del servei a què 
fa referència l’article 3.2 repercuteixin al contribuent 
l’import de l’impost.


Article 13. Recursos i reclamacions


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost es pot interpo-
sar un recurs de reposició potestatiu o una reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances.


Capítol II. Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i de la indústria audiovisual 
de Catalunya


Article 14. Creació del Fons per al foment de 
la difusió cultural digital


1. Es crea el Fons per al foment de la difusió cultural 
digital com a mecanisme destinat a finançar políti-


ques públiques que promoguin l’accés dels ciutadans a 
continguts culturals digitals.


2. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes 
o actuacions que permetin crear continguts culturals 
digitals i fer-los accessibles al públic per mitjà de polí-
tiques de digitalització.


Article 15. Gestió dels fons


Els fons a què fa referència l’article 1.2 han d’ésser 
gestionats pel departament competent en matèria de 
cultura.


Article 16. Desplegament reglamentari dels 
fons


1. Els reglaments reguladors dels fons a què fa refe-
rència l’article 1.2 han d’establir, com a mínim: 


a) Els criteris d’atorgament dels ajuts, d’acord amb el 
que estableix la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.


b) La gestió que s’ha de fer en el cas que hi hagi ro-
manents en cadascun dels fons, amb l’especificació 
del fons a què es destinaran en l’exercici posterior, 
d’acord amb la normativa pressupostària vigent.


c) Un sistema pel qual els projectes que rebin ajuts de 
caràcter reintegrable i que obtinguin beneficis d’ex-
plotació hagin de retornar els ajuts, totalment o parci-
alment, perquè reverteixin de nou al fons.


2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de garantir la participació dels professionals del sector 
audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament 
dels fons.


3. S’ha d’establir per reglament un percentatge mínim 
de recaptació anual de l’impost per a cada un dels 
fons. Aquest percentatge no pot ésser inferior al 2% 
de la recaptació total.


Article 17. Informe sobre la destinació dels fons


El departament competent en matèria de cultura ha 
de presentar al Parlament, amb una periodicitat anu-
al, un informe sobre la destinació dels fons a què fa 
referència l’article 1.2, sobre els criteris d’atorgament 
d’aquests fons i sobre el resultat de les actuacions 
dutes a terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne 
compte en el marc de la comissió corresponent.


Disposició modificativa


Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 1/1991, 
del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en 
matèria de joc, que resta redactat de la manera següent: 


«3. Un cop executada una fiança, la persona o l’enti-
tat que l’ha constituïda disposa del termini fixat per 
reglament per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, 
se suspèn l’autorització corresponent fins que la fiança 
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no ha estat totalment reposada. Si la fiança s’executa 
per deutes tributaris de la persona o l’entitat que l’ha 
constituïda, se suspèn l’autorització corresponent fins 
que no s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari o 
que s’ha acordat l’ajornament o el fraccionament del 
pagament, en els termes de l’article 59 i concordants 
de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, ge-
neral tributària.»


Disposicions finals


Primera. Autorització de desplegament


Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014


La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


«Article 3. Gestió dels fons


1. El departament competent en matèria de cultura és 
l’encarregat de gestionar els fons esmentats a l’article 
1.2.


2. La recaptació derivada d’aquest impost es distribui-
rà de la següent manera entre ambdós fons: 


– 50% al Fons per al foment de la indústria audio visual.
– 50% al Fons de foment per a la difusió cultural.


3. El departament responsable d’aquests fons haurà 
d’aprovar anualment les normes que regulen la seva 
gestió i distribució.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)


«Article 8. Període impositiu


El període impositiu coincideix amb l’any natural.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)


«Article 9. Meritació


1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada any natural.


2. En cas que l’alta d’una persona usuària al servei es 
produeixi un dia diferent del primer dia de l’any natu-
ral, i aquesta alta no derivi d’un canvi entre els dife-
rents operadors del servei, l’impost es merita el dia en 
què es produeixi la contractació del servei.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)


«Article 10. Quota tributària


1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,015 euros 
per contracte de servei d’accés a continguts en xar-
xes de comunicacions electròniques i per cada període 
impositiu.


2. En cas que la persona usuària es doni de baixa del 
servei sense contractar-lo a un altre operador, la quo-
ta tributària es prorratejarà pel temps de contractació 
efectiva del servei.


3. Tanmateix, en cas que la persona usuària es doni 
d’alta al servei un dia diferent del primer dia de cada 
any natural, i no disposi prèviament d’un contracte 
amb un altre operador, la quota tributària es prorra-
tejarà pel temps comprès entre el dia de l’alta i el de 
finalització del període impositiu.»


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«Disposició final primera. Entrada en vigor


Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.»
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PUNT 4 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 


Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 


Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 


Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 


Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 


Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt


Reg. 89706 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 11.11.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 429, pàg. 23, del 17 de novembre de 2014.
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 270-00012/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 73783 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 
369, pàg. 36, del 21 de juliol de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 84082 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 21.10.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84082)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai-
gua, electricitat, gas i transport (tram. 270-00012/10).


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


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 6 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10


Propostes de candidats
Reg. 90528 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 21.11.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 90528)


– Miquel Rubirola i Torrent


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







Ple del Parlament
Dossier per a la sessió 45


Convocada per al 26 de novembre de 2014, a les 10.00 h


Segona part


PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 91469 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00235/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de la Generalitat de Catalunya.


2. En relació a l’adjudicació de la concessió d’Aigües Ter 
Llobregat, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a. Preveure els possibles escenaris conseqüència del 
procés judicial que s’està desenvolupant actualment, i 
garantir en tot moment, que no es veuran afectats els 
serveis als ciutadans, i que les garanties laborals dels 
treballadors no es veuran afectades.


b. Preveure un fons de contingència per tal de fer front 
a les conseqüències econòmiques i financeres de les 
resolucions judicials més probables.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 93261, 94430, 94462, 94687 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93261)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).


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


D’un nou apartat 3


«3. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
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contractació, en compliment de la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de la Genera-
litat de Catalunya i de conformitat amb el que disposa 
l’article 49 del text refós de la llei de contractes del sec-
tor públic, es procedeixi a declarar desert el concurs 
d’adjudicació i per tant– en atenció a la manifesta in-
compatibilitat de l’altra empresa concursant Agbar SA 
per aplicació de la normativa de protecció de la com-
petència, atès que dita empresa –a través de la societat 
d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana de Barce-
lona, en que ostenta el 85% del capital, així com de 
l’empresa SORE i d’altres participades– és la principal 
distribuïdora en baixa del subministrament d’aigua 
domiciliària en l’àmbit del servei de subministrament 
en alta donat per ATLL i per tant es passi a gestionar 
directament els serveis d’Aigües Ter Llobregat per part 
de l’Agència catalana de l’aigua.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94430)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
(tram. 302-00224/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Al punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a do-
nar compliment a les resolucions de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de 
Catalunya ratificada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i el Tribunal Suprem i anul·lar el procés 
d’adjudicació de la concessió de la gestió d’abasta-
ment en alta del sistema Aigües Ter Llobregat, recu-
perant-ne la gestió la Generalitat a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94462)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).


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


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de la Generalitat de Cata-
lunya, tenint en compte els possibles escenaris conse-
qüència del procés judicial.


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


Del punt 2.b


«En funció dels escenaris que es puguin donar d’acord 
amb el punt anterior, preveure, si s’escau, un fons de 
contingència per a fer front a eventuals conseqüències 
econòmiques de les resolucions judicials»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94687)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures legalment pertinents, un cop es disposi 
de la sentència del Tribunal Suprem referent a la me-
sura cautelar instada pel Govern de la Generalitat.» 


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


Del punt 2.b


«2.b) Preveure un fons de contingència per tal de fer 
front a les conseqüències econòmiques i financeres de 
les resolucions judicials més probables.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la re-
percussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 91497 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Vi-
llegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, 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 l’anul-
lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Accio-
na i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finan-
ces públiques de la Generalitat (tram. 300-00231/10).


Moció


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


1. Informar de forma immediata sobre els efectes ju-
rídics que suposa la sentència del Tribunal Suprem 
de finals d’octubre de 2014, la qual desestimava la 
suspensió cautelar demandada per l’empresa Aigües 
de Catalunya de la resolució de l’Organisme Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat 
(OARCC) i que revoca l’adjudicació d’ATLL al con-
sorci liderat per Acciona, SA.


2. Informar en seu parlamentària de la repercussió i 
l’impacte econòmic que suposaria en la tresoreria i 
en el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya la 
possible suspensió de l’adjudicació d’ATLL a l’empre-
sa Ac ciona, SA, i sobre la impossibilitat de desconso-
lidar l’import corresponent a aquesta adjudicació, de 
995 milions d’euros, de les finances públiques de la 
Generalitat.


3. Informar en seu parlamentària de la situació jurí-
dica derivada de la sentència del Tribunal Suprem i 
sobre la titularitat del prestatari del servei del submi-
nistrament d’aigua en alta a Catalunya.


4. Informar en seu parlamentària de la indemnització 
que la Generalitat de Catalunya hauria de pagar a Ac-
ciona, SA, tant per la revocació del contracte d’adjudi-
cació com per les inversions ja efectuades per aquesta 
empresa, i sobre com afectarà aquesta indemnització 
als ciutadans de Catalunya.


5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el conseller de 
Territori assumiran les responsabilitats polítiques cor-
responents.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Carina Mejías Sánchez José Manuel Villegas Pérez
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades
Reg. 93262, 94431, 94686 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93262)


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 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’anul-
lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona 
i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat (tram. 302-00226/10).


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


D’un nou apartat 6


«6. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
contractació, en compliment de la resolució de l’Òr-
gan Administratiu de Recursos Contractuals de la 
Generalitat de Catalunya i de conformitat amb el que 
disposa l’article 49 del text refós de la llei de contrac-
tes del sector públic, es procedeixi a declarar desert el 
concurs d’adjudicació i per tant– en atenció a la ma-
nifesta incompatibilitat de l’altra empresa concursant 
Agbar SA. per aplicació de la normativa de protecció 
de la competència, atès que dita empresa –a través de 
la societat d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana 
de Barcelona, en que ostenta el 85% del capital, així 
com de l’empresa SORE i d’altres participades– és la 
principal distribuïdora en baixa del subministrament 
d’aigua domiciliària en l’àmbit del servei de subminis-
trament en alta donat per ATLL i per tant es passi a 







 5 | Sessió plenària 45


gestionar directament els serveis d’Aigües Ter Llobre-
gat per part de l’Agència catalana de l’aigua.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94431)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 
les finances públiques de la Generalitat (tram. 302-
00226/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«6. Donar compliment a la resolució de l’Organisme 
Administratiu de Resolucions Contractuals de la Ge-
neralitat de Catalunya ratificada pel Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem i 
anul·lar el procés d’adjudicació de la concessió de la 
gestió d’abastament en alta del sistema Aigües Ter Llo-
bregat, recuperant-ne la gestió la Generalitat a través 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94686)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Ge-
neralitat (tram. 302-00226/10).


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


De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4


«1. El Parlament insta el Govern que el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement i el conseller de Territori i Soste-
nibilitat informin conjuntament en seu parlamentària 
sobre el procés l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat.» 


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


Del punt 5


«5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el Conseller de 
Territori assumiran les responsabilitats polítiques cor-
responents.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 91120 i 91727 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 l’atenció primària de 
salut (tram. 300-00230/10).


Moció


I. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
de reforçar l’atenció primària i comunitària com a 
element nuclear del sistema sanitari i més propera al 
ciutadà per donar resposta a gran part de les necessi-
tats en salut de la població, dotant-la de més capacitat 
resolutiva (serveis d’atenció especialitzada i proves di-
agnòstiques) i com a gestora de fluxos i facilitadora de 
la continuïtat assistencial amb altres serveis sanitaris 
i socials.


II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


1. En el marc del desplegament del Pla d’Innovació i 
Atenció Primària i Comunitària del 2007 i l’aplicació 
comunitària de tots els Plans Directors: 


1.1. Concretar la cartera de salut pública, liderada des 
de l’atenció primària, en els propis centres de salut i 
en la comunitat (centres educatius, de lleure, socials, 
cívics, etc.).


1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics dels processos assistencials i el seguiment dels 
processos de trànsit entre nivells assistencials, garan-
tint temps d’espera màxims.


1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de 
salut amb infants i adults, el seguiment dels malalts 
crònics, i començar la prova pilot de prescripció infer-
mera de medicaments.


1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del se-
guiment dels pacients crònics així com el seguiment a 
través de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés 
des dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 


salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades.


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària 
de psicòlegs, traumatologia, reumatologia i oftalmo-
logia.


1.6. Introduir de manera progressiva la figura del fisi-
oterapeuta i del consultor nutricionista a l’atenció pri-
mària, tot definint un nou model d’atenció.


1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.


1.8. En el marc de la implementació de les TIC a l’aten-
ció primària, generalitzar a tot el territori de Catalunya 
al llarg del 2015 la teledermatologia i la teleoftalmo-
logia, i desenvolupar en els propers dos anys la gene-
ralització de les consultes telemàtiques en els àmbits 
d’atenció en que això sigui possible.


1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya.


1.10. Establir temps de garantia dins de l’atenció pri-
mària, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya 
mitjançant la Moció 83/IX: 


a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.


b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua-
ranta-vuit hores d’espera en visites programades per a 
ésser atès pel metge o metgessa de família, per l’infer-
mer o infermera i pel pediatre o pediatra de referència.


2. Presentar el nou model de farmàcia comunitària 
tant des del punt de vista de cartera de serveis preven-
tius assistencials com el nou model de pagament i de 
gestió del medicament i altres productes.


3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis on, fruit dels tancaments noc-
turns indiscriminats de serveis d’atenció continuada i 
d’atenció primària, s’han quedat sense cobertura.


4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat 
del 2015, una dotació econòmica suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de presta-
cions de l’atenció primària i comunitària, i que esta-
bleixi les partides finalistes necessàries de les proves 
complementàries i les visites a especialistes per a 
garantir un temps màxim de diagnòstic preferent en 
15 dies i ordinari de 3 mesos. Addicionar també els 
recursos econòmics i concretar els circuits de deriva-
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ció que permetin l’ingrés directe de pacients crònics 
subaguts als centres sociosanitaris.


5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut del 2015 
fins a arribar al nivell de 2010 i presentar un escenari 
pressupostari creixent de caràcter plurianual 2015-
2020.


6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària. Per tal de garantir 
el seu manteniment i millora de les infraestructures 
i la renovació tecnològica i la incorporació de noves 
tecnologies.


7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud.


8. Evitar la convocatòria de concursos públics per la 
gestió de les àrees bàsiques de salut que actualment 
estan en règim de concessió al termini d’aquestes, tot 
aplicant i desenvolupant les mesures previstes a l’in-
forme relatiu a la moció 3/X del Parlament de Cata-
lunya sobre polítiques de salut, del Grup de Treball 
sobre Contractació Pública.


9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bàsi-
ques que estan sotmeses a processos de concurs, tot 
indicant la data de venciment, i estudiant les diferents 
alternatives per evitar que l’atenció primària surti a 
concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 


9.1. L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimi-
lat» o entitats de base municipalista per centres de ti-
tularitat pública.


9.2. El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.


10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria 8. Evitar la convocatòria de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.


11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


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


Esmenes presentades
Reg. 93240, 94414, 94458, 94463, 94684 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 93240)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció primària de salut (tram. 302-00221/10).


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


Al punt 1.2


1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics necessaris dins dels processos assistencials del 
seu àmbit assistencial i el seguiment dels processos de 
trànsit entre nivells assistencials, garantint temps d’es-
pera màxims.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.3


1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de 
salut amb infants i adults, el seguiment dels malalts 
crònics amb suport facultatiu, i començar la prova 
pilot de prescripció infermera de productes sanitaris 
i farmacològics que no estiguin legalment subjectes a 
prescripció mèdica medicaments.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.4


1.4 Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment i control dels pacients crònics així com el segui-
ment a través de les infermeries gestores de casos i 
a l’ingrés des dels centres de salut als centres socio-
sanitaris i de salut mental, especialment de pacients 
fràgils i amb malalties cròniques reaguditzades.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.5


1.5 Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària 
de psicòlegs psicologia clínica, traumatologia, reuma-
tologia, oftalmologia i rehabilitació.


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


Al punt 1.7


1.7 Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part possible 
de problemes de salut.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un punt 


1.7 bis Establir un sistema de col·laboració i integració 
entre els professionals d’atenció primària i els especia-
listes de l’Hospital de referència, de forma que permeti 
i faciliti l’intercanvi d’experiències i la valoració con-
junta de casos, així com també, de forma periòdica, re-
gular i programada, els professionals de primària pu-
guin participar en les sessions clíniques i les activitats 
formatives i de recerca del seu Hospital de referència.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.8


1.8 En el marc de la implementació de les TIC a l’aten-
ció primària, generalitzar a tot el territori de Catalu-
nya al llarg del 2015 la teledermatologia i la teleof-
talmologia, i desenvolupar en els propers dos anys la 
generalització de les consultes telemàtiques en els àm-
bits d’atenció en que això sigui posible, tot i garantint 
que aquest tipus de consulta no substituirà ni retarda-
rà l’atenció especialitzada presencial en aquells casos 
en que es requereixi.


8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 11


11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.


Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014


Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu 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. 
94414)


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’atenció 
primària de salut (tram. 302-00221/10).


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


Al final del punt 1.4


1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment dels pacients crònics així com el seguiment a 
través de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés 
des dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 
salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades. Garantint que el 
programa d’atenció al pacient crònic no comporti pèr-
dua de personal d’AP.


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


Del punt 1.5


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció el model de coordinació i 
suport a tota l’atenció primària de psicòlegs, trauma-
tologia, reumatologia i oftalmologia.
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


En el punt 1.7


1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de proble-
mes de salut. de cada hospital que farà de consultor/a 
per cada especialitat, amb temps de dedicació a aques-
ta feina, per als/les professionals d’atenció primària 


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


D’un nou punt 1.11


1.11 Fer que tots els equips de primària s’incorporin a 
L’Estació clínica d’atenció primària (ECAP).


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


En el punt 2


2. Presentar i debatre al Parlament el nou model de far-
màcia comunitària tant des del punt de vista de carte-
ra de serveis preventius assistencials com el nou mo-
del de pagament i de gestió del medicament i altres 
productes.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 94458)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Eva García 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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’atenció primària de sa-
lut (tram. 302-00221/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 6, del bloc II


«6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària, tot prioritzant 
aquelles inversions compromeses en anteriors plans 
d’inversions. Per tal de garantir el seu manteniment i 
millora de les infraestructures i la renovació tecnolò-
gica i la incorporació de noves tecnologies.»


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


De l’apartat 7, del bloc II


«7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud. En aquest sentit: 


7.1. La Generalitat ha de garantir documentalment que 
els programes assistencials dels CAP poden ser els 
mateixos amb aquest tipus d’operacions que els de 
qualsevol altre ambulatori.


7.2. La Generalitat ha de garantir els serveis essen-
cials que es presten als usuaris de la xarxa pública, 
sense pèrdua d’equitat en l’accés i sense una disminu-
ció en la qualitat dels mateixos, com ara els serveis 
d’urgències, l’assistència domiciliària, els serveis d’es-
pecialitats i que la medicació dels pacients no es redu-
irà seguint criteris d’estalvi econòmic.


7.3 La Generalitat ha de garantir la mateixa qualitat 
assistencial i el mateix nombre dels professionals.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra Eva García Rodríguez
Portaveu adjunt GP PPC Diputada GP PPC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94463)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1. Desenvolupar i reforçar l’atenció primària i comu-
nitària amb els punt següents: 


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


1.1. Concretar el catàleg de serveis de salut pública que 
s’ha de dur a terme des de l’atenció primària, en els 
centres de salut i en la comunitat de forma consensua-
da amb tots els agents implicats de cada territori - or-
ganitzacions professionals, sindicats, associacions de 
malalts, organitzacions científiques, institucions i pro-
veïdors de serveis i representants polítics de totes les 
administracions.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.2. Atorgar al metge de família la capacitat de pro-
gramar l’atenció, amb els instruments diagnòstics dels 
processos assistencials i el seguiment dels processos 
de trànsit entre nivells assistencials, garantint temps 
d’espera màxims. Fent especial èmfasi en la gestió dels 
temps d’espera per a procediments terapèutics o proves 
diagnòstiques, la possibilitat de priorització des dels 
centres de salut en base a criteris mèdics, sempre ga-
rantint temps d’espera màxims, equitat territorial i una 
acceptable variabilitat entre proveïdors.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.3. Definir projectes on la infermeria pugui assumir 
el lideratge en l’àmbit comunitari, l’atenció dels pro-
grames de salut amb infants i adults, el seguiment dels 
malalts crònics; així com començar la prova pilot de 
prescripció infermera de determinats grups de medi-
caments que caldrà determinar en relació amb la seva 
tasca.


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


1.4. Atorgar a l’atenció primària la responsabilitat del 
seguiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos. Facili-
tar l’ingrés des dels centres de salut i des dels centres 
d’urgència d’atenció primària (CUAPs) als centres 


sociosanitaris i de salut mental, especialment de pa-
cients fràgils i amb malalties cròniques reaguditzades.


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


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya a partir 
del 2015 i en el menor temps possible, el model d’aten-
ció a tota l’atenció primària de psicòlegs, traumatolo-
gia, reumatologia i oftalmologia. Així com s’hauria de 
treballar el desplegament d’especialistes itinerants en 
base a les necessitats de la piràmide d’edat de les ABS.


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


1.8. En el marc de la implementació de les TIC a l’a-
tenció primària, ampliar les proves pilot de telederma-
tologia i la teleoftalmologia al llarg del 2015, i desen-
volupar en els propers dos anys la generalització de 
les consultes telemàtiques en els àmbits d’atenció en 
que això sigui possible i sempre sota la supervisió d’un 
especialista.


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya; un cop 
s’hagin estudiat en profunditat els resultats obtinguts 
fins ara i es confirmi la seva eficàcia.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.10. a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser ate-
sos per l’equip de salut o els professionals de referèn-
cia corresponents el mateix dia que sol·licitin l’atenció, 
sense cap excepció per motiu de condició administra-
tiva de la persona.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.10. b) En l’atenció primària, cal establir un màxim 
de quaranta-vuit hores d’espera en visites programa-
des per a ésser atès pel seu personal sanitari de refe-
rència.
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11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis, per assegurar la màxima co-
bertura horària possible, revisant també els horaris de 
l’atenció primària i l’avaluació dels serveis d’urgència 
nocturns de les ABS.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut per tal 
de poder dur a terme tots els aspectes necessaris per 
reforçar la primària tractats ens els punts anteriors.


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


7. Anul·lar la resolució d’aprovació del quadre de ca-
racterístiques dels concursos de l’ABS de l’Escala i de 
l’ABS de l’Alt Camp Oest per tal que es modifiquin: 


– els plecs de condicions per tal que la solvència tècni-
ca s’adeqüi a l’objecte del contracte, és a dir, la gestió 
de serveis d’atenció primària.


– els criteris de valoració subjectius d’acord amb allò 
que diu l’informe relatiu a la moció 3/X, respecte els 
criteris de valoració de l’autonomia de gestió, organit-
zatius i corporatius amb un ús de la fórmula «fins a 
un màxim de X punts» per assignar puntuació a cada 
criteri i subcriteri.


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris per tal d’evitar la convocatòria de concursos per 
la gestió de l’atenció primària. Prèviament a qualse-
vol modificació definitiva, s’haurà d’engegar un treball 
amb els diferents agents del sector i els grups parla-
mentaris per tal de consensuar el model i haurà de 
constar necessàriament amb un debat i aprovació al 
Parlament de Catalunya.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94684)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).


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


Del punt 1


«1. En el marc del desplegament del Pla de Salut de Ca-
talunya 2014-2015 i l’aplicació comunitària de tots els 
Plans Directors:»


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


Del punt 1.4


«1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del se-
guiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos i a l’. Les 
infermeres d’atenció primària lideraran el seguiment 
d’aquests pacients crònics també en cas d’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 
salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades.» 


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


De refosa dels punts 1.5 i 1.6


«1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya de ma-
nera progressiva els models de suport específic i expert, 
en l’atenció primària de salut, a la patologia mental, 
osteoarticular i oftalmològica i d’atenció en els as-
pectes relacionats amb l’atenció a l’estat nutricio nal i 
l’atenció fisioterapèutica.»


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


Del punt 1.7


«1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quines són les especialitats tributàries de par-
ticipar en el model de suport a fi de resoldre amb els 
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professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.»


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.8


«1.8. En el marc de la implementació de les TIC a 
l’atenció primària, generalitzar progressivament a tot 
el territori de Catalunya al llarg del 2015 la teleder-
matologia i la teleoftalmologia, i desenvolupar en els 
propers dos anys la generalització de les consultes te-
lemàtiques en els àmbits d’atenció en que això sigui 
possible.»


6 Esmena núm. 6
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.10


«1.10. El Govern adoptarà les mesures necessàries per 
tal que: 


a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.


b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de 
referència de quaranta-vuit hores d’espera en visites 
programades per a ésser atès pel metge o metgessa de 
família, per l’infermer o infermera i pel pediatre o pe-
diatra de referència.»


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


Del punt 2


«2. Continuar desplegant el nou model de farmàcia co-
munitària tant des del punt de vista de cartera de ser-
veis preventius assistencials com el nou model de pa-
gament i de gestió del medicament i altres productes.»


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


Del punt 3


«3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de valorar la possibilitat de mantenir 
l’obertura de les oficines de farmàcia a municipis on, 
fruit dels tancaments nocturns indiscriminats de ser-
veis d’atenció continuada i d’atenció primària, s’han 
quedat sense cobertura.»


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


Del punt 4


«4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat 
del 2015, una dotació econòmica suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de prestaci-
ons de l’atenció primària i comunitària. De forma pro-
gressiva s’establiran les partides finalistes necessàries 
de les proves complementàries i les visites a especia-
listes per a garantir els temps màxims que estableixi 
el nou decret de modificació del decret 354/2002. Ad-
dicionar també els recursos econòmics i concretar els 
circuits de derivació que permetin l’ingrés directe de 
pacients crònics subaguts als centres sociosanitaris.»


10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’aten-
ció primària sobre el total del pressupost en salut del 
2015 fins a arribar progressivament al nivell de 2010 i 
presentar un escenari pressupostari creixent de caràcter 
plurianual 2015-2020.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Realitzar el manteniment i la millora de les infra-
estructures d’atenció primària i la renovació tecnolò-
gica i la incorporació de noves tecnologies, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. En la convocatòria de concursos públics per la 
gestió de les àrees bàsiques de salut que actualment 
estan en règim de concessió al termini d’aquestes, es 
tindran en compte les mesures previstes a l’informe 
relatiu a la moció 3/X del Parlament de Catalunya 
sobre polítiques de salut, del Grup de Treball sobre 
Contractació Pública.»
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13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió


De tot el punt 9


«9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bà-
siques que estan sotmeses a processos de concurs, 
tot indicant la data de venciment, i estudiant les dife-
rents alternatives per evitar que l’atenció primària surti 
a concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 


9.1 L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimilat» 
o entitats de base municipalista per centres de titularitat 
pública.


9.2 El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.»


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Estudiar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria, en la mesura del possible, de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.»


15 Esmena núm. 15
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Presentar a la Comissió de Salut, durant l’any 2015, 
l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances entre les 
seves empreses públiques i consorcis per permetre la 
gestió dels equips d’atenció primària no estigui en mans 
d’empreses privades.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 91121 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa i la desigualtat (tram. 300-00232/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
abans de gener 2015 un Pla de Rescat Social que con-
templi els següents eixos: 


Al Govern de la Generalitat: 


1. Transparència, seguiment de la gestió de polítiques 
socials i mesura de la desigualtat


1.1. Donar compliment immediat a les més de 30 mo-
cions aprovades en el Parlament de Catalunya que 
preveuen actuacions de lluita contra la pobresa i la de-
sigualtat i que estan pendents d’execució.


1.2. Crear en el termini d’un mes la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats en el Debat 
General sobre l’increment de pobresa i les desigualtats.


1.3. Establir la compareixença mensual del Departa-
ment de Benestar i Família al Parlament per lliurar 
la informació relativa a l’evolució de les situacions de 
pobresa i exclusió, que inclogui com a mínim: 


a) Beques-menjador: evolució de les sol·licituds apro-
vades, denegades i en llista d’espera.


b) Desnonaments: nombre de desnonaments per tipus 
de propietat i propietari.


c) Renda Mínima d’Inserció: nombre d’expedients 
aprovats, denegats i pendents de nòmina.


d) Pobresa Energètica: nombre de talls d’aigua, llum i 
gas a Catalunya.


e) Les dades s’oferiran el màxim de desagregades 
possibles, incloent els districtes en cas de ciutats com 
Barcelona.


1.4. Incorporar la mesura de la desigualtat econòmica, 
mitjançant una memòria d’impacte social, en tota l’ac-
ció política, amb especial atenció a salut, educació, 
ocupació, habitatge, redistribució de rendes i garantia 
d’ingressos.


1.5. Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, 
xarxes, associacions veïnals i altres entitats ciutadanes 
que estan treballant per la defensa dels drets socials de 
ciutadania a través de la solidaritat i l’autogestió.


1.6. Revisar els contractes-programa d’acord amb els 
nous indicadors de risc a la pobresa per adaptar els 
equips d’atenció social primària a les necessitats de-
tectades i que ens permetin resoldre les sol·licituds 
d’ajuts socials en el termini de 2 mesos.


Al Parlament de Catalunya


2. Establir el Mínim Vital Garantit 


2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards injus-
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Garan-
tida de Ciutadania.


Al Govern de la Generalitat 


2.2. Pagar totes les beques menjador, que es troben en 
llista d’espera en els ajuntaments atenent al compro-
mís parlamentari de juliol de 2013 pel qual es garantia 
la cobertura amb beques menjador tots els nens i ne-
nes amb necessitats socials.


2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de 
serveis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de 
Subministrament Social com a resposta a la pobresa 
energètica exigint que es facin responsables de l’as-
sumpció de les factures i rebuts impagats.


2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de risc social sense que s’hagi 
proporcionat prèviament una habitatge alternatiu dins 
un marc proximitat.


2.5. Incloure en el Pacte per la Infància la prohibició 
que cap menor pugui ser víctima o testimoni d’un des-
nonament.


3. Pressupost i fiscalitat


3.1. Fixar un sòl de despesa en inversió i en despesa 
corrent social (capítol 4) en els pressupostos per al 
2015 de la Generalitat de Catalunya, per arribar a 
l’equiparació en 2 legislatures la mitjana europea.


3.2. Donar prioritat al pagament de les despeses de 
salut, educació i serveis socials i habitatge social, ne-
gociant amb les entitats financeres i empreses cons-
tructores moratòries i ajornaments en els pagaments 
del deute i del deute diferit.


3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
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Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.


3.4. 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.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 94428, 94681, 94682, 94689 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94428)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la pobresa i la desigualtat (tram. 302-00222/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 1.2


«1.2 Crear en el termini d’un mes la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats, tal i com s’estableix a la Moció 151/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials.» 


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


Addició de dos subapartats en el punt 1.3


«f) Ajuts d’urgència social: nombre d’expedients apro-
vats, denegats i pendents, i import destinat.


g) Usuaris i despesa per procedència de pagaments 
dels programes d’aliments.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 1.5


«Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, 
associacions veïnals, sindicats de treballadors i altres 
entitats ciutadanes que estan treballant per la defensa 
dels drets socials de ciutadania a través de la solidari-
tat i l’autogestió.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 2.6


«2.6 Garantir les prestacions per fills a càrrec a totes 
les famílies en exclusió i en risc d’exclusió social amb 
una quantia suficient per garantir la igualtat d’oportu-
nitats dels menors..»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 4


«4. Sistema de Serveis Socials 


4.1. Enfortir el Sistema català de Serveis Socials, revi-
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova cartera 
de serveis adaptada a les noves necessitats socials, que 
incorpori la garantia d’aliments i els ajuts pel mante-
niment de l’habitatge, i compti amb la coordinació i 
col·laboració entre la Generalitat, les administracions 
locals i les entitats socials.


4.2. Garantir les partides en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2015, a l’àmbit de serveis socials que 
permeti millorar substancialment la dotació dels con-
tractes programes adreçats als ajuntaments i les sub-
vencions i contractes amb proveïdors i entitats del ter-
cer sector.


4.3. Dotar dels recursos econòmics a les partides d’emer-
gència social per fer front a les necessitats més greus 
com la cobertura de les necessitats bàsiques alimen-
tàries de la ciutadania, especialment de la infància, 
l’accés a l’habitatge digne o bé els subministraments 
energètics.»


Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94681)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 302-
00222/10).


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


Del punt 2 i el punt 2.1


Al Parlament de Catalunya


2. Impulsar l’aprovació de les mesures necessàries per 
a donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya en relació amb els persones i 
famílies en situació de pobresa. 


2.1. Demanar que la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania es tramiti pel tràmit d’urgència i sense més 
retards injustificats.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans


Al Govern de la Generalitat 


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.3


2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de 
serveis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de 
Subministrament Social com a resposta a la pobresa 
energètica exigint que es facin co responsables de l’as-
sumpció de les factures i rebuts impagats.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.4


2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de amb risc d’exclusió social 
sense que s’hagi proporcionat prèviament una habitat-
ge alternatiu dins un marc de proximitat.


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


Al punt 2.5


2.5. Incloure en el Pacte per la Infància les mesures 
necessàries per tal d’evitar la prohibició que cap me-
nor pugui ser víctima o testimoni d’un desnonament.


6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 3.3


3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-
Saa vedra Conesa, diputat, del GP C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94682)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).


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


De l’enunciat


«El Parlament de Catalunya insta el Govern, les se-
güents mesures:»


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


Del punt 1.1


«1.1. Seguir donant compliment, en el menor termini 
de temps possible, a les més de 30 mocions aprovades 







 17 | Sessió plenària 45


en el Parlament de Catalunya que preveuen actuacions 
de lluita contra la pobresa i la desigualtat i que estan 
pendents d’execució.»


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


Del punt 1.6


«1.6. Analitzar, en el marc del nou contracte-programa 
del Departament de Benestar Social i Família amb els 
ens locals i conjuntament amb les entitats municipa-
listes, l’adequació de les ràtios dels equips d’atenció 
social segons les necessitats reals detectades i que per-
metin atendre les sol·licituds d’ajuts socials.»


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


Del punt 3.4


«3.4. Presentar al Parlament de conformitat, un pla per 
combatre el frau fiscal, incrementant, d’acord amb les 
necessitats que plantegi el desenvolupament de les tas-
ques que li siguin encomanades, els recursos humans 
i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya per tal 
de perseguir el frau fiscal i la economia submergida, 
coordinant les actuacions amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària. L’objectiu del pla serà assolir 
els mateixos paràmetres que els països més avançats 
de la UE.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94689)


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 la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).


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


El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar, durant l’any 2015, les següents mesures: 


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.2. Crear, en el termini d’un mes, la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de pobresa i les desi-
gualtats, la qual haurà de comptar amb representació 
de les entitats socials i professionals del sector.


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


1.3. Publicitar, a través del portal web htttp:// transpa-
rencia.gencat.cat/, les dades que permetin analitzar 
l’evolució de les situacions de pobresa i exclusió; totes 
elles, amb desagregació municipal, xifres absolutes i 
relatives i especificant les peticions, les denegacions i 
el motiu de les mateixes: beques menjador i renda mí-
nima d’inserció. I igualment, les dades sobre desnona-
ments i talls de subministrament energètic i d’aigua.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.4. Estudiar la possibilitat d’implementar una memò-
ria d’impacte social en les lleis que impulsi el Govern, 
a través de la qual es mesuri especialment la seva in-
cidència en allò que fa referència a l’increment de les 
desigualtats socials.


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


1.5. Reforçar els mecanismes de coordinació estable i 
permanent entre el Govern de la Generalitat i les pla-
taformes, xarxes, associacions veïnals i altres entitats 
ciutadanes que estan treballant per la defensa dels 
drets socials de ciutadania.


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


2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards injus-
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, i definir, a partir d’aquesta, 
un model que doni resposta a les necessitats bàsiques 
d’aquelles persones sense ingressos i que disminueixi 
l’exclusió social.
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2.2. Agilitzar el pagament de les transferències en con-
cepte de beca de menjador i amb la flexibilitat necessària 
del sistema i deis pagaments per tal de fer front a les si-
tuacions canviants de les famílies al llarg del curs esco-
lar, de manera que s’asseguri que el programa funciona 
d’inici a final, que els infants tinguin cobert l’àpat diari 
de principi a final de curs i que les famílies amb situaci-
ons econòmiques sobrevingudes puguin demanar i rebre 
una beca de menjador escolar un cop iniciat el curs.


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


2.3. Donar compliment immediat, ja sigui a través d’un 
nou decret llei o de la modificació de la llei del Codi de 
Consum, al punt 24.i. de la Resolució 577/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i 
les desigualtats, ampliant el període d’aplicabilitat a tot 
l’any, simplificant substancialment els tràmits i incorpo-
rant ajudes per a les persones que no arribin a l’1,5 de la 
renda de suficiència de Catalunya i no puguin afrontar 
el deute; i, al mateix temps, instar el Govern a negociar 
amb les empreses subministradores, entre d’altres, me-
sures immediates per fer front a la pobresa energètica.


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 2.4. i 2.5. en un sol punt


Establir, per mitjà de la modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum, l’obligatorietat de 
la mediació entre deutor i entitat financera abans de 
fer qualsevol llançament i l’exigència d’un informe dels 
serveis socials bàsics i la Junta Arbitral de Consum so-
bre els riscos socials, que s’ha de lliurar al jutge abans 
d’iniciar qualsevol desnonament en els casos d’habi-
tatge habitual.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 3.1., 3.2. i 3.3. en un sol punt: 


Preveure i quantificar els recursos necessaris per ar-
ribar, en dues legislatures, a la despesa mitjana per 
càpita dels països de la Unió Europea en inversió i des-
pesa social corrent. Atès l’estret marge competencial i 
recaptatori que té la Generalitat sobre els tributs su-
portats a Catalunya, es constata que només amb un es-
tat propi es podrà obtenir la plena sobirania fiscal per 
assolir, entre altres, aquest objectiu en despesa social.


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, el 4: 


4. Revisar, de forma immediata, l’Ordre BSF/130/2014, 
per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestaci-
ons econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les presta-
cions de servei no gratuïtes. Aquesta revisió es durà a 
terme amb l’objectiu de recuperar els percentatges per 
determinar la quantitat mínima garantida per a despe-
ses personals previstos a l’Ordre ASC/432/2007, de 22 
de novembre, pel qual es regulen els preus públics i el 
règim de participació de les persones beneficiàries en 
el finançament dels serveis del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit 
territorial de Catalunya i garantir que les persones tin-
guin recursos econòmics suficients per a la seva auto-
nomia personal i social.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 91494 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’educació en el lleure (tram. 300-00236/10).


Moció


En relació al reconeixement del sector, 


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials.


2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure –caus, esplais i 
casals de joves– i la seva tasca educativa per al des-
envolupament personal i col·lectiu dels infants i joves.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implementar accions que revalorin la 
importància de l’educació en el lleure i que sensibi-
litzin sobre la contribució del lleure educatiu en el 
desenvolupament personal i social dels infants i ado-
lescents, i per extensió de la societat.


Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’educació 
en el lleure, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


4. Implantar estructures de coordinació entre els di-
ferents agents del lleure educatiu, així com estructu-
res de coordinació entre l’educació formal i del lleure 
educatiu per abordar l’educació d’una forma integral 
i conjunta.


5. Promoure la participació de les entitats de lleure 
en les estructures de coordinació en l’àmbit educatiu 
en general com són els consells escolars municipals, 
els plans educatius d’entorn, o les taules territorials de 
coordinació que puguin existir.


6. Implicar les entitats del lleure educatiu en la plani-
ficació i implantació de polítiques socials en àmbits 


estratègics relacionats amb els infants i joves, especi-
alment aquells que fan referència a la lluita contra la 
pobresa infantil o el fracàs escolar.


7. Potenciar i impulsar campanyes de visualització a 
diferents nivells i accions de reconeixement i visibi-
litat de la tasca associativa, així com impulsar el co-
neixement i informació de les diferents associacions i 
entitats existents a cada territori, posant èmfasi espe-
cial a la difusió entre les persones nouvingudes, i les 
persones amb risc d’exclusió social.


En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya amb 
les entitats relacionades amb el lleure i millorar aquest 
finançament a través de les mesures següents: 


8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats.


8.2. Recuperar tan aviat com sigui possible els con-
venis plurianuals, així com els convenis interdepar-
tamentals.


8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els termi-
nis de pagament i adaptar les convocatòries a les ne-
cessitats del sector.


Pel que fa a l’ús dels espais i equipaments públics i 
l’accés als locals, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a: 


9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en es-
pecial els Ajuntaments, i amb les entitats d’educació 
en el lleure per tal de garantir un espai propi a aques-
tes entitats perquè puguin desenvolupar amb facilitat 
i amb condicions adequades les seves activitats, així 
com per aprofundir en l’ús dels equipaments públics i 
la utilització de l’espai públic, a través de les estratè-
gies següents: 


9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments 
públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a 
les entitats de lleure educatiu.


9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments mu-
nicipals a les entitats de lleure.


9.3. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars 
dels centres públics per a l’autorització de l’ús de les 
instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.


En relació a la formació en l’educació del lleure i da-
vant l’entrada en vigor dels certificats de professiona-
litat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
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d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris.


11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies ne-
cessàries per tal d’homologar els nous certificats de 
professionalitat amb els cursos de formació realitzats 
en les escoles de formació dels moviments associatius 
i evitar així la professionalització allunyada de l’es-
sència de l’educació en el lleure.


En relació a la garantia del dret d’accés al lleure edu-
catiu de forma equitativa, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a: 


12. Elaborar un informe conjuntament amb les enti-
tats del lleure i les altres administracions, sobre les 
desigualtat ens l’àmbit de l’accés al lleure educatiu.


13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i 
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents: 


13.1. Establint un sistema global d’ajuts, bonificacions 
i exempcions per als infants amb més dificultats eco-
nòmiques i especificar els criteris socials i econòmics 
prioritaris per aquests ajuts.


13.2. Establint altres mesures de foment per garantir 
que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats 
d’educació en el lleure en condicions d’equitat, sense 
discriminació per raons econòmiques, territorials, so-
cial, culturals o de capacitat.


Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés 
a l’educació en el lleure, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 


14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través 
de plans locals de dinamització del lleure educatiu a 
través de les accions següents: 


14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en el lleure educatiu més feble.


14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de 
les entitats.


14.3. Dinamitzar l’oferta del lleure educatiu als barris 
i municipis que no en tenen, especialment a les zones 
amb una composició social desfavorida.


I en relació a l’impuls de l’associacionisme i la partici-
pació juvenil i ciutadana, 


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associ-
acionisme juvenil en general, elements clau i impres-
cindibles per a la construcció d’una societat amb qua-
litat i salut democràtiques.


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per 
a la participació, la formació en participació al pro-
fessorat, i la implicació de les famílies en els centres, 
així com la coordinació amb l’educació no formal.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 94429, 94461, 94472, 94685 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94429)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura Brus-
ca, 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’educa-
ció en el lleure (tram. 302-00225/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 8.2


«8.2. Recuperar en el proper exercici pressupostari els 
convenis plurianuals, així com els convenis interde-
partamentals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 8.3


«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, elaborar un pla 
de pagaments a les entitats de lleure educatiu pel pri-
mer trimestre del 2015, i adaptar les convocatòries a 
les necessitats del sector.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 8.4


«8.4. Recuperar les línies de les subvencions a les AM-
PA’s per activitats extraescolars, així com augmentar 
les subvencions destinades als Plans Educatius d’En-
torn en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 8.5


«8.5. En relació als ensenyaments no reglats (escoles de 
música, de dansa, ensenyaments d’idiomes de règim es-
pecial, etc.) atendre els pagaments en un màxim de dos 
mesos als ens municipals, així com augmentar les aju-
des en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 12.1


«12.1. Identificar els àmbits territorials amb una parti-
cipació dels infants en el lleure educatiu més feble per 
tal de planificar i desenvolupar mesures de promoció 
de l’oferta i mesures d’accessibilitat.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94461)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
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’educa-
ció en el lleure (tram. 302-00225/10).


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


Al final del punt 1


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials, especialment de l’associacionisme educatiu 
pel fet que la seva dinàmica voluntària i austeritat en 
l’activitat, garanteix l’equitat i evita la discriminació 
per raons econòmiques.


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


De dos incisos al punt 2


2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure i especialment de 
l’associacionisme educatiu –caus, esplais i casals de 
joves de base associativa i voluntària– i la seva tasca 
educativa per al desenvolupament personal i col·lectiu 
dels infants i joves.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 3


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar accions que fomentin l’associ-
acionisme educatiu i li donin suport, que sensibilitzin 
sobre la seva contribució al desenvolupament personal 
i social d’infants i adolescents, a la construcció demo-
cràtica i la transformació social, així com que revalori 
el seu paper cabdal en educar per i en la participació 
des de la mateixa pràctica participativa, democràtica, 
voluntària i de foment de l’associacionisme i la impli-
cació social.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 3 i el punt 4


Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’associa-
cionisme educatiu i l’educació en el lleure en general, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt abans del punt 4


4.0. Promoure i enfortir els grups i casals de joves, en-
tesos com a projectes associatius, democràtics, auto-
gestionats i liderats per joves.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 4


4. Millorar i aprofundir en les estructures de coordi-
nació entre els diferents agents de l’associacionisme 
educatiu, en especial en les estructures de coordinació 
entre l’educació formal i del lleure educatiu per abor-
dar l’educació d’una forma integral i conjunta.


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


Al punt 5


5. Promoure la participació de l’associacionisme edu-
catiu i, en general, les entitats de lleure de les entitats 
de lleure en les estructures de coordinació en l’àm-
bit educatiu en general com són els consells escolars 
municipals, els plans educatius d’entorn, o les taules 
territorials de coordinació que puguin existir.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 6 que resta redactat de la següent manera


6. Implicar l’associacionisme educatiu, i en general les 
entitats de lleure educatiu, en la planificació i implan-
tació de polítiques públiques en àmbits estratègics com 
el foment de la participació o polítiques socials i d’in-
clusió d’infants i joves.


En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a:


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De dos incisos al punt 8


8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb l’associacionisme 
educatiu (esplais, caus i casals de joves) amb el lleure 
i millorar aquest finançament a través de les mesures 
següents, tot realitzant un diàleg amb les entitats per 
consensuar la seva implantació:


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 8.1


8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats, reconeixent la necessitat d’enfortir les en-
titats de segon grau.


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 8.3 que resta redactat de la següent manera:


8.3. Impulsar la nova instrucció interna de la Gene-
ralitat aprovada en la moció 128/X sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats 
socials a fi i efecte d’agilitar tràmits, adaptar calenda-
ris i racionalitzar les justificacions també en l’àmbit de 
l’associacionisme educatiu.


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 8.4


8.4. Adaptar els mecanismes i dates de les justifica-
cions de subvencions a l’associacionisme educatiu a la 
realitat associativa i a una millora de la transparència, 
a partir d’un diàleg amb les entitats.
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13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9


9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en 
especial els Ajuntaments, i amb l’associacionisme 
educatiu per tal de garantir un espai propi a aques-
tes entitats perquè puguin desenvolupar amb facilitat 
i amb condicions adequades les seves activitats, així 
com per aprofundir en l’ús dels equipaments públics i 
la utilització de l’espai públic, a través de les estratè-
gies següents:


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9.1


9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments 
públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a 
l’associacionisme educatiu.


15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 9.2


9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments mu-
nicipals a l’associacionisme educatiu, i la signatura de 
convenis que en garanteixin l’estabilitat, així com fa-
cilitar la utilització de l’espai públic per desenvolupar 
totes les seves activitats.


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt 9.2 bis


9.2 bis. Evitar anomenar Casals de Joves a equipa-
ments i espais municipals que no estiguin liderats per 
l’associacionisme juvenil.


17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un incís al punt 9.3


9.3. Sensibilitzar, a través d’experiències positives que 
existeixen al nostre país, les direccions i els consells 
escolars dels centres públics per a l’autorització de 
l’ús de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.


18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 10


10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris com a monitors i directors.


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 11


11. Estudiar les vies necessàries i implantar les me-
sures necessàries per tal d’homologar els nous certi-
ficats de professionalitat amb els cursos de formació 
realitzats en les escoles de formació dels moviments 
associat ius i evitar així la professionalització allunya-
da de l’essència de l’educació en el lleure, informar 
puntualment l’associacionisme educatiu des dels dife-
rents departaments implicats i negociar amb aquest les 
vies i mesures més adequades per aconseguir l’homo-
logació esmentada.


20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt 11 bis


11 bis. Estudiar i valorar un model d’homologació dels 
certificats professionals en que una part significativa 
sigui homologada a partir de l’experiència voluntària 
i continuada en l’associacionisme educatiu, comple-
mentàriament a la formació.
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21 Esmena núm. 21


De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 11 bis i el 12


En relació a la garantia del dret d’accés a l’associaci-
onisme educatiu i a tot el lleure educatiu en general al 
lleure educatiu en general, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a:


22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 12


12. Elaborar un informe conjuntament amb les enti-
tats del lleure i les altres administracions, sobre les 
desigualtat ens l’àmbit de l’accés l’associacionisme 
educatiu i a tot el lleure educatiu en general.


13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i 
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents:


23 Esmena núm. 23
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.1 que resta redactat de la següent manera


13.1. Establint un itinerari sistematitzat entre serveis 
socials i l’associacionisme educatiu i un sistema pú-
blic global d’ajuts, bonificacions i exempcions per als 
infants amb més dificultats econòmiques, gestionat i 
coordinat per la Generalitat, i especificant els criteris 
socials i econòmics prioritaris per aquests ajuts.


24 Esmena núm. 24
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.2


13.2. Establint altres mesures de foment per garantir 
que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats de 
l’associacionisme educatiu i a tot el lleure educatiu en 
general en condicions d’equitat, sense discriminació 
per raons econòmiques, territorials, social, culturals 
o de capacitat.


25 Esmena núm. 25
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 13.2 i el punt 14


Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés 
a l’associacionisme educatiu, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat a:


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14


14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través 
de plans locals de dinamització de l’associacionisme 
educatiu a través de les accions següents:


27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.1


14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en l’associacionisme educatiu més 
feble.


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.2


14.2. Planificar mesures de promoció de l’associaci-
onisme educatiu l’oferta i mesures d’accessibilitat en 
aquestes zones de la mà de les entitats.


29 Esmena núm. 29
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.3


14.3. Posar les eines per facilitar i fomentar l’associ-
acionisme educatiu als barris i municipis que no en 
tenen, especialment a les zones amb una composició 
social desfavorida.
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30 Esmena núm. 30
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 15


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associ-
acionisme juvenil en general, elements clau i impres-
cindibles per a la construcció d’una societat amb qua-
litat i salut democràtiques.


31 Esmena núm. 31


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Diversos incisos al punt 16


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal conjuntament el moviment as-
sociatiu juvenil per abordar la promoció de la cultura 
participativa de les persones joves i la seva intervenció 
en els afers públics, el foment dels processos de par-
ticipació juvenil i l’impuls a l’associacionisme juvenil 
i el suport a les entitats a través de l’aprofundiment 
de l’educació en i per a la participació, la formació en 
participació al professorat, i la implicació de les famí-
lies en els centres escolars, així com la coordinació 
amb l’educació no formal.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94472)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta, Carlos Car-
rizosa Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10).


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


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 


d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials i el desenvolupament de la persona.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. Promoure la participació de les entitats de lleure le-
galment constituïdes en les estructures de coordinació 
en l’àmbit educatiu en general com són els consells 
escolars municipals, els plans educatius d’entorn, o les 
taules territorials de coordinació que puguin existir.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un punt 11 bis


11 bis. Vetllar perquè la formació dels professionals 
del lleure s’imparteixi sense cap ingerència política o 
ideo lògica.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 14.2


14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de les 
entitats amb participació de les entitats del lleure le-
galment constituïdes.


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


Al punt 15


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
paper que poden exercir model que representen les en-
titats juvenils i l’associacionisme juvenil en general, 
elements clau i imprescindibles per a la construcció 
d’una societat amb qualitat i salut democràtiques.


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


Al punt 16


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
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juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per a 
la participació, la formació en participació al profes-
sorat, i la implicació participació de les famílies en els 
centres en les entitats de lleure, així com la coordina-
ció amb l’educació no formal.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


17. El Parlament insta el Govern a garantir que a totes 
les entitats del lleure –caus, esplais i casals de joves–, 
així com a totes les seves activitats, es respecti la neu-
tralitat política, sense admetre cap tipus d’ingerència 
ideològica vers els usuaris dels serveis de lleure.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Inés Arrimadas García Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunta GP C’s Diputat GP C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94685)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’educació en el lleure (tram. 
302-00225/10).


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


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implementar accions que ajudin a con-
solidar i ampliar la valoració de la importància de 
l’educació en el lleure i que sensibilitzin, en els àmbits 
on no és prou coneguda, sobre la contribució del lleure 
educatiu en el desenvolupament personal i social dels 
infants i adolescents, i per extensió de la societat.»


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


Del punt 6


«6. Seguir implicant les entitats del lleure educatiu en 
la planificació i implantació de polítiques socials en 
àmbits estratègics relacionats amb els infants i joves, 


especialment aquells que fan referència a la lluita con-
tra la pobresa infantil o el fracàs escolar.»


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


Del punt 7


«7. Continuar impulsant i potenciant campanyes de 
visualització a diferents nivells i accions de reconeixe-
ment i visibilitat de la tasca associativa, posant èmfasi 
especial a la difusió entre les persones nouvingudes i 
les persones amb risc d’exclusió social, així com im-
pulsar el coneixement i informació de les diferents as-
sociacions i entitats existents a cada territori.»


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


De l’enunciat del punt 8


«8. Seguir mantenint el suport econòmic derivat dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb el lleure i millorar 
aquest finançament a través de les mesures següents:»


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


De refosa dels punts 8.1 i 8.2


«8.1. Seguir garantint el finançament per poder dur a 
terme els projectes educatius de les entitats, recuperant 
tan aviat com sigui possible, els convenis plurianuals.» 


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


Del punt 8.3


«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els ter-
minis de pagament i adaptar les convocatòries a les 
necessitats del sector.»


7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies ne-
cessàries per tal d’homologar els nous certificats de 
professionalitat i qualificacions professionals amb els 
cursos de formació realitzats en les escoles de for-
mació dels moviments associatius i garantir l’accés a 
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l’exercici de la professió de totes les persones titulades 
a través de les escoles d’educació en el lleure recone-
gudes per la Direcció General de Joventut.» 


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


Del punt 13.1


«13.1. Continuar garantint els recursos que es trans-
fereixen a les entitats de lleure educatiu per fomentar 
l’accés al lleure en igualtat d’oportunitats per als in-
fants i joves que participen de les seves activitats de 
curs i de períodes de vacances.»


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


De refosa de tot el punt 14


«14. Seguir dinamitzant mitjançant els plans de desen-
volupament comunitari l’enfortiment de la participa-
ció social, el reforçament del teixit d’entitats i la cohe-
sió, fomentant la creació d’oferta de lleure educatiu en 
barris i municipis amb una composició socioeconòmi-
ca més vulnerable.»


10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis-
senyar estratègies per abordar la promoció de la cultu-
ra participativa de les persones joves i la seva inter-
venció en els afers públics, el foment dels processos de 
participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme ju-
venil. a través de l’aprofundiment de l’educació per a la 
participació, la formació en participació al professorat, 
i la implicació de les famílies en els centres, així com la 
coordinació amb l’educació no formal.»


Palau del Parlament, 26 de novembre 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 al món 
pesquer
Tram. 302-00223/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 91124 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, 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 Go-
vern sobre les polítiques de suport al món pesquer 
(tram. 300-00237/10).


Exposició de motius


El Reglament (UE) No 508/2014 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell de 15 de maig de 2014, relatiu al 
Fons Europeu de la Pesca, en el seu article 33 (para-
lització temporal d’activitats pesqueres), apartat B diu 
que els ajuts es concediran als pescadors que hagin 
treballat al mar al menys durant 120 dies durant els 
dos anys civils anteriors a la data de presentació de 
la sol·licitud d’ajuda a bord d’un vaixell pesquer de la 
Unió afectat per la paralització temporal.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria d’activi-
tats marítimes i de pesca marítima i recreativa a aigües 
interiors, i la competència compartida en matèria d’or-
denació del sector Pesquer (article 119) que inclou la 
capacitat de determinar els objectius als quals és des-
tinin les subvencions de l’Estat i de la Unió Europea.


En el procés d’elaboració de la Llei 2/2010 de 18 de 
febrer de pesca i acció marítimes (DOGC 5580 de 
4.3.2010) i concretament en el diari de sessions del Par-
lament de Catalunya de dijous 26 de febrer de 2009 es 
va exposar el perjudici econòmic que suposa per als 
mariners la realització de les paralitzacions temporals 
(vedes) havent-hi una unanimitat per part dels portaveus 
dels grups parlamentaris en recollir i donar solucions a 
la problemàtica que es va plantejar sobre aquest tema.


Tot això va quedar plasmat en el capítol IV (Ajuts i 
subvencions per al desenvolupament del sector Pes-
quer) de la Llei de Pesca i Acció Marítimes 2/2010, 
dins del capítol IV i concretament a l’article 87 (Ob-
jecte dels ajuts i les subvencions) punt 1-b s’especifica 
que les subvencions regulades en el present article es-


taran destinades a reduir la capacitat de pesca per mit-
jà de la retirada definitiva o temporal de l’activitat o de 
parades temporals de l’activitat, o les dues mesures en 
el marc dels plans específics de gestió establerts per 
l’article 26. Per garantir el caràcter universal aquests 
ajuts es destinen al manteniment dels llocs de treball i 
els contractes laborals.


Es dóna el cas que la situació que pateixen els pesca-
dors catalans no passa a la resta de comunitats autòno-
mes amb competències pesqueres on les ajudes si es 
reparteixen, a més dels armadors, també als mariners.


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a que vetlli pel compliment de 
les competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya en matèria d’activitats marítimes i de pesca marí-
tima i recreativa a aigües interiors, i la competència 
compartida en matèria d’ordenació del sector Pesquer 
(article 119) i sigui esmenat el greuge comparatiu que 
pateixen des de sempre els mariners catalans en les 
èpoques de paralització temporal (veda) i que siguin 
efectuades les ordres, en la mateixa forma en la qual 
es fa per als titulars de vaixells pesquers (Armadors), 
perquè els mariners puguin sol·licitar els ajuts que el 
FEP destina per aquest fi i evitin haver de consumir 
les seves prestacions d’atur.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 94432, 94460, 94683 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94432)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat 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 les polí-
tiques de suport al món pesquer (tram. 302-00223/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a desplegar les accions 
i els recursos necessaris per impulsar el Pla de desen-
volupament del litoral català, amb la finalitat de po-
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tenciar i ampliar l’economia vinculada al mar, fomen-
tant les seves empreses i diversificant els seus sectors 
productius.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a impulsar ajuts als 
sector pesquer i aqüícola de Catalunya potenciant la 
diversificació del sector, tal i com es va aprovar durant 
el Debat General sobre el Món Agrari, del passat 11 de 
juliol de 2014, a la Resolució 739/X del Parlament de 
Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a destinar recursos per 
impulsar campanyes de promoció i de consum de pro-
ductes marítims del litoral català, de qualitat i de pro-
ximitat, entre els consumidors catalans.»


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern 
de l’Estat que tingui en compte la realitat de la pesca 
mediterrània i que accepti les conclusions del procés 
de participació dut a terme pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, el qual marca les prioritats de la pesca de Catalu-
nya pel proper Programa Operatiu (PO) 2014-2020 del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a impulsar i regular la 
compra de productes de proximitat del litoral català en 
la compra de les administracions públiques, tal i com es 
va aprovar a la Resolució 655/X, de 30 d’Abril de 2014, 
de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94460)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
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 les polí-
tiques de suport al món pesquer (tram. 302-00223/10).


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 redactada de la 
manera següent


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Establir una línia d’ajuts directes del Fons Europeu 
Marítim i Pesquer 2014-2020 per a pagar els mariners 
forçosament aturats durant els períodes de veda per 
a que no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que 
s’implementen fórmules de diversificació de l’activitat 
o formació durant aquests períodes.


2. Estudiar durant el primer semestre del 2015, en el 
marc del Consell de la Pesca amb les Confraries de 
Pescadors, els sindicats i l’Institut Social de la Marina 
el millor règim contractual per als mariners catalans 
per tal que es puguin complir els requisits necessaris 
per gaudir dels ajuts comunitaris i/o estatals.


3. Prioritzar el finançament de les mesures consensu-
ades durant el procés de participació sobre el reparti-
ment i distribució a Catalunya de la quantitat regiona-
litzada del Fons Europeu Marítim i Pesquer 2014-2020.


4. Comprometre’s a complir i aplicar la normativa exis-
tent en l’àmbit pesquer i concretament la referida a les 
arts de pesca, a la potència dels motors i a les incur-
sions en àrees protegides, fondàries, etc.


5. Iniciar un procés d’informació pública per arribar 
a un acord per poder fer una consulta al poble de Ca-
talunya sobre les noves prospeccions d’hidrocarburs a 
les costes catalanes.


6. Establir un marc de gestió català de la pesca gene-
ralitzant el model que s’ha aplicat al Sonso i la gam-
ba blanca, aprovant durant la legislatura un calendari 
d’elaboració i posada en marxa dels Plans de gestió 
pesquera, per zones o per pesqueries o ambdós, com ele-
ment imprescindible per fer una gestió sostenible ecolò-
gicament i econòmica i què garanteixi el futur del sector.


7. Elaborar un Informe Anual de l’estat de les pesque-
ries de Catalunya per tal de conèixer amb criteris cien-
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tífics com estan els estocs i poder aplicar els indicadors 
als plans de gestió, a l’establiment de vedes, disminu-
ció/eliminació del descarts, etc., per aconseguir un bon 
estat ecològic el 2020 (RMS).


8. Reconèixer que no totes les formes de pescar són 
iguals, ni tenen el mateix impacte sobre el medi i que 
la pesca d’arrossegament té un alt impacte i una bai-
xa selectivitat, i per tant incentivar la pesca costanera 
de baix impacte ambiental, pocs descarts i què no usa 
arts d’arrossegament.


9. Ampliar les Reserves Marines fins arribar el 2020 
al 10 % de la superfície marina tal i com requereix el 
Conveni de les Nacions Unides sobre diversitat Biolò-
gica 2020 i dotar els recursos públics que garanteixin 
el manteniment i l’efectiva protecció.


10. Promoure mesures efectives per garantir la traçabi-
litat i l’etiquetatge de comercialització de cara al con-
sumidor promovent un Codi de bones pràctiques amb 
Mercabarna i altres atès que distribueix el 95 % del 
peix que es comercialitza per tal què faci un etiquetatge 
comercial que garanteixi la informació al consumidor.


11. Prioritzar les instal·lacions d’aqüicultura de baix 
impacte ambiental i aprovar durant aquesta legisla-
tura el procediment administratiu per tal de decidir i 
autoritzar les instal·lacions d’Aqüicultura, què per una 
part simplifiqui els complicats tràmits administratius 
actuals i per altra permeti participar en el procés a 
totes les parts afectades ajuntament, pescadors de la 
zona, confraries, grups ecologistes ateses les conse-
qüències sistèmiques que se’n deriven d’aquest tipus 
d’instal·lacions.» 


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94683)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer (tram. 302-00223/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


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


1. Que vetlli pel compliment de les competències de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria d’ac-
tivitats marítimes i de pesca marítima i recreativa a 
aigües interiors, i la competència compartida en ma-
tèria d’ordenació del sector Pesquer (article 119) i si-
gui esmenat el greuge comparatiu que pateixen des de 
sempre els mariners catalans en les èpoques de pa-
ralització temporal (veda) i que siguin efectuades les 
ordres, en la mateixa forma en la qual es fa per als 
titulars de vaixells pesquers (Armadors), perquè els 
mariners puguin sol·licitar els ajuts que el FEP destina 
per aquest fi i evitin haver de consumir les seves pres-
tacions d’atur.


2. Defensar les singularitats del Mediterrani davant 
del nou Comissari de Pesca, per tal de reduir l’impacte 
de determinats aspectes de la Política Pesquera Comu-
na allunyats de les necessitats del Mediterrani.


3. Reclamar al Ministeri un Pla financer FEMP per a 
Catalunya que permeti assolir els grans reptes als que 
el sector de la pesca, l’aqüicultura i la comercialització 
de Catalunya, s’enfronten en l’escenari Europa 2020, i 
que compensi la manca d’aportació de l’Estat.


4. Garantir el màxim aprofitament dels recursos del 
FEMP tant a armadors com a mariners, amb l’objectiu 
d’assolir la sostenibilitat econòmica, ambiental i soci-
al del sector.


5. Rebutjar les propostes recentralitzadores en matèria 
de pesca, i a defensar les competències de la Genera-
litat de Catalunya, tot apostant per una gestió propera 
al ciutadà.


6. Defensar que el repartiment de l’increment de la quo-
ta adoptat a l’ICCAT, sigui accessible a la flota Cata-
lana i que el repartiment es realitzi atenen a criteris 
territorials, que cada CCAA conjuntament amb el sec-
tor pugui establir els mecanismes d’accés i gaudiment 
de la quota.


El Parlament de Catalunya: 


7. Reconeix les Confraries de Pescadors com a sistema 
organitzatiu del sector pesquer, donat que són institu-
cions arrelades al territori, i entitats col·laboradores 
de l’administració.


8. Dóna suport des del Parlament al Pla de Desenvo-
lupament del litoral elaborat des del DAAM, amb la 
finalitat de potenciar i ampliar l’economia del litoral 
català vinculada al mar mitjançant l’aprofitament de 
les oportunitats existents i la creació de les condicions 
favorables per al desenvolupament de litoral (punt 11 
de la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya so-
bre el Món agrari).


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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