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SESSIÓ NÚM. 52.1

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

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acom-
panyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Situació de compatibilitat d’una diputada (tram. 234-
00030/10). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 
525, 65).

3. Liquidació del pressupost del Parlament corresponent 
al 2014 (tram. 232-00006/10). Mesa ampliada. Liquidació 
del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

4. Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès 
(tram. 200-00042/10). Govern de la Generalitat. Proposta 
de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 533, 4).

5. Proposició de llei de modificació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics (tram. 202-00077/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 491, 35).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics 
(tram. 202-00079/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 491, 42).

7. Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
202-00078/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 491, 37).

8. Informe del Síndic de Greuges al Parlament correspo-
nent al 2014 (tram. 360-00019/10). Síndic de Greuges. 
Presentació de l’informe (informe: BOPC 500, 62).

9. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències eco-
nòmiques i socials de la política d’infraestructures (tram. 
300-00292/10). Grup Mixt. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua 
(tram. 300-00295/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat 
pública (tram. 300-00294/10). Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament de Salut (tram. 300-00296/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la 
utilització de mitjans públics (tram. 300-00298/10). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les comarques gironi-
nes (tram. 300-00293/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la política d’esports 
(tram. 300-00297/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les desigualtats i el sistema educatiu (tram. 302-00266/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els menjadors escolars (tram. 302-00268/10). Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran (tram. 302-00267/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat 
(tram. 302-00269/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les actuacions previstes per a completar el traspàs de 
competències al Consorci de Serveis Socials de Barce-
lona (tram. 302-00270/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el deute amb els ajuntaments (tram. 302-00271/10). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, iniciarem la ses-
sió plenària.

La llista de les preguntes a respondre oralment en el 
Ple la tenen en el dossier, se substanciaran aquest matí 
com a primer punt de l’ordre del dia. També els recor-
do que el punt 8 de l’ordre del dia, relatiu a l’Informe 
del Síndic de Greuges al Parlament, corresponent al 
2014, serà substanciat demà, dijous, a les 10.

Abans d’iniciar pròpiament l’ordre del dia, hi ha dos 
punts que els vull comentar. El primer de tots és que 
el Parlament es va comprometre en la declaració so-
bre violència masclista del proppassat 22 de gener a 
lamentar, a l’inici de cada sessió plenària, cada vegada 
que hi hagi una dona morta per violència masclista, el 
nou cas ocorregut i el nombre total de víctimes mor-
tals, com a mesura per avançar en la sensibilització i 
la prevenció de la violència masclista a Catalunya.

Així, doncs, ha de lamentar, malauradament, la mort 
d’una altra dona víctima de la violència masclista a 
Catalunya el 30 de març a Lleida. Es tracta de la se-
gona víctima mortal d’enguany, d’acord amb les dades 
oficials del Departament d’Interior i de l’Institut Cata-
là de les Dones.
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Declaració
de la presidenta del Parlament de 
Catalunya de suport als familiars i 
amics de les víctimes de l’avió estavellat 
als Alps (tram. 401-00032/10)

D’una altra banda, donaré lectura a la declaració de 
la presidència del Parlament de Catalunya, de suport 
i escalf als familiars i amics de les víctimes de l’avió 
estavellat als Alps. 

«Transcorreguts uns dies d’ençà de l’estavellament de 
l’avió de Germanwings als Alps francesos i una ve-
gada superada la fase aguda d’emergència, el Parla-
ment de Catalunya, reunit en sessió plenària, lamenta 
de forma profunda i sentida la catàstrofe aèria que va 
comportar la mort de tantes persones i l’escapçament 
de llurs projectes vitals. 

»El Parlament de Catalunya vol estar al costat dels fa-
miliars de les víctimes i de llur entorn i expressar-los 
la seva solidaritat i el seu escalf, que és la solidaritat i 
l’escalf de tot el poble de Catalunya, amb el desig que 
serveixin per alleujar-los el dolor i el buit creats per 
l’absència dels seus éssers estimats. 

»D’altra banda, el Parlament de Catalunya agraeix la 
feina feta, en condicions ben dures, per tots els profes-
sionals mobilitzats per combatre els efectes del sinis-
tre, sobretot en tasques de rescat i d’acompanyament 
dels familiars de les víctimes. 

»Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa el 
seu reconeixement i la seva gratitud a l’Estat i al poble 
de França per la gestió eficient que van fer d’una crisi 
tan greu i, sobretot, per les nombroses mostres de so-
lidaritat que van manifestar. En aquest punt, mereixen 
un esment especial i un agraïment perenne els gestos 
solidaris dels pobles de l’Alta Provença, veïns del lloc 
on va caure l’avió. 

»Finalment, el Parlament de Catalunya encoratja totes 
les parts implicades a prendre les mesures necessàries 
per tal que mai més es torni a produir una catàstrofe 
com la que, malauradament, es va produir el proppas-
sat 24 de març. 

»Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015.»

Els proposo guardar un minut de silenci.

(La cambra serva un minut de silenci.)

Iniciem el primer punt de l’ordre del dia amb les pre-
guntes al Govern.

Pregunta 
al Govern sobre la inversió 
estrangera (tram. 310-00493/10)

La primera és sobre la inversió estrangera. La formula 
l’il·lustre senyor Maurici Lucena, del Grup Parlamen-
tari Socialista.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller Puig, hem co-
negut fa poques setmanes les dades oficials  d’inversió 
estrangera a Catalunya i al conjunt d’Espanya corres-

ponents a l’any 2014 i, pel que fa a Catalunya, les da-
des no són gens bones. L’any passat, Catalunya va 
captar de l’exterior 2.968 milions d’euros, xifra que 
representa una preocupant davallada de gairebé el 16 
per cent respecte a l’any 2013. A més, aquesta dava-
llada contrasta amb l’apreciable increment del 17 per 
cent d’inversió estrangera a la resta d’Espanya.

Quina valoració fa el Govern de la significativa caigu-
da de la inversió estrangera a Catalunya?

La presidenta

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

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

Gràcies, presidenta. Miri, les estadístiques oficials, se-
nyor Lucena, sobre les inversions estrangeres a Cata-
lunya tenen algunes limitacions i, sobretot, tenen una 
gran variabilitat temporal; molt sovint, una única ope-
ració d’adquisició empresarial pot distorsionar l’indi-
cador oficial que publica el Mineco. Vull recalcar que  
aquest és un indicador, doncs, que té limitacions i  
que no permet extraure conclusions a curt termini. És 
més, deixi’m que li digui dues dades sobre les inver-
sions estrangeres segons el Mineco. És cert que el 
còmput oficial del Mineco, del Ministeri d’Economia, 
pel que fa a Catalunya el 2014, ha estat de 3.000 mi-
lions, 2.970 milions, un 15 per cent menys que l’any 
2013. Però, en canvi, de l’observació de l’evolució del 
darrer trimestre de l’any 2014 resulta que la inversió 
productiva a Catalunya durant aquest quart trimes-
tre va ser un 24 per cent més que el mateix període de 
l’any anterior i el ritme de creixement més elevat que 
mai en els darrers quinze anys.

Vull dir, doncs, que per a nosaltres Catalunya continua 
sent, i per molta gent, un país atractiu per a la inversió 
 estrangera i en aquest sentit els anuncis d’inversió, l’in-
crement de capacitat productiva de moltes empreses mul-
tinacionals a Catalunya són continus i no hi ha setmana 
que no tinguem alguna dada nova d’inversió o creixe-
ment. Les expectatives segueixen sent molt positives.

La presidenta

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

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Conseller Puig, posar en qüestió 
les dades oficials és propi de governs poc seriosos i li 
vull dir que qualsevol inversor internacional, les da-
des que mira són les oficials. També, per cert, la Co-
missió Europea, són les que mira, les oficials, no el 
que diu vostè. Però és veritat que li vull fer dues consi-
deracions macroeconòmiques, algunes en línia al que 
vostè ha comentat –però aprofito per dir, presidenta, 
que no m’apareix en pantalla el temps transcorregut.

La primera consideració és que la inversió estrangera, 
certament, conseller, és molt volàtil per la seva ma-
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teixa naturalesa cíclica i perquè una economia petita, 
en termes relatius, com la catalana, és molt sensible a 
operacions d’inversió específiques o individuals. Ara 
bé, la segona consideració és que l’economia catalana, 
com vostè sap, conseller, està molt endeutada. El deu-
te públic, més el deute privat, més el deute de les enti-
tats financeres, sumen el 300 per cent del PIB català, 
és a dir, 600.000 milions d’euros. Què vol dir, això? 
Doncs, vol dir que aquest endeutament limita molt la 
inversió pública, la inversió privada, i per  això és tan 
important que Catalunya sigui capaç d’atraure inversió 
estrangera, perquè això ajudarà al creixement econò-
mic. Per tant, més enllà de controvèrsies estadístiques, 
el que jo crec és que l’1,5 per cent, que són aquests 
2.900 i escaig milions d’euros d’inversió estrangera a 
Catalunya, és una dada molt pobra per a Catalunya.

No seria millor que el Govern tingués la inversió es-
trangera com una de les seves prioritats? No seria mi-
llor que, en la xerrameca que caracteritza les rodes de 
premsa el conseller Homs la inversió estrangera ocu-
pés un petit espai? No seria millor per a Catalunya que 
la principal notícia del viatge als Estats Units fos una 
inversió milmilionària dels Estats Units a Catalunya, 
en lloc de la folklòrica conferència del president Mas 
a la Universitat de Columbia?

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller d’Empresa i Ocupació

No seria millor que en aquest Parlament expressions com 
«xerrameca» o «folklòrica participació» del president del 
país a l’estranger fossin una mica més moderades? Tam-
bé. En qualsevol dels casos, senyor Lucena, el que sí que 
li dic és que aquest és un país que, a nivell d’exportaci-
ons, està al capdavant d’Europa –a  nivell d’exporta cions, 
al capdavant d’Europa–; a nivell de turisme estranger, al 
capdavant d’Europa, i a nivell d’inversió, seguim sent, a 
efectes de molts indicadors  internacionals, molt més sol-
vents que els del Mineco, una de les regions més atracti-
ves per a la inversió estrangera de l’Europa continental.

En qualsevol dels casos, deixi’m que sí qüestioni la 
bondat de les dades del Ministeri d’Economia pel 
que fa a la inversió estrangera. O és que no qüestio-
nem les dades del Ministeri d’Hisenda sobre el dè-
ficit fiscal? O les del Ministeri de Transports sobre 
les  inversions mai efectuades en Renfe Rodalies o en 
carreteres? Doncs, també les qüestionem.

Com és que una inversió de 1.500 milions d’euros en 
el sector farmacèutic d’una empresa radicada a Ca-
talunya no apareix a les estadístiques oficials, l’any 
2014? Per què es vol donar aquesta impressió quan re-
sulta que, segons el Financial Times, o segons Ernst & 
Young, seguim sent, ho repeteixo, la regió de l’Europa 
continental que més inversió estrangera permet.

No deixa de ser curiós que totes les dades de l’econo-
mia catalana siguin positives excepte aquesta; no dei-

xa d’ésser curiós que s’anunciïn Nestlé –100 milions 
d’euros–, Nissan, Ricoh, SEAT, moltes empreses; no-
ves inversions a Catalunya i, justament ara, baixi l’es-
tadística. No deixa de ser curiós que les avaluacions 
amb altres criteris que fan organismes externs siguin 
molt més positives que la del ministeri espanyol.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el temps i les llistes d’es-
pera per a l’accés als serveis sanitaris.

Pregunta
al Govern sobre el temps i les llistes 
d’espera per a l’accés als serveis 
sanitaris (tram. 310-00494/10)

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

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, el seu 
Departament ha presentat una nova regulació dels 
temps d’espera garantits, tant per a operacions a qui-
rúrgiques..., que, dels catorze procediments quirúrgics 
amb un temps d’espera garantit de sis mesos, en  queden 
tres, amb un temps garantit de sis mesos –cataractes, 
pròtesi de maluc i pròtesi de genoll–, i n’afegeix al-
tres –cirurgia cardíaca i cirurgia oncològica– que fins 
ara no comptaven amb temps d’espera garantit perquè 
es realitzaven quan es prescrivien, bàsicament per - 
què s’entenia que eren urgents, i també desapareix la 
garantia de temps d’espera per a algunes proves diag-
nòstiques.

Tan malament anem, senyor conseller, que no es pot 
comprometre a mantenir els sis mesos de temps de 
garantia màxims per a aquests catorze procediments 
quirúrgics dels més de seixanta que tenim monitorit-
zats, i també per a les proves diagnòstiques?

Moltes gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Miri, la decisió de revisar les llis-
tes d’espera no ha estat cap criteri administratiu ni cap 
criteri d’altra mena. Ha estat la resposta a la petició, 
des de fa anys, de les societats científiques, que de-
terminaven que el criteri d’abordatge d’una interven-
ció era un criteri que havia de tenir, en primer lloc, 
prevalença la posició del metge que feia la indicació 
i el temps de resolució. Simplement, el que hem fet és 
adaptar la normativa vigent a la demanda que fa uns 
quants anys que es feia i que jo vaig dir que no revi-
saria aquesta normativa fins que no complíssim amb 
la normativa anterior. I com que hem complert amb la 
normativa anterior, del 2014, tal com vaig explicar en 
la meva compareixença la setmana passada, hem po-
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gut revisar, a petició de les especialitats quirúrgiques 
del nostre país, aquesta nova orientació clínica de les 
llistes d’espera.

La presidenta

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

Núria Segú Ferré

Senyor conseller, nosaltres no dubtem, suposo que vos-
tè tampoc, que aquesta priorització i orientació clíni-
ca ja es duu a terme en aquests catorze procediments 
quirúrgics que ja tenien com a topall màxim sis me-
sos. Vostè, més enllà de reduir aquest temps de garan-
tia per a procediments quirúrgics, ha introduït un nou 
concepte, que és un concepte de temps de referència 
per a l’accés a totes les prestacions sanitàries.

Nosaltres creiem que això el que acaba significant és, 
primer, que els ciutadans perdran un dret de reclamar 
als poders públics el compliment de terminis de ga-
rantia, que vostè ha reduït, com deia, de manera subs-
tancial, i, per altra banda, el temps d’accés, el temps 
de referència és senzillament una indicació. Què passa 
quan no es compleix? A qui reclamem, els ciutadans? 
Hi ha obligació de complir-ho? Quins mecanismes ga-
ranteixen vostès perquè es compleixi el que anomena 
«temps de referència»?

Perquè, en definitiva, senyor conseller, el que acabarà 
passant és que els ciutadans perden la garantia d’un 
temps màxim, d’un topall màxim; que és això el que 
s’ha eliminat, senyor conseller, amb aquesta interven-
ció que ha fet vostè, justificant-ho per criteris clínics. 
Vostè ha eliminat el topall màxim per ser atès –dels 
ciutadans– de sis mesos i l’ha passat a un any, en al-
guns casos, però no com a garantia, sinó com a temps 
de referència. Per tant, això significa una pèrdua de 
drets dels ciutadans en l’accés; no tenen a qui reclamar. 

I, per altra banda, també, el que fa vostè amb aques-
ta nova forma de canviar la manera de comptar, per 
dir-ho de manera col·loquial, els temps d’espera i de 
la introducció dels temps de referència, és que fa que, 
des del nostre punt de vista, s’introdueixi opacitat en 
aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres li reclamem i li demanem que faci 
públic el grau de compliment de tots els centres pel 
que fa referència al nombre de pacients que s’esperen...

La presidenta

Senyora diputada...

Núria Segú Ferré

...al nivell de prioritat i a la prestació sanitària.

La presidenta

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

El conseller de Salut

Bé, jo comparteixo, en tot cas, si vol, els seus aprioris-
mes. Estem al mes d’abril del 2015, i aquesta norma 
és d’aplicació del 2015. I expliquem-ho tot: passem de 
catorze procediments a vint-i-set procediments dife-
rents, a vint-i-set de diferents. I el criteri de posar o 
no posar temps de garantia és un criteri que hem pac-
tat amb les societats científiques, i que, perquè ningú 
quedi fora de joc i, per altres factors, no sigui intervin-
gut en el seu temps, monitorem uns temps de referèn-
cia a través del Servei Català de la Salut.

Jo rendiré comptes a la comissió parlamentària com 
he fet cada sis mesos. I m’agradaria que esperéssim el 
resultat de tot això. Anirem publicant com van sortint 
els períodes cada sis mesos, com ho hem fet. I con-
tinuarem fent exactament el mateix: rendir comptes 
d’allò que fem. I llavors veurem si les seves hipòtesis i 
apriorismes es compleixen o no. Com habitualment ha 
passat, espero que no es compleixin.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la reformulació del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya i l’ex-
ternalització dels serveis.

Pregunta
al Govern sobre la reformulació del 
Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i l’externalització de 
serveis (tram. 310-00495/10)

La formula l’il·lustre senyor Roger Torrent, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Conseller, l’atac informàtic del 
9-N no només va demostrar la necessitat de reforçar 
tots els elements destinats a protegir-nos d’aquest ti-
pus d’agressions, sinó que, a més, va posar de manifest 
allò que nosaltres ja hem dit en més d’una ocasió: ens 
cal redefinir, ens cal reformular el Cesicat, per conver-
tir-lo en una veritable eina de seguretat cibernètica.

El Cesicat ha de ser l’estructura d’estat fonamental per 
protegir-nos a la xarxa. Per això, en algunes ocasions, 
hem reclamat la reformulació en forma d’agència go-
vernamental i l’enfortiment d’aquest instrument. De 
fet, vostè mateix, conseller, es va comprometre a tras-
lladar al Parlament una proposta en aquesta línia, pro-
posta que, malauradament, encara no hem vist.

Tanmateix, tot i això, ara ens trobem que precisament 
la gestió de la ciberseguretat ha estat adjudicada a Te-
lefónica per als proper dos anys, i amb un contracte 
per valor d’1,8 milions d’euros; una externalització del 
servei que es fa difícil d’entendre, no només pel que 
suposa de discutible que una empresa privada sigui la 
responsable de la gestió d’incidents, l’anàlisi de la se-
guretat i el control i l’operació dels perímetres de segu-
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retat a la xarxa, sinó, i encara més greu, que sigui qui 
gestioni informació i dades sensibles.

Conseller, creu realment oportú deixar en mans priva-
des la nostra ciberseguretat?

La presidenta

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

El conseller d’Empresa i Ocupació

Moltes gràcies, presidenta. El Govern, el mes de desembre,  
ja va aprovar la memòria preliminar de l’avantprojecte  
de llei de creació de l’organisme, l’agència encarregada de  
la gestió de la ciberseguretat, a partir de la transició del 
Cesicat. I estic estudiant, estem estudiant, a veure quina 
és la millor fórmula perquè això pogués ser, fins i tot, 
doncs, tingut en consideració per aquest Parlament, a 
partir d’alguna decisió del Govern, en les properes 
setmanes. En qualsevol dels casos, aquesta llei revi-
sarà, com tenim el mandat del Parlament, la forma 
jurídica de l’ens instrumental o organisme que execu-
ti aquestes funcions.

D’altra banda, aquesta preocupació sobre els ciber-
atacs sàpiga que no és exclusiva del Grup d’Esquerra 
Republicana. En aquests moments, el Govern holan-
dès està mirant què va passar el mes de febrer, que 
se’ls van vulnerar tots els serveis informàtics per atacs 
cibernètics; Sony està estudiant a veure si pot evitar 
que Joc de trons sigui d’alguna manera piratejada i 
disposada al mercat d’una manera lliure; Apple, Mi-
crosoft o altres institucions; TV5 Monde, la setmana 
passada, en un atac cibernètic gihadista. Aquest és 
un fenomen global, mundial, que hem de preparar-nos 
perquè puguem estar en millors condicions de contes-
tar permanentment.

En qualsevol dels casos, és evident, i nosaltres n’es-
tem convençuts, que, si el que es posa a discussió és 
que aquests serveis s’han d’abordar amb personal pro-
pi o externalitzant serveis, per nosaltres, al marge de 
les limitacions de mesures de contractació i de con-
tenció de personal, tampoc crec que estratègicament 
sigui recomanable fer-ho amb recursos propis, perquè 
les grans empreses tecnològiques sempre acumularan 
més coneixement i més actualitzat en aquesta matèria 
que els que pugui tenir una agència pública.

I, en qualsevol dels casos, li haig de dir que el procés 
d’adjudicació, en aquest cas, d’un dels lots a Telefóni-
ca, l’altre a Ricoh, un altre a Pricewaterhouse, va ser 
fet d’acord amb una oferta, la que més es va adequar 
als requeriments del concurs, amb una mesa de con-
tractació sense responsables polítics i en què no es van 
tenir en compte ni la simpatia ni el domicili social ni 
l’origen de l’empresa, sinó el requeriment de les condi-
cions tècniques.

Suposo que no em demanava una altra cosa, oi? 

Gràcies.

La presidenta

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

Roger Torrent i Ramió

Conseller, els exemples que acaba de posar i que afec-
ten realment i efectivament diferents estats del nostre 
entorn i a nivell global demostren efectivament la im-
portància de la ciberseguretat i de tenir-la en compte.

I el que fem avui, per tant, no és discutir el què –hi es-
tem d’acord, completament d’acord– sinó el com. Li 
discutim no només qui és l’adjudicatària, sinó sobretot 
el mecanisme de provisió de servei. Calia, veritable-
ment, externalitzar una estructura d’estat com el Cesi-
cat? Una eina usada, per exemple, per la policia. Algú 
es planteja, de fet, externalitzar qualsevol altre àmbit 
de la seguretat? Aquest, precisament, entenem, no és 
un bon precedent, ni s’adapta al model que nosaltres 
defensem.

I no és només que donem entrada a determinats in-
teressos privats en un sector, com deia, tan sensible, 
sinó –que d’això n’estem convençuts– que aquests re-
cursos, aplicats a la mateixa estructura del Cesicat, 
tindrien resultats molt més eficients.

Conseller, efectivament l’atac del 9-N, i d’altres que hem 
viscut, i sobretot la perspectiva dels mesos que vénen, amb 
el 27-S al davant, ens demostra que ens hem de prendre...

La presidenta

Senyor diputat...

Roger Torrent i Ramió

...molt seriosament... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

Té la paraula el conseller Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. L’externalització dels serveis és l’es-
tratègia que hem seguit, no l’externalització del Cesicat, 
perquè, en tot cas, la presa de decisions tècnica, directi-
va, política i institucional s’exerceix amb personal propi 
del Cesicat, i els adjudicataris són els que  s’encarreguen 
de prestar els serveis d’acord amb les condicions esta-
blertes i sota els criteris i la direcció del Cesicat.

I, ho repeteixo, creiem que és la millor solució per te-
nir cada vegada una capacitació més adaptada a una 
evolució constant, on el ciberatac sempre va per da-
vant de les mesures de protecció.

En qualsevol dels casos, som conscients de quin és el 
seu model. El vam notar quan vam arribar al Govern, 
amb una inflació de vuitanta mil funcionaris només 
en sis anys.

Gràcies, senyor Torrent.
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La presidenta

La pregunta següent és sobre la plaga dels senglars.

Pregunta 
al Govern sobre la plaga de 
senglars (tram. 310-00496/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Dionís Guiteras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Dionís Guiteras i Rubio

Gràcies, presidenta. Conseller Pelegrí, avui li faig una 
pregunta referent a una qüestió d’un debat social que 
no només és social, sinó que va molt més enllà i tam-
bé és econòmic i també de seguretat. La qüestió és les 
plagues del senglar. Hi han altres plagues cinegèti-
ques, moltíssimes, a Catalunya, però em centraré en 
aquesta.

La situació real és que tenim un 65 per cent, més d’un 
65 per cent del territori que són boscos, per tant, es-
pai, malauradament, per la seva rendibilitat econòmica, 
molt descuidat i que és niu, és cau d’aquests animals, 
d’aquests animals que, a través d’encreuaments i d’al-
tres qüestions no naturals, que això ja és un altre de-
bat, han anat proliferant, i a través també d’una mala 
planificació en el seu moment; quan es va començar 
a notar que una truja ja no feia només un godall, sinó 
que en feia més d’un i que en feia més de sis, això des-
controlava i posava en una situació de crisi real l’esta-
bilitat, l’estabilitat mediambiental dels territoris.

Això porta a conseqüències nefastes, com accidents de 
trànsit, i sobretot conseqüències econòmiques a aquells 
pagesos que veuen les seves collites malmeses i amb 
pèrdues importantíssimes.

Això també hauria de generar un debat social. Fins 
ara, als caçadors o a la gent del territori que intentava 
combatre aquesta plaga a base de trets d’escopeta, trets 
de fusell, cosa que s’ha vist que no ha tingut la reper-
cussió esperada, ens tractaven de salvatges, i ha sigut 
que els senglars arribessin a la Diagonal de Barcelo-
na que la gent n’ha pres consciència. Doncs, almenys, 
d’aquesta manera podem atacar aquest problema. La 
meva pregunta és quines mesures pren el departament 
per combatre això.

Nosaltres el que sí que li farem serà unes quantes pro-
postes perquè els pagesos no hagin de fer de caçadors 
furtius a la nit, per exemple, posant en perill la seva 
seguretat i la d’altres persones, que són: ja que els ca-
çadors no poden fer front a això i menys de part vo-
luntària, pagant-se ells l’armament, pagant-se ells la 
munició –i, a trets, una plaga no es pot combatre–, li 
proposem diferents coses, com, per exemple, que..., a 
través dels agents rurals o els mecanismes que vostès 
creguin convenients, posar, per exemple, trampes que 
vagin molt més enllà del simple fet de tirar un tret i 
matar només un animal, posar trampes, gestionar bé 
aquesta plaga, mirar què es pot fer amb les assegu-
rances dels conductors que pateixen aquests accidents, 
que queden absolutament desprotegits i...

La presidenta

Senyor diputat, s’ha acabat el temps.

Dionís Guiteras i Rubio

Molt bé, moltes gràcies, amb això ja faríem, si m’ho 
pot contestar. (Rialles.)

La presidenta

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

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Josep Maria Pelegrí i Aixut)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, primer, 
permeti’m també expressar la meva extrema preocu-
pació per aquest tema, i no només pel senglar, com 
vostè ha dit, hi ha altres espècies que també estan pro-
duint danys a l’agricultura, i en el sentit econòmic a 
què vostè fa referència.

Crec que hem d’afrontar aquest tema amb la màxima vo-
luntat de consens i de col·laboració, perquè hi ha, com vos-
tè sap, posicions enfrontades substancials, i, a més a més, 
mediàticament, amb una gran incidència en la població.

He de dir-li que aquest fenomen està estès a tot Euro-
pa, no és un fenomen de Catalunya –per tant, també 
diguem les coses..., diguem-les totes, per entendre’ns, 
no?, vull dir–; no és un fenomen només de Catalunya, 
està estès a tot Europa.

I, per tant, nosaltres el que fem és també analitzar qui-
nes són les causes, no? I la causa no és la  disminució 
de caçadors, sinó que és, també, des del meu punt de 
vista, entre altres, l’excepcional adaptació al medi 
d’aquests tipus d’animals, per moltes causes.

Però també hem de veure quins són els riscos. I, en 
aquest sentit, hi ha tres riscos que jo vull deixar pa-
lesos, de consciència sobre això: primer, els danys a 
l’agricultura i a la ramaderia; en segon lloc, un risc sa-
nitari, que no és menor –que no és menor–, i, en tercer 
lloc, un risc d’accidents de trànsit.

Vostè sap que es va modificar la Llei estatal de ca-
ça, en la qual fins ara era el coto, l’àrea de caça..., la 
que estava obligada a respondre davant dels danys de 
possibles accidents de trànsit, i ara això passa al con-
ductor, excepte que es pugui demostrar que hi ha una 
activitat cinegètica en aquesta àrea de caça, i que, per 
tant, n’és el responsable.

Nosaltres hem establert mesures especials per al seu 
control, com vostè deia, també n’hem posat a disposició,  
que passen, entre altres coses, primer, per l’amplia ció del  
període de caça al màxim de temps possible a tot Cata-
lunya. Per tant, no hi ha reducció, no hi ha limitació, en 
aquest cas, de data. I, en aquells casos d’emergència..., 
per entendre’ns, tot l’any, si n’hi ha necessitat. Caça vol 
dir captura; no identifiqui caça amb el tema a què vostè 
abans també feia referència. Segon, facilitar tota la tra-
mitació a les batudes extraordinàries fora de tempora-
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da, per tant, caça durant tot l’any. Tres, l’establiment 
d’aguaits nocturns –tenim més de cent vuitanta àrees 
a tot Catalunya. I, quatre, l’establiment de la nova fi-
gura de la declaració d’emergència cinegètica, que és 
del 2014, on la Generalitat podria actuar en cas que no 
ho fessin aquestes titularitats citades. 

Voluntat de seguiment, com li deia, i l’estudi de les 
causes i dels factors, ens porta també a tenir en comp-
te el que vostè deia de la Llei de l’agricultura, però 
també a tenir en compte la normativa vigent. I diu la 
Llei de caça que el titular de l’àrea ha d’evitar el dany 
i fer-hi front. Recordo que el 85 per cent són àrees pri-
vades de caça, no públiques. I, en aquest sentit, cal re-
clamar-la, i el departament, quan es demostra que té la 
seva responsabilitat, així ho fa i així paga.

Hi ha una existència d’una assegurança d’Agroseguro; li 
dono ràpidament les dades del 2014: 251 afectats, 239.000 
euros d’indemnització i 2.200 hectàrees. I estic disposat...

La presidenta

Conseller...

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 

...evidentment, a parlar amb vostè per... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon al conseller i aquest continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’incompliment de mo-
cions i resolucions de l’àmbit de la salut.

Pregunta
al Govern sobre l’incompliment de 
mocions i resolucions de l’àmbit de 
la salut (tram. 310-00497/10)

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

Carme Pérez Martínez

Gràcies, presidenta. Conseller, els darrers dies de Set-
mana Santa hem vist, certament sorpresos, com el seu 
depar tament, en lloc de donar compliment a les resolu-
cions parlamentàries tant del Ple com de les comissions, 
sembla ser que ha fet seu el contingut d’aquella ordre fa-
mosa, l’ordre 227 de l’exèrcit soviètic, més coneguda com 
«ni un pas enrere». Vostès no fan ni un pas enrere davant 
de les resolucions parlamentàries, davant de les opinions 
majoritàries dels agents  socials, davant dels sindicats, da-
vant dels grups de l’oposició, i segueixen en el seu projec-
te de fragmentació de l’ICS, de construcció d’un consorci 
que, seguint les directrius de l’informe, que ja vam conèi-
xer pels mitjans, de l’empresa PricewaterhouseCoopers, 
primer, i per no crear alerta, serà un consorci públic, per, 
desprès, permetre l’entrada de capital privat.

Ni un pas enrere tampoc en el projecte de venda de les 
dades sanitàries, malgrat l’oposició, també, dels agents 

socials i dels grups de l’oposició; i ni un pas enrere 
tampoc en permetre la utilització de recursos públics, 
concretament i com a exemple paradigmàtic, de l’Hos-
pital Clínic, en favor de determinats interessos privats.

Conseller, jo li vull preguntar: quan pensen vostès do-
nar compliment a les resolucions parlamentàries?

Moltes gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Salut 

Gràcies, presidenta. Miri, il·lustre diputada, nosaltres 
estem complint, en el marc del reglament pertinent, to-
tes les resolucions que fa el Parlament. Jo el que lamen-
to és que vostè no hi fos quan vaig donar explicacions 
pertinents en la meva darrera compareixença, però en 
tots i cada un dels casos estem complint i, en alguns 
casos, crec que vostès fan alguna interpretació errònia 
de determinades coses, que crec que és errònia.

La presidenta

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

Carme Pérez Martínez

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, jo no sé si vaig 
errada o no, però es va aprovar una proposta de reso-
lució en el si de la Comissió de Salut que instava el 
Govern a evitar que l’Hospital Clínic segueixi pres-
tant els seus mitjans i els seus recursos a una entitat 
privada que forma part d’aquesta entitat. Vostè diu que 
no pot deturar l’activitat de Barnaclínic, però, evident-
ment, sí que pot aturar l’activitat del seu hospital, del 
seu únic hospital amb benefici privat.

Després, és evident que aquí, també en el Ple parla-
mentari, es va aprovar que el Govern de la Generalitat 
es personés en els casos de corrupció que tinguessin 
a veure amb els interessos dels ciutadans i hi han dos 
casos de corrupció notables en què està involucrat el 
seu departament; un és el cas Innova, l’altre és el cas 
Sant Pau, en què vostès no s’han personat, i en vull 
donar testimoni personal, perquè hi estava jo com a 
lletrada, que, en el cas de Sant Pau, en què ja hi han 
inculpades dues persones per estafa a l’ICS, no sols no 
s’han personat a l’ICS, sinó que l’advocat de l’ICS va 
comparèixer per dir que l’ICS, malgrat que era l’ens 
estafat, representant tots els ciutadans de Catalunya, 
no es sentia perjudicat.

Miri, conseller, jo li vull demanar que, com a mínim, si 
vostès no pensen donar un pas enrere, com a mínim de-
turin el pas amb aquesta destrossa sanitària de les nos-
tres entitats públiques. Ja que vostès no compleixen les 
resolucions parlamentàries, com a mínim, no empitjo-
rin encara més la situació.

Moltes gràcies.
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La presidenta

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

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Miri, nosaltres complim les reso-
lucions parlamentàries i complim amb una altra cosa 
que s’ha de complir, que és el rigor, eh? Per tant, vostè 
fa unes apreciacions catastrofistes d’una situació que 
no pot descriure ni pot concretar. El tema de l’Hospital 
de Sant Pau, com comprendrà, només queda una causa 
judicial oberta, que és la que és, i, a partir d’aquí, crec 
que ja resoldrà el jutjat en funció del que cregui opor-
tú. Per tant, no fem judicis des d’aquí i tampoc entrem 
en conflictes d’interessos entre el Comitè d’Empresa 
de Sant Pau, que vostè representa també, i el grup par-
lamentari que representa. Deixem que això ho digui 
el jutjat.

Segon. El cas Innova no afecta el Departament de Sa-
lut, no l’afecta. El cas Innova és un problema de l’Ajun-
tament de Reus, no és un problema del Departament 
de Salut. Per tant, parlem amb propietat –parlem amb 
propietat–, i això és el que està als tribunals, i el que 
està als tribunals, els tribunals decidiran. Per tant, no 
creem més confusió sobre qüestions que afecten un 
parc industrial, un parc temàtic, un hospital pel mig 
que és de l’ajuntament. Respecte a l’atenció als ciuta-
dans de Reus i de la seva àrea d’influència, impecables 
els resultats de l’Hospital de Reus, impecable la ges-
tió econòmica de l’Hospital de Reus i impecable tot el 
que l’Hospital de Reus fa. Innova és una altra qüestió.

Per tant, no barregem les coses, crec que..., i vull en-
tendre que ho fem per error.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la valoració del progra-
ma «Pel bon tracte a les persones grans» a l’Anoia.

Pregunta
al Govern sobre la valoració del programa 
«Pel bon tracte a les persones grans» 
a l’Anoia (tram. 310-00498/10)

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

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Honorable consellera, les persones 
grans són un pilar fonamental del nostre país, perso-
nes que ens aporten experiència, valors, coneixements, 
i aquestes persones es mereixen un bon tracte. Les per-
sones grans, a més a més, en situacions de dificultat 
econòmica, ens han demostrat que són un puntal per a 
les famílies i per a la societat. És per això que, ho rei-
tero, hem de vetllar per elles. Persones que també són 
molt dinàmiques actualment; tenim la sort que tenim 
persones grans que donen molta vida als nostres po-
bles i ciutats, per tant, hem de vetllar per ells i amb ells.

De fet, fa poc, vam conèixer l’enquesta de seguretat 
de Catalunya, que va fer el Departament d’Interior, on 
veiem algunes dades i una d’elles ens va preocupar. 
En concret, era que només una de cada deu persones 
grans denuncien els casos de maltractament. És per 
això que ens ha de preocupar el fet que hi hagin mal-
tractaments, evidentment, i també el silenci, el silenci 
d’algunes persones que no gosen, no s’atreveixen o no 
tenen els instruments per poder arribar a l’Administra-
ció perquè algú els ajudi.

És per això que, quan vam conèixer el programa de 
bons tractes que van venir a presentar a la comarca 
de l’Anoia, ara fa un mes i escaig, ens va agradar, ens 
va alegrar i vam veure que era important, bàsicament, 
per diverses raons; una, perquè és liderat pel seu de-
partament, el Departament de Benestar, i coordinat 
amb totes les institucions del nostre país, altres depar-
taments de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, 
consells comarcals i tots els agents implicats en aquest 
sector tan important i amb aquestes persones que tant 
hem de cuidar.

És per això que voldríem preguntar-li quina valoració 
fa pel que s’està duent a terme a la comarca de l’Anoia, 
com a prova pilot, com a exemple que volem que sigui 
que funcioni, perquè volem protegir les nostres per-
sones, el nostre patrimoni, que són les persones grans 
del nostre país.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
efectivament que un dels principals reptes de l’envelli-
ment de la població i de la progressiva manca d’auto-
nomia de les persones és l’abordatge de les situacions 
de maltractament de la nostra gent gran. Vostè feia re-
ferència a les dades que el conseller d’Interior, el pas-
sat mes de febrer, donava amb ocasió de la  presentació 
de l’enquesta de seguretat pública, on s’aprecia que hi 
ha un 0,8 per cent de persones grans que afirmen ha-
ver patit maltractament i un 2,1 per cent que estan en 
risc de ser-ho; per tant, aquesta és una realitat que 
existeix, que hem de visibilitzar, tot i ser un fenomen 
encara poc conegut. Només ens podem defensar d’allò 
que coneixem, per tant, és evident que cal tirar enda-
vant el programa que com a conjunt del Govern  tenim 
pel bon tracte a les persones grans, que es compon 
d’orientacions, també d’una comissió nacional de se-
guiment, de formació als professionals, aquest és un 
aspecte molt important, també de sensibilització no 
només de les persones grans, sinó de la societat en el 
seu conjunt i de la intervenció en el territori.

I aquí, al fil de la seva pregunta, els explicaria que el 
programa que desenvolupem preveu que cada comar-
ca pugui endegar el seu propi protocol territorial i, en 
aquest sentit, la comarca de l’Anoia ha estat una de les 
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comarques pilot escollides per la seva implicació i per 
la seva trajectòria en aquest àmbit. Actualment, el pi-
lotatge territorial també s’està desenvolupant al Pla de 
l’Urgell, al Maresme, a l’Alt Penedès i al conjunt de les 
comarques de les Terres de l’Ebre.

Tornant a l’àmbit territorial de l’Anoia, ja des de l’any 
2009 compta amb una comissió de prevenció i detec-
ció d’aquestes situacions de maltractament, composta 
pel Govern de la Generalitat, pel consell comarcal, els 
ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona, 
el Consell de la Gent Gran de l’Anoia, diferents enti-
tats que treballen en l’àmbit de la gent gran. El 2011, 
es va donar a conèixer un protocol de prevenció en 
aquesta matèria i, com vostè apuntava, el passat mes 
de març es va iniciar el desenvolupament del progra-
ma, del programa de bon tracte. S’han realitzat diver-
ses sessions formatives adreçades als professionals del 
món sanitari, dels serveis socials, de seguretat, de la 
banca, notaries, justícia, també relacionat amb l’àmbit 
del comerç i les farmàcies.

Es tracta, en definitiva, d’oferir eines per a un abordat-
ge el màxim d’interprofessional, el màxim també d’in-
terinstitucional. El següent pas és la consolidació de  
la xarxa de recursos, que està disponible en el conjunt 
del territori, però també continua treballant en la lí - 
nia del Pla integral de seguretat per a les persones 
grans, reforçant la prevenció i també les reformes le-
gislatives necessàries.

La presidenta

Consellera...

La pregunta següent és sobre la concessió de la C-32 
i el perllongament d’aquesta autopista fins a Lloret de 
Mar.

Pregunta
al Govern sobre la concessió de la C-32 i 
el perllongament d’aquesta autopista fins 
a Lloret de Mar (tram. 310-00499/10)

La formula l’il·lustre senyor Joan Morell, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió.

Joan Morell i Comas

Gràcies, presidenta. Honorable conseller Vila, bon dia 
a tothom. Blanes i Lloret són dues ciutats que generen 
i atrauen un elevat nombre de desplaçaments i l’actual 
xarxa viària que connecta els dos municipis té greus 
problemes de congestió, especialment durant els caps 
de setmana i els mesos d’estiu. Nombrosos sectors del 
territori han mostrat la seva satisfacció amb aquesta 
mesura del perllongament de la C-32 entre Blanes i 
Lloret. Lloret, cal recordar-ho, rep més d’un milió de 
turistes cada any. També és cert que hi han col·lectius 
que en discrepen i vostès, el Govern, els han atès, els 
han escoltat i estan en un període d’esmenes.

Les vies que presenten majors problemes de trànsit 
són la GI-600 i la GI-682, amb intensitats mitjanes 
dià ries superiors als vint mil vehicles i, en dies punta 
de l’estiu, aquesta xifra pot superar els cent mil vehi-

cles diaris. És evident que calia una solució. Aquesta 
actuació permetrà reduir considerablement els temps 
de desplaçament entre les dues localitats, es podrà fer, 
aproximadament, amb uns cinc minuts, quan, actual-
ment, es realitza entre quinze i vint-i-cinc minuts, en 
funció de la saturació.

Cal recordar, per als que no tenen memòria o tenen me-
mòria selectiva, que aquest actual marc concessional 
de la C-32 al Maresme i aquesta actuació de perllon-
gament va ser acordada pel Govern del PSC, Esquerra 
Republicana i Iniciativa el desembre del 2009 i concre-
tada amb un conveni el gener del 2010, el tripartit va 
signar amb la concessionària. Ho argumento pels molts 
comentaris que tenim al territori, més en èpoques pre-
electorals, on alguns partits que van aprovar aquesta 
concessió, ara ho critiquen i reivindiquen tot el con-
trari. El Govern actual, conseller, ha fet molts esforços 
per establir nous descomptes a la C-32 al Maresme i en 
d’altres autopistes.

Conseller, nosaltres confiem en les seves declaracions, 
que va fer al Maresme quan va dir que la concessió no 
s’allargaria més enllà del 2021. Quina és la posició del 
Govern sobre la concessió de la C-32, després de l’acord 
per perllongar aquesta via fins a Lloret de Mar?

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, senyores i senyors diputats, bé, en primer lloc, 
hi ha un fet que és absolutament rellevant, i és que 
partidaris i contraris de la solució que s’ha posat so-
bre la taula coincideixen que el problema existeix. No 
sempre ens passa això. I sabem –de fet, està identifi-
cat des de principis del 2000– que hi ha un proble-
ma greu de mobilitat, de connectivitat entre el sistema 
Blanes-Lloret i, de fet, Tordera. De fet, d’accessibilitat 
d’aquesta àrea tan important amb la C-32. I això, hem 
posat una solució sobre la taula que, com vostè ha ex-
plicat perfectament, estava prevista ja amb un conveni 
signat el 2009. Aquest és el marc en què ens movem.

A partir d’aquí, s’ha obert un període d’exposició pú-
blica perquè els ciutadans puguin dir-hi la seva, tant 
els veïns i ciutadans afectats, eh?, o interessats, hi te-
nen part, com qualsevol administració o qualsevol al-
tra entitat que consideri que pot enriquir el projecte. El 
projecte, lògicament, més enllà de donar-lo a conèixer, 
ha passat el tràmit de declaració d’impacte ambiental i 
s’ha minimitzat, des del punt de vista de l’impacte que 
tindrà físic sobre el traçat que ha de passar. Nosaltres 
el que hem dit és que hem d’aprofitar la solució que te-
níem, el marc conveniat que teníem per fer-ho possible, 
que la concessió acaba el 2021 i que, per tant, no s’al-
tera en res el marc concessional previst per a la C-32. 

Confiem que questa actuació, a més a més de  resoldre 
la mobilitat entre Blanes i Lloret, també induirà a 
major trànsit en la C-32 i això ens ajudarà a finançar 
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aquesta actuació. Si no fos així, el 2021 s’hauria de li-
quidar l’import d’aquesta actuació, que, efectivament, 
ara avança la concessionària i que tindrà un valor a 
l’entorn dels 71 milions d’euros, però no s’altera en res 
la concessió existent amb relació a la C-32. Per tant, 
com a compensació de la inducció que haurem gene-
rat de major trànsit o perquè el Govern de torn haurà 
decidit abonar l’import d’aquesta actuació, en tot cas, 
el que és rellevant, per a tranquil·litat de qualsevol ciu-
tadà del Maresme que li preocupi aquesta qüestió, és 
que no s’alterarà en res el marc concessional vigent.

Crec que és important aclarir-ho, com ho és el com-
promís del Govern d’estar atent i sensible a totes les al-
legacions que en aquests moments s’estan fent, a totes 
les opinions que han expressat plataformes ciutadanes 
que tenen tot el dret del món a preservar un territori, que 
també és prioritat del Govern que es preservi en els 
actius naturals que li queden.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la lluita contra l’econo-
mia submergida.

Pregunta
al Govern sobre la lluita contra l’economia 
submergida (tram. 310-00500/10)

La formula l’il·lustre senyor Benet Maimí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Benet Maimí i Pou 

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller Puig, 
podríem dir que ja comencem a veure la llum al final 
del túnel. Avui s’han anunciat les dades de previsió de 
creixement de l’economia, en un 2,5 per cent, segons 
el Fons Monetari Internacional. Una bona notícia.

Però malgrat les bones expectatives tenim encara per 
resoldre un gran repte, que és la reducció de la taxa 
d’atur. I un element molt relacionat amb l’atur és la 
lluita contra l’economia submergida.

Els darrers estudis publicats situen l’economia sub-
mergida a Catalunya al voltant del 24 per cent del PIB 
i s’estima que es deixen de recaptar anualment 3.800 
milions d’euros, alhora que es mantenen uns 230.000 
llocs de treball en l’àmbit del que és el treball no de-
clarat, amb tot el que això comporta: perjudicis econò-
mics per a les administracions pertinents,  treballadors 
en condicions precàries des de diferents punts de vis-
ta, com poden ser els salaris, la jornada laboral, con-
dicions de seguretat i salut, i com també accés a les 
prestacions socials, entre d’altres.

Però també amb una greu conseqüència: un abaratiment 
il·lícit dels costos empresarials, que òbviament impli-
quen una competència deslleial en el mercat, de greus 
i fatals conseqüències per a aquelles empreses que res-
pecten el marc legal, provocant tancament i provocant 
també més atur.

I aquí sí, conseller, que des del Govern de la Genera-
litat podem fer alguna cosa, o poden fer vostès alguna 
cosa des de l’àmbit de la inspecció del treball. Situació 
completament diferent és la que tenim amb les compe-
tències bàsiques en legislació laboral, que són de ca-
ràcter estatal, i poc hi podem fer avui, però que espero 
que algun dia puguem decidir nosaltres.

Però no només parlem d’economia submergida quan 
parlem en l’àmbit laboral. El Departament d’Empresa 
i Ocupació, i en concret la Direcció General de Turis-
me, ha incrementat els esforços en la inspecció i con-
trol dels habitatges i apartaments d’ús turístic que no 
estan regularitzats, una altra mena d’economia sub-
mergida a què el Govern ha de fer front.

Per tot, i aprofitant que vostè la setmana passada en la 
seva compareixença a la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació va fer esment de mesures del Govern per lluitar 
contra l’economia submergida, li vull demanar amb 
més detall, i no només en el que afecta l’àmbit labo-
ral, sinó també en l’àmbit del turisme, quines són les 
mesures, conseller, del Govern per lluitar contra l’eco-
nomia submergida en l’àmbit laboral i en l’àmbit dels 
habitatges d’ús turístic no regularitzats.

Moltes gràcies, conseller.

La presidenta

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

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor diputat, perquè en 
uns moments en què l’evolució de tots els indicadors eco-
nòmics confirma que la recuperació de l’activitat econò-
mica és un fet des d’una perspectiva «macro», però 
també des de ja una perspectiva més «micro» i més apro-
ximada a la realitat empresarial del nostre país, és evi-
dent que avui encara no podem parlar d’una recuperació 
generalitzada perquè aquesta malauradament encara no 
arriba a tothom i amb la velocitat que voldríem.

És per això que el combat contra l’economia submer-
gida també forma part de les prioritats que en aquests 
moments el Govern està d’alguna manera impulsant. 
Amb la doble perspectiva..., si m’ho permet, li dona-
ré algunes dades i alguns indicadors, perquè, més en-
llà de la declaració d’intencions, crec que val la pena 
que..., en la lluita contra el treball no declarat, el frau a 
la seguretat social, o també en activitats  econòmiques 
relacionades amb sectors econòmics i empresarials im-
portants com el turisme, estem actuant decididament.

L’economia submergida i el treball no declarat, el frau 
a la seguretat social són un objectiu prioritari de la 
Inspecció de Treball, formen part del pla comú d’ac-
tuacions entre la Inspecció Territorial de la Seguretat 
Social i la Inspecció de Treball de Catalunya, i és així 
des dels darrers dos anys, amb el desenvolupament del 
conveni i en el marc del consorci que compartim.

En termes absoluts, pel que fa, per exemple, a actua-
cions relacionades amb treballadors sense estar d’alta 
a la seguretat social o que no tenen autorització per 
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treballar, en el cas d’estrangers no comunitaris, hem 
fet només en un any 56.600 actuacions inspectores, 
amb actuació conjunta entre la inspecció laboral i la 
inspecció de la seguretat social; es van iniciar prop de 
set mil procediments sancionadors com a conseqüèn-
cia d’infraccions detectades; ha afectat això 7.100 tre-
balladors, que van d’alguna manera aflorar en la seva 
situació i relació amb les empreses; prop de 25 mi-
lions d’euros ha estat l’import de les sancions proposa-
des i resoltes, i això va generar, a més –les actuacions 
d’inspecció–, 11.140 noves altes a la seguretat social.

També, des d’una perspectiva de la manca de decla-
ració d’una part de la jornada, que també és avui una 
tensió que hem d’intentar regularitzar, hem fet 2.800 
actuacions inspectores en matèria de jornada de tre-
ball, 358 procediments sancionadors i 3.884 contrac-
tes temporals es van convertir, com a conseqüència de 
la nostra pressió inspectora, en indefinits.

I també, en el camp dels habitatges d’ús turístic, no-
més dir que la important actuació de regularització i 
d’acreditació de la Generalitat, que som els únics al 
sud d’Europa que ho estem fent, ha permès que en el 
darrer any i mig s’hagin regularitzat 40.000 habitatges 
d’ús turístic i 227 nous establiments d’apartaments tu-
rístics.

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

Continuem treballant... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la presa de Mont-rebei.

Pregunta
al Govern sobre la presa de Mont-
rebei (tram. 310-00501/10)

La formula la il·lustre senyora Sara Vilà, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Avui malauradament també lamen-
tem els prop de quatre-cents immigrants desapareguts 
al mar Mediterrani mentre navegaven cap a la costa ita-
liana, una autèntica tragèdia, on hi podrien haver molts 
joves i molts menors, segons Save the Children.

Bé, conseller, el passat 4 de març vam saber pel DOGC 
que Endesa tornava a intentar construir una presa al 
congost de Mont-rebei, un paisatge, com vostè sap, 
un espai protegit, Xarxa Natura 2000 i zona ZEPA, a 
més, conegut per la gran quantitat de turistes que s’hi 
apropen per la seva bellesa natural. No és el primer 
cop; recurrentment, Endesa insisteix a plantificar-nos 

aquesta presa innecessària, que sap que no farà per-
què el territori s’hi oposa frontalment, i la platafor-
ma «Salvem Mont-rebei», com ja va fer també fa nou 
anys..., ja ho va paralitzar i aquest cop ho ha tornat a 
fer, ho ha tornat a paralitzar, i ho farà tantes vegades 
com sigui convenient. També sabem, òbviament, i ens 
n’alegrem, que la Generalitat emetés un informe des-
favorable perquè la presa no era compatible amb els 
valors paisatgístics de l’entorn.

I aquí va la nostra pregunta, conseller. Com pot ser 
que la Generalitat emeti aquest tipus d’informes amb 
la celeritat..., quan es tracta de zones protegides, o si-
gui, protegides per figures de protecció catalanes, es-
tatals o europees, però en canvi en altres projectes 
empresarials que també malmeten el territori, el seu 
paisatge i la seva biodiversitat la Generalitat no sigui 
capaç d’emetre aquests informes desfavorables.

La presidenta

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre dipu-
tada, estic una mica desconcertat perquè no sé si cele-
bra que hàgim fet l’informe desfavorable o ho reprova. 
I a partir d’aquí, doncs, allò que reprovi m’ho identi-
fiqui, perquè nosaltres cada projecte, quan segueix un 
tràmit de declaració d’impacte ambiental o quan en 
fem l’avaluació d’impacte ambiental, l’avaluem amb 
criteris objectius. I, per tant, no ho fem des d’aprioris-
mes ideològics ni des de prejudicis.

I evidentment a Mont-rebei, doncs, estàvem conven-
çuts que calia actuar com hem actuat, i ho hem fet. 
I, per tant, jo crec que l’informe de la Generalitat ha 
estat determinant, com ho ha estat la mobilització ins-
titucional, ciutadana i també cívica en el territori, i 
com ho és tota la feina que han fet els governs ante-
riors de la Generalitat, des dels anys vuitanta, eh?, de 
protecció de la biodiversitat, de reintroducció d’espè-
cies i de potenciació, d’estímul dels valors  immaterials 
a l’entorn de Mont-rebei, i no només al Mont-rebei, a 
l’entorn del Montsec, on hi ha iniciatives molt impor-
tants que en aquests moments són valorades interna-
cionalment, eh?, com pot ser l’observatori astronòmic, 
etcètera.

Per tant, si vostè és una mica més precisa, procuraré 
donar-li’n compte.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Sara Vilà Galan 

Li ho preciso, conseller. Li cito uns quants exemples 
de projectes que haurien de tenir informes desfavora-
bles per la seva ubicació i no el tenen o no l’han tingut: 
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la pedrera d’Algerri, per exemple; la incineradora o 
«planta de biomasses», que vostès anomenen, al Palau 
d’Anglesola o a Juneda, no perquè sigui espai protegit, 
sinó per la seva ubicació molt a prop de nuclis urbans; 
la planta de compostatge d’Ossó de Sió, per exemple, 
o les salines de Noguera. La planta de compostatge 
d’Ossó de Sió es troba en una zona de Xarxa Natura 
2000 i una zona ZEPA, a més a més. I, deia també, les 
salines de Noguera, que es troba als peus del Montsec, 
les Avellanes i Santa Linya. Aquest darrer municipi, 
com bé sap, igual que Sant Esteve de la Sarga, podria 
formar part del parc natural del Montsec, que vostè 
ha dit que declararia el 2016. Per què no el 2040? Vull 
dir, vostè ha dit el 2016 per posar alguna data, perquè 
no s’entén de cap de les maneres que vostè ho allargui 
fins al 2016.

És a dir, els seus mètodes, absolutament incomprensi-
bles per al territori...

La presidenta

Senyora diputada...

Sara Vilà Galan

Vostè... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’ora-
dora i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
Territori i Sostenibilitat. (Remor de veus.) Si us plau 
–si us plau.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Senyora 
diputada, com sap, el Govern de Catalunya estem or-
ganitzats des del punt de vista de repartiment de com-
petències, en què el Departament de Territori planifica, 
ordena el territori, per tant té la missió de declarar nous 
parcs, i el Departament d’Agricultura està fent una fei-
na ingent per fer possible que aquests parcs en funcio-
nament puguin gestionar-se correctament.

Amb el nivell de sobreendeutament que té i de dificul-
tats extremes que està tenint el Govern de Catalunya 
per mantenir el que és el sistema i societat del ben-
estar que tenim, afortunadament, s’està fent una fei-
na molt important perquè els parcs existents es puguin 
gestionar d’una forma raonablement correcta.

En paral·lel s’està fent un projecte molt ambiciós d’ex-
tensió i de planificació de nous parcs, i és lògic, eh?, 
i és sostenible que s’intentin planificar els nous parcs 
a curt i a mitjà termini, entre d’altres coses perquè 
una declaració imminent de nous parcs i una posada 
en funcionament comprometria la correcta gestió dels 
parcs actualment en funcionament, com ens recorda 
contínuament el conseller responsable de garantir-ne 
la correcta gestió.

Per tant, jo crec que hem de trobar un punt d’equilibri 
entre la preservació d’aquests valors naturals i aquesta 
biodiversitat que tots volem preservar, però també fer 

viable la gestió d’uns parcs que en aquests moments 
es troben compromesos. I no ens arrencarà a nosaltres 
cap apriorisme ideològic a l’hora d’analitzar projecte 
per projecte. I, per tant, com li hem demostrat a Mont-
rebei, quan un projecte es pot informar negativament, 
ho fem sense cap tipus de rubor i el combatem fins que 
el fem impossible. I quan un projecte és viable, lògi-
cament...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

...compta amb el recolzament del Govern.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’aplicació de la Llei or-
gànica per a la millora de la qualitat educativa espe-
cialment a les ciències socials.

Pregunta
al Govern sobre l’aplicació de la Llei 
orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa especialment a les ciències 
socials (tram. 310-00502/10)

La pregunta la formula la il·lustre senyora Hortènsia 
Grau, del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Hortènsia Grau Juan 

Gràcies, presidenta. Consellera, fa unes setmanes el Camp 
d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona va enviar als 
centres educatius de Tarragona un àlbum de cromos 
–aquest– sobre personatges de la història de les nostres 
comarques, que havia editat l’alcaldable de CiU a Tar-
ragona, el senyor Albert Abelló –aquest senyor d’aquí–, 
com a material de campanya electoral, recomanant el 
seu ús com a eina didàctica per treballar la història local.

Més enllà de si s’ha vulnerat o no la llei electoral 
–avui mateix coneixíem la resolució de la junta elec-
toral dient que no, amb un argument fluix– i més enllà 
de la instrumentalització partidista... (remor de veus), 
més enllà de la instrumentalització partidista de les 
institucions que ha fet el candidat de CiU, que sembla 
no conèixer, no?, quin és el paper de l’Administració, 
i que no ha assumit cap responsabilitat –de moment, 
l’única que les ha assumit és la directora del camp 
d’aprenentatge, que ha dimitit–, a nosaltres el que ens 
preocupa és si el departament comparteix els criteris 
del camp d’aprenentatge, que avalava que això era un 
bon material, era una eina educativa, una eina didàcti-
ca per a l’ensenyament de les ciències socials.

Aquesta és la pregunta que li faig, consellera.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyora Irene 
Rigau, consellera d’Ensenyament.
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La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora diputada. Jo m’havia preparat aquí 
els principis rectors del sistema educatiu, els objectius 
del nou currículum a les ciències socials. Podia haver 
formulat, sincerament, la pregunta més ràpida, perquè 
ràpida va ser l’actuació del departament.

Estem davant d’un fet, de dues persones que es co-
neixen: «Li entrego un material.» Diu: «Això podria 
ser interessant; els cromos són de qualitat, hi han fets 
històrics.» Diu: «Doncs, ho podem repartir.» Quan en 
tenim coneixement li diem: «T’has equivocat.» Ho 
accepta. Això era un material interessant per a la his-
tòria de Tarragona però que tenia una connotació, evi-
dentment, preelectoral i, per tant, no només es retira 
aquest material dels centres, sinó que la persona pre-
senta la seva dimissió i la consellera la hi accepta.

Crec sincerament que s’ha actuat de la millor mane-
ra. I si vostès hi volen continuar traient punta, doncs, 
estan legitimats. La junta electoral veurà si hi ha una 
denúncia amb cos o no. Però jo li puc dir que, pel que 
fa a l’Administració educativa, ha estat, com vostè sap 
i segurament no s’esperaven, absolutament recta.

La presidenta

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

Hortènsia Grau Juan 

Gràcies, consellera. Miri, em preocupa més la seva 
resposta, perquè jo no volia entrar en el tema electo-
ral ni polític, que evidentment vostès han actuat... (Re-
mor de veus.) No, no; volia entrar en el tema pedagò-
gic. (Persisteix la remor de veus.) No, volia entrar en el 
tema pedagògic, consellera: 144 personatges, descon-
textualitzats del moment i del relat històric; un discurs 
que ignora el conflicte social; culte a la  individualitat; 
nombrosa presència de màrtirs, bisbes, altres perso-
natges eclesiàstics; invisibilitat de les dones, vint-i- 
dues dones dels 144, de les quals monges, santes i una 
fantasma. Aquest és el principi de coeducació que hi 
ha aquí. 

Però és que, a més, consellera, respon a una sèrie de 
valors...

La presidenta

Un moment –un moment. Si us plau –si us plau. Un 
moment...

Hortènsia Grau Juan

Gràcies.

La presidenta

Un moment –un moment.

Hortènsia Grau Juan

No, és que... (Persisteix la remor de veus.)

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats... 

Hortènsia Grau Juan

Bé...

La presidenta

No, no continuï; esperi.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta.

(Pausa.)

La presidenta

Ja pot continuar.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Respon a un concepte enciclopè-
dic de la història. I jo aquí volia recuperar, conselle-
ra, i vostè hi estarà d’acord, que aquest no és el model 
d’ensenyament de les ciències socials de l’escola cata-
lana.

Com deia la Pilar Benejam, un referent pedagògic a 
casa nostra, l’estudi de la història ha de servir per en-
tendre el passat, llegir el present i pensar en el futur. 
I, amb aquest material del cap de llista de CiU per Tar-
ragona, miri, no compleix cap de les tres condicions. 
I, a més de no complir-les, el futur que s’albira per Tar-
ragona és tronat, ranci i carrincló, en la línia dels va-
lors de la reforma del ministre Wert, de la LOMCE.

Gràcies, consellera.

(Remor de veus.)

La presidenta 

Per respondre té la paraula l’honorable consellera d’En-
senyament. I demano, si us plau, silenci i tranquil·litat.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Si la senyora diputada vol 
conèixer quin és l’enfocament metodològic del currí-
culum pel que fa a les ciències socials, doncs, jo, com 
que m’ho temia, que hi havia un punt d’ignorància, he 
pensat: «Porta els fulletons de primària i de secundà-
ria perquè puguin conèixer exactament com orientem 
el currículum a les ciències socials.»

Si el que vol fer és traslladar un debat legítim a Tarra-
gona..., el vol traslladar aquí, jo només li haig de dir, 
com que ha dit que no volia fer política, doncs, miri, 
que desitgem..., que ha quedat clar que s’ha desesti-
mat la denúncia d’Ara Tarragona amb relació a aquests 
cromos.

De totes maneres no me’n puc estar –ja sap que a mi 
també m’agrada la polèmica. Jo, evidentment, només 
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vaig mirar l’oportunitat, només havia de jutjar si era 
oportú que un responsable de centres de recursos, sen-
se l’autorització de la mateixa Administració, lliurés 
uns materials que considerava ella personalment for-
matius.

Com que la decisió no era encertada, ja no ens cor-
respon entrar en els materials. I crec que això ho en-
tendrà. Ara, si a vostè li estranya que a la història de 
Tarragona hi hagin personatges eclesiàstics és que sin-
cerament..., es fa difícil que pugui entendre la realitat 
actual si no pot entendre la passada.

(Remor de veus.)

La presidenta

La següent pregunta és sobre les detencions recents de 
gihadistes.

Pregunta
al Govern sobre les detencions recents 
de gihadistes (tram. 310-00503/10)

La formula l’il·lustre senyor Pere Calbó, del Grup Par-
lamentari de Partit Popular de Catalunya. 

Senyor Calbó, esperi, també. (Pausa.) Ja pot.

Pere Calbó i Roca 

Gràcies, presidenta. Permeti’m que, en primer lloc, ex-
pressi la solidaritat del meu grup parlamentari amb 
l’agent dels Mossos d’Esquadra mort en un accident als 
Alps i amb l’agent, també, que ha estat greument ferit, 
i expressem la nostra solidaritat a les seves famílies.

I permeti’m, ara, que faci jo la pregunta. Quina és la 
valoració del Govern sobre les recents detencions de 
presumptes terroristes gihadistes a Catalunya?

La presidenta 

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

El conseller d’Interior  
(Ramon Espadaler i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, su-
mo també la meva veu al testimoni de condol a la fa-
mília d’aquest agent que ha mort practicant escalada 
el dia d’ahir als Alps i el desig de prompta recuperació 
al caporal que l’acompanyava i que està en una situa-
ció crítica.

La valoració que fem de les detencions practicades la 
setmana passada és altament positiva, com es pot ima-
ginar. Hem aconseguit desarticular, i ho diem amb con-
tundència, desarticular una cèl·lula que, a diferència del 
que coneixíem fins al moment, no només s’havia dedi-
cat a la captació i radicalització de joves, i no només 
s’havia dedicat, que també, a l’emissió d’alguna part 
d’aquests a l’Iraq i a Síria, sinó que, a més a més, havia 
fet un pas qualitatiu en la línia de poder fer algun acte 
terrorista a casa nostra.

Per tant, que això hagi estat desarticulat és una bona 
notícia; demostra que tenim, evidentment, una policia 
eficient i eficaç.

Gràcies.

La presidenta

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

Pere Calbó i Roca 

Permeti’m que des del nostre grup parlamentari felici-
tem els Mossos d’Esquadra també per aquesta operació 
a què vostè feia referència, que ha estat executada en 
col·laboració amb els serveis d’intel·ligència de l’Estat. 
Per cert, serveixen per això, per lluitar contra el terro-
risme i no en suposades conspiracions contra l’inde-
pendentisme.

Quina és la realitat del gihadisme a Catalunya? Perme-
ti’m unes dades de l’any 2015, que fa tres mesos i escaig 
que portem d’any: 11 operacions contra presumptes ter-
roristes gihadistes realitzades a Espanya, 5 de les quals 
a Catalunya; 40 detinguts, dels quals 25 a Catalunya; 98 
mesquites salafistes, de les quals 50 estan a Catalunya.

El Partit Popular no ha vinculat gihadisme i indepen-
dentisme, ho han fet vostès, i el que sí que diem d’una 
forma clara és que la Fundació Nous Catalans, funda-
ció de Convergència Democràtica de Catalunya, duu a 
terme activitats que no són prudents i que no s’haurien 
de realitzar.

I parlem de fets. Vostè coneix el senyor Shabaz, el co-
negut com a Chuhan? Formava part de les llistes de 
Convergència i Unió que el senyor Mas encapçalava 
l’any 2012. El podem veure aquí en una fotografia me-
tralleta en mà. I això s’ha tret d’una fotografia que ha 
estat publicada als mitjans de comunicació. La seva mà 
dreta, el senyor Satti, també va ser detingut presump-
tament per tràfic d’heroïna; també era un càrrec de la 
Fundació Nous Catalans. I un altre dels dirigents de  
la seva fundació, i màxim dirigent de la Unió de Centres 
Culturals Islàmics de Catalunya, el marroquí Ziani, va 
ser expulsat el passat 13 de maig de 2013, d’Espanya, 
perquè era una amenaça contra la seguretat dels cata-
lans i de la resta dels espanyols. Escolti, nosaltres, lla-
ços estrets entre la seva fundació i l’islamisme radical?

La pregunta és: què ha fet el Govern?, o almenys han 
deixat de finançar aquesta fundació? I la resposta és 
que no; la tenim avui a La Vanguardia, amb el senyor 
Trias, en una fotografia. No han fet res. És una greu ir-
responsabilitat; no poden jugar contra la seguretat dels 
ciutadans.

Avui en el Congrés dels Diputats el president del Go-
vern ha manifestat d’una forma clara que aquest grup 
de terroristes tenia una voluntat clara d’atemptar a Ca-
talunya. 

Per tant, escoltin, no juguin més. El seu problema és 
un problema d’amistats perilloses per la causa i el nos-
tre problema és el problema de garantir la seguretat 
dels ciutadans. Prou d’irresponsabilitats.

Gràcies, senyora presidenta.
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La presidenta 

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Miri, senyor diputat, em sembla que és prou seriós el 
tema que ens ocupa per tractar-lo amb el rigor que no 
hem trobat ni en el senyor ministre ni en vostè en aques-
ta intervenció.

No ens trobaran a nosaltres ara fent una brega absurda; 
ens trobaran posant en valor la feina que s’ha fet des 
del Cos de Mossos d’Esquadra, amb coordinació amb 
el CNI, cert. I si no ho vam dir des del primer moment, 
va ser perquè el CNI ens va dir que no ho diguéssim, 
que quedi meridianament clar.

En qualsevol cas, el que no es pot fer és, amb falses i 
velades acusacions, pretendre criminalitzar col·lectius 
sencers. Això no es pot fer de cap manera. I si vostè o 
el senyor ministre, en qualitat de ministre i com a res-
ponsable de seguretat, que és una matèria tremenda-
ment sensible, té indicis suficients per assenyalar que 
hi ha alguna persona d’aquest col·lectiu o de qualsevol 
altre col·lectiu, del que té l’obligació és de posar-ho en 
mans de la policia i de la justícia. I això és el que hem 
fet com a Cos de Mossos d’Esquadra cada vegada que 
hem advertit que hi havia algun acte presumptament 
delictiu. 

El que no és de rebut de cap manera és vincular, com 
sí que han fet vostès, i ho acaba de fer ara vostè ma-
teix, el gihadisme amb el moviment independentista, 
perquè li vull recordar que el moviment independen-
tista, en aquest país, si per alguna cosa es caracterit-
za, precisament és pel civisme, per la democràcia i pel 
comportament exemplar que ha tingut en tot moment.

I si no tenen altres maneres de combatre, facin-s’ho mi-
rar. Es combat des de les raons, la política, i es combat 
amb política la política.

I es combat des de la policia, d’acord amb l’Audiència 
Nacional, de la mà, si vol, del Centre Nacional d’Intel-
ligència, coordinant-ho amb totes les policies de l’Es-
tat, i també, val a dir, amb les de fora. I a veure si 
algun dia s’adona també el Govern central que cal co-
ordinar-nos amb les policies i cal normalitzar les rela-
cions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies 
internacional atesa l’eficiència que tenim.

És aquesta la manera com es combat aquest  fenomen; 
no amb velades acusacions, no amb falses acusa-
cions, no amb mitges veritats, no escampant com han 
escampat indignament vostè ara mateix i el ministre 
en el seu dia. Si coneixen algun cas, el que han de fer 
és posar-lo a mans de la justícia.

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Interior

Així ho hem fet nosaltres i així ho... (La presidenta re-
tira l’ús del micròfon al conseller i aquest continua par-
lant uns moments. Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Passem a la darrera pregunta al Govern, i és sobre l’ac-
ció exterior

Pregunta
al Govern sobre l’acció exterior 
(tram. 310-00504/10)

La formula l’il·lustre senyor Juan Milián, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, quan preguntem 
pel cost dels viatges del senyor Mas o de les delega-
cions a l’exterior de Diplocat, sempre ens parlen de la 
importància de les exportacions, com si una cosa tin-
gués a veure amb les altres.

Recentment, el senyor Mas ha viatjat a Nova York. Ens 
podria fer una breu anàlisi cost-benefici d’aquest viatge? 
Qui formava part de la comitiva? Quant ens ha costat 
als catalans? Qui el va rebre? I, sobretot, quantes inver-
sions han aconseguit per a Catalunya o quantes empre-
ses catalanes exportaran més gràcies a aquest viatge?

Gràcies, conseller.

La presidenta 

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

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, efectiva-
ment, aquesta setmana passada hi va haver un viatge ofi-
cial de la Generalitat als Estats Units. Aquest viatge te-
nia dues parts; la primera era la presència per signar un 
conveni, un acord, amb l’Estat de Califòrnia, on estava 
prevista també la participació del president de la Gene-
ralitat, que va ser cancel·lada com a conseqüència, com 
saben, perquè es va fer públic, de la mort de la germa-
na del governador de Califòrnia. Malgrat això, òbvia-
ment, el conveni es va signar igualment. I, per tant, el 
que era l’objectiu en aquesta part del viatge es va com-
plimentar tal com estava previst.

Li vull fer notar, en aquest cas concret, que l’Estat de 
Califòrnia és la setena economia del món i que poder 
establir un conveni d’aquestes característiques, doncs, 
amb l’Estat de Califòrnia té un interès molt clar i molt 
directe per a l’economia productiva del nostre país i 
per a la nostra realitat també en la dimensió cultural.

En segon lloc, o la segona part d’aquest viatge de la 
setmana passada als Estats Units era la presència de 
la delegació catalana, com ara vostè recordava a No-
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va York, a on es varen fer un conjunt d’activitats, un 
conjunt de trobades i de reunions que, òbviament, són 
i confiem que siguin també igualment profitoses per al 
funcionament del nostre país i per a la defensa dels in-
teressos del nostre país.

La presidenta 

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

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. La veritat és que no m’ha contes-
tat res, no m’ha respost ni quant va costar aquest viat-
ge del senyor Mas a Nova York, ni quantes inversions 
va aconseguir per a Catalunya. 

Està clar que al seu Govern, senyor Homs, no li inte-
ressa la recuperació econòmica dels catalans, perquè 
es dedica a tirar pedres sobre la teulada de les empre-
ses catalanes anant pel món fent un discurs secessio-
nista.

CiU i el Govern fan un gran mal a la imatge de Cata-
lunya al món. I no ho dic jo, o no ho dic jo només; ho 
diuen també des de la seva federació. Bé, ho diu el se-
nyor Duran i Lleida quan diu que Diplocat fa, literal-
ment, un gran mal a Catalunya. O el seu eurodiputat, 
el senyor Gambús, que vostè deu conèixer, que diu que 
Convergència ha disparat un tret al peu dels interessos 
catalans a Europa en no sumar-se al pacte antigihadis-
ta. O l’alcalde Trias, quan di ara que el separatisme no 
li convé.

Doncs, miri, senyor conseller, el que ni li convé a l’al-
calde Trias tampoc li convé a la resta de catalans. Tot 
se val contra Espanya? També perjudicar els interes-
sos dels catalans?

A Nova York el senyor Mas es va reunir amb separa-
tistes catalans, va sopar amb separatistes catalans i va 
parlar per als mitjans de comunicació separatistes ca-
talans. Més que el president de tots els catalans sem-
blava el senyor Mikimoto.

Però quina imatge va donar als mitjans de comunica-
ció americans? La d’un govern que està en contra dels 
interessos de la seua societat. Ho deia Forbes, el tren-
cament que proposen no beneficiaria ningú, ni a Cata-
lunya, ja que provocaria un èxode d’empreses a altres 
regions d’Espanya. Van a Nova York a dir que Cata-
lunya és una colònia. I van a Brussel·les a fer-se pas-
sar per un estat, muntant una representació permanent 
que la Comissió Europea ja ha dit que no és una inter-
locutora vàlida, en resposta a una pregunta de l’euro-
diputat popular Santi Fisas.

Felicitats, senyor conseller, pel seu fracàs en la inter-
nacionalització del procés. La veritat és que ens és de 
gran ajuda per als que no estem pel trencament. Però 
estaria bé que a partir d’ara els viatges i les vacances 
separatistes se’ls paguessin amb els seus diners, amb 
els diners del pressupost de campanya de Convergèn-
cia, i utilitzessin els diners dels catalans per a pagar 
les farmàcies i les residències, que falta fa.

La presidenta

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

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Estic convençut que no 
estaré a l’alçada, diguem-ne, del sentit fi de la seva in-
tervenció darrera. Simplement, jo el que li vull fer no-
tar i li vull recordar és que aquest Govern té, igual-
ment que aquest Parlament, doncs, de fet, diríem, una 
obligació legal, perquè hi ha una empara, diguem-ne, 
competencial molt clara, en el que és l’acció exterior; 
empara que, a més a més, va ser reconeguda en el seu 
dia pel mateix Tribunal Constitucional d’una mane-
ra molt clara i molt nítida i que vostès no accepten i 
no volen acceptar. I aquí és on rau l’error de base, al-
menys a criteri meu, no?

I ho dic avui perquè a més a més és el dia en què el Tri-
bunal Constitucional ha admès a tràmit, perquè no po-
dia fer una altra cosa, un recurs del Govern del Partit 
Popular en contra d’aquest exercici de les competèn- 
cies pròpies que té reconegudes via Estatut aquest Par-
lament, amb relació, doncs, a la Llei d’acció exterior, 
no? Després, per cert, i val la pensa recordar-ho, que 
el Consell de Garanties Estatutàries va, diguem-ne, 
dictaminar per unanimitat l’adequació absoluta a la 
Constitució, d’aquesta llei, i al mateix Estatut. Situo 
les coses en aquest punt, perquè crec que és on hi ha 
l’origen en l’apreciació de les seves consideracions.

La presidenta

Passem ara a les preguntes al molt honorable president 
de la Generalitat.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre l’aturada 
del tràmit d’exposició pública per a la 
creació del Consorci Sanitari de Lleida, del 
programa VISC+ i de l’activitat privada en 
la sanitat pública (tram. 317-00289/10)

La primera és sobre la situació política i social, i la 
formula la senyora Isabel Vallet, del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Bé; bon dia. Primer una prèvia per contradiccions so-
bre Innova. Sobre Innova, dos referències, només. La 
primera és que..., senyor Boi Ruiz, miri la llista d’im-
putats: quaranta-vuit imputats, deu peces de sumari, i 
creixent. I afecta molt més que Reus, aquesta causa. 
La segona és que li recordarem que el senyor Josep 
Prat va dimitir de l’ICS precisament perquè la CUP 
de Reus va destapar aquest cas de corrupció. Així que 
cap relació –cap relació... 

En tot cas, ja que és estèril preguntar-ho al conseller, 
ho preguntem directament al president: pensen retirar 
d’exposició pública i aturar definitivament el Consorci 
Sanitari de Lleida? Pensen retirar immediatament la 
instrucció que permet fer activitat privada als centres 
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sanitaris amb recursos públics? Pensen aturar definiti-
vament el projecte VISC+? Pensen aturar aquests tres 
projectes?

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, em re-
feriré concretament al concepte que vostè ha utilit-
zat d’exposició pública o d’informació pública. Quan 
es tracta d’una informació pública, quin és l’objectiu? 
Conèixer l’opinió dels diferents sectors implicats, no? 
Això és el que no ha de fer un govern? És a dir, el Go-
vern no ha de conèixer l’opinió de la gent. I com es 
formula, l’opinió de la gent, des d’un punt de vista dels 
tràmits administratius? Doncs a través d’una informa-
ció pública. O és que simplement ens hem d’orientar a 
base de declaracions, que sempre seran molt minorità-
ries, per cert? Potser hem d’escoltar tothom, no? I quin 
millor tràmit per escoltar tothom que una informació 
pública? Fem exactament això.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, la senyora diputada.

Isabel Vallet Sànchez

Senyor president, tant de bo que tots els tràmits que 
vostès fan els traguessin a informació pública per es-
coltar l’opinió que té la majoria de la població. En tot 
cas..., bé, és que, finalment, és tan absurd, mantenir 
que aquest tràmit d’exposició pública el fan per a co-
nèixer el posicionament majoritari..., ja que el posicio-
nament majoritari ja es coneix, es coneix des de fa 
molts mesos. Aquest Parlament va aprovar una reso-
lució en sentit contrari. I és que el que no podem fer, 
a més a més, és dir que no hi ha evidències del que és 
fàcilment comprovable, com..., o sobretot el que que-
da per escrit. Perquè els estatuts, que estan a informa-
ció pública, els recordem que inclouen dos articles, 
 article 3.3 i article 3.2, que permeten no només fer ac-
tivitat privada al Consorci Sanitari de Lleida, sinó que 
aquesta pugui representar fins al 49 per cent, ja que no 
estableixen cap límit, i també que aquest consorci, 
aquest ens, pugui participar en altres ens instrumen-
tals, sense dir si aquests han de ser públics o no, i per 
tant deixant la porta oberta a externalitzacions i altres 
participacions, que el que fan precisament és esquivar 
el control públic de les despeses.

Per tant, jo crec que el que és obvi, el que és evident, 
el que queda per escrit, és el que està fonamentat en el 
rigor. I, en tot cas, qui fa declaracions que falten a la 
veritat és el conseller Boi Ruiz, sota la seva tutela. Jo 
crec, en aquest sentit, ja que el conseller Boi Ruiz diu 
sempre, de manera reiterada, que és un mandat de vos-
tè, que vostè haurà de decidir si es posa del costat de 
la majoria popular, que també ha reconegut..., ser una 
majoria parlamentària..., els centres sanitaris, els pro-

fessionals i els usuaris..., o si es posa del costat d’aque-
lla minoria empresarial que es lucra amb la descapita-
lització. Vostè tria.

La presidenta

Senyora diputada...

Isabel Vallet Sànchez

En tots dos costats no es pot estar.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Insisteixo en el concepte, 
senyora Vallet. El concepte és: tot el que s’ha de treure 
a exposició pública s’hi treu. Aquest tema i qualsevol 
altre. I és la millor manera de conèixer l’opinió de la 
gent. O és que a vostès la gent del territori, en aquest 
cas, no els interessa? A nosaltres sí, al Govern li in-
teressa. Volem saber què pensa la gent de Lleida so-
bre aquesta matèria. Em pot dir en algun moment què 
s’ha privatitzat a Lleida des del punt de vista sanitari, 
senyora Vallet? Res. Reconeguin l’evidència: no s’ha 
privatitzat res, en l’àmbit sanitari.

Em permet que li digui una altra cosa? El que fa el Go-
vern està emparat per una llei aprovada per aquest Par-
lament en els anys 2007, 2008 i 2009. No governava 
Convergència i Unió. Governaven uns altres. I es va 
aprovar una llei, i en aquesta llei es permet explícita-
ment fer el que en aquest moment es fa. Però abans 
d’aplicar la llei volem conèixer l’opinió de la gent del 
territori, i quan la coneguem avaluarem el balanç 
d’aquesta opinió i en tornarem a parlar. A vostè li sem-
bla una manera tan dolenta i tan negativa de funcio-
nar, o d’operar, per part del Govern? Em sembla que és 
exactament el contrari, senyora Vallet. 

I, per cert, posats a parlar de consorcis sanitaris, tenim 
Catalunya plena de consorcis sanitaris. Plena. A vostès 
potser no els agrada, però els recordo que, amb aquest 
model, pràcticament nou de cada deu catalans valoren 
el sistema sanitari català amb una nota molt alta. Jo 
respecto la seva opinió, però entenguin que la majoria 
d’aquesta societat, de molt llarg, en té una altra.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre una 
possible reunió d’un responsable d’Afers 
Religiosos del Govern i un suposat 
gihadista al Marroc entre el 9 i el 15 de 
juny de 2014 (tram. 317-00288/10)

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

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president..., 
estos últimos días se han producido detenciones…, con 
lo que nuestro grupo quiere sumarse a la felicitación a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por esas 
detenciones de presuntos jihadistas, que querían atentar 
contra las libertades y los derechos de todos los ciuda-
danos catalanes, españoles en su conjunto, y contra los 
valores democráticos de Europa. 

Dicho eso, también se ha producido una cumbre im-
portante en Barcelona de los principales países demo-
cráticos en Europa para combatir conjuntamente, en 
una política de unificación, de coordinación, contra 
ese terrorismo, que es un lacra mundial, en definiti-
va, y contra todos…, especialmente…, como sabía-
mos, querían atentar también en Barcelona, en este 
propio Parlamento, según los informes policiales, y 
en  algunas otras zonas de esta ciudad. Por tanto, Ca-
taluña, lamentablemente, presidente, se ha convertido 
en objetivo, como toda España, y somos una zona de 
máximo riesgo en ese sentido…, contra el terrorismo. 
Y creo que eso es importante que también se hable en 
este Parlamento, con toda la prudencia del mundo.

Dicho eso, señor Mas, le voy a hacer una pregunta de 
una información, investigación periodística, preocu-
pante, que yo quiero que usted nos desmienta aquí. 
Espero que nos pueda desmentir lo que le voy a plan-
tear. Señor Mas: ¿usted conoce una delegación, en la 
que participó el señor Vendrell, responsable de Asun-
tos Religiosos de la Generalitat, entre el día 9 y 15 de 
junio de 2014…, en la que tuvo reuniones con respon-
sables del Reino de Marruecos, y entre ellos una per-
sona expulsada de Bélgica y España como el señor 
Ziani? ¿Usted sabe y tiene conocimiento que miem-
bros de su Gobierno se han reunido con una persona 
expulsada, insisto, de Bélgica y España por colaborar 
supuestamente con el jihadismo y con los salafistas? 
Me parece importante que usted tranquilice a la po-
blación catalana desmintiéndonos, si puede, que eso 
no se ha producido. Porque insisto: hay investigación 
periodística en curso que está señalando esas reunio-
nes entre usted, su Gobierno, en definitiva, miembros 
de nuestro Gobierno, y un señor expulsado por cola-
boración con el jihadismo y los terroristas.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Doncs, senyor Rive-
ra, no li ho puc contestar. M’hauria d’explicar exactament 
en què consisteix, quines són aquestes informacions pe-
riodístiques. Jo no segueixo les informacions periodísti-
ques segurament amb la intensitat que ho fa vostè. Dec 
tenir, doncs, moltes ocupacions i molta feina, i, per tant, 
doncs, no m’hi puc dedicar tant com segurament s’hi de-
dica vostè. I com que és una pregunta tan concreta so-
bre reunions, si entenc bé ni tan sols d’un conseller, sinó 
d’algun alt càrrec de l’Administració de la Generali-

tat, dels quals n’hi han uns quants centenars, doncs 
m’agradaria que, ja que m’ho pregunta, si té interès en 
la resposta, me’n pugui parlar amb precisió i me’n par-
li amb coneixement de causa, no a través simplement 
d’informacions periodístiques, que, pel que vostè diu, 
a més a més, no són ni informacions, sinó que són in-
vestigacions, a hores d’ara, no?

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Señor presidente, como responsable y presidente de 
un grupo de la oposición, a mí me gustaría, efectiva-
mente, enterarme de lo que hace mi Gobierno, porque 
nuestro Gobierno es el de la Generalitat, no por los 
periódicos, sino porque nos lo contaran ustedes. Pero 
como ustedes no nos lo cuentan, y parece que hay reu-
niones entre responsables de su Gobierno, de Asuntos 
Religiosos…, nombrado por usted, y el señor Ziani, 
expulsado de España y de Bélgica por colaborar con 
el terrorismo…, me preocupa profundamente. Y sí, 
me gustaría que me lo explicara usted, o sus conse-
jeros…, no investigación periodística. Pero esto es lo 
que le estoy preguntando: ¿sabía usted que entre el 9 y 
15 de junio responsables de su Gobierno se reunieron 
con el señor Ziani? ¿Sí o no?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Li insisteixo en el 
mateix: si vostè té interès en aquestes sessions de con-
trol en informacions tan concretes i específiques, vostè 
ha de formular la pregunta concreta en el moment en 
què la fa. No la pot improvisar d’aquesta manera aquí. 
M’entén? Perquè vostè, llavors, no vol una resposta. 
Vostè l’única cosa que vol és simplement fer aquí, jo 
entenc, una mica de politiqueria, senyor Rivera. Ja hi 
estem acostumats, en el seu cas. Vostè té interès en 
aquesta resposta? Doncs aleshores em truca, m’ho pre-
gunta, em dóna unes hores per... (Remor de veus.) Es-
colti’m una cosa: em dóna unes hores per saber-ho, per 
comprovar-ho, etcètera. La resta és trampa, senyor Ri-
vera. Trampa. M’entén?

Vostè està molt acostumat a fer aquest tipus de tram-
pes. I li’n recordaré una que en el seu moment va dur 
a terme també aquí amb una gran informació perio-
dística: no sé què del port de Rosario. Se’n recorda, 
d’això? Doncs resulta que el que va mentir va ser vos-
tè. El que va mentir va ser vostè, senyor Rivera. Em va 
acusar a mi de mentider. Evidentment, em va agafar 
també com avui, no?, amb una informació absoluta-
ment concretíssima de fa uns anys enrere que ningú 
pot recordar amb tota precisió. Però la pot comprovar 
després. Això sí. I resulta que quan la vaig compro-
var el que havia dit mentides era vostè. I, aleshores, 
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un sospita que quan vostè intervé aquí..., queda molt 
bé fer sempre referència al tema periodístic, al qual 
vostè, efectivament, està molt atent, però a l’hora de 
la veritat tot allò moltes vegades no s’aguanta absolu-
tament amb re.

Sap el que m’interessa de veritat a mi respecte al que 
ha passat aquests dies? L’absoluta eficàcia, que per 
cert això sí que li agraeixo que ho hagi comentat, dels 
Mossos d’Esquadra en la lluita contra el terrorisme.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
desautorització del conseller de Salut 
per les mesures preses en l’àmbit 
sanitari en contra dels acords del 
Parlament (tram. 317-00293/10)

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

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President, en aquest Parlament 
i en aquest país som majoria els que pensem que un 
 país, que una societat, s’articula entorn d’un bon sis-
tema de sanitat pública; en aquest país, i també en 
aquest Parlament, són majoria els que han reprovat, 
els que hem reprovat, la gestió del Govern en matè-
ria de salut; en aquest Parlament hem censurat la de-
gradació dels serveis sanitaris de finançament públic; 
en aquest Parlament hem denunciat la precarització 
de les condicions de treball; en aquest Parlament s’ha 
expressat la preocupació per la degradació del servei 
d’urgèn cies; en aquest Parlament hem demanat la in-
formació respecte a les derivacions dels serveis sanita-
ris..., respecte a privats sense ànim de lucre; en aquest 
Parlament hem aprovat –hem aprovat, és majoria par-
lamentària i majoria democràtica– que l’Hospital Ar-
nau de Vilanova no es segregui del sistema públic. 
A Lleida hi ha hagut 38.000 persones, d’una població 
que no arriba als 140.000, que han signat perquè no es 
creï el consorci. La gent ha parlat, i vostès han pogut 
escoltar-los.

Miri, no és una dèria nostra. Avui hi ha tres interpel-
lacions, hi ha hagut tres preguntes sobre la matèria. 
La setmana passada, quatre grups van demanar un 
ple extraordinari sobre la matèria. I aquest Parlament 
té un problema. Gros, molt gros: que el conseller Boi 
Ruiz i que el seu Govern no respecten la voluntat del 
Parlament. No és només un problema per al sistema 
públic de salut i per al sistema en el seu conjunt. És un 
problema per a la qualitat democràtica, que preocupa 
fora i dins del Parlament. 

Per això m’agradaria, ens agradaria, que desautoritzés 
el conseller, que rectifiqués les polítiques que fan cas 
omís del que diu el Parlament. I per això li pregunto si 
el seu Govern pensa complir allò que diu el Parlament.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, jo no puc 
desautoritzar un conseller que actua correctament. Li 
ho dic així de clar. El conseller Boi Ruiz actua correc-
tament en aquest tema. I, a més a més, no ho dic per 
dir, sinó que ho dic amb coneixement de causa. 

Torno a repetir el que he comentat abans a la dipu-
tada senyora Vallet: estem en un tràmit d’informació 
pública; veurem què en surt. Jo també els demano que 
quan estigui acabat aquest tràmit d’informació pública 
vostès llegeixin els resultats. Perquè potser els sorpren-
dran, aquests resultats, i potser hauran de canviar de 
discurs. Potser, ja ho veurem. Ho veurem quan s’aca-
bi, no?

Però després demano una altra cosa: demano que si 
s’han de complir, segons vostès, les resolucions del 
Parlament, que a criteri nostre es compleixen, perquè 
estem en un tràmit d’informació pública, sense haver 
pres cap decisió definitiva, que també es compleixin 
les lleis del Parlament, senyor Herrera. Hi ha una llei 
de quan vostès governaven que empara explícitament 
el Consorci de Lleida, senyor Herrera, de quan vos-
tès governaven. I nosaltres, a l’oposició, hi vàrem col-
laborar. I en gran part ens vàrem posar d’acord en el 
contingut d’aquella llei, prova que com s’actuava en 
aquell moment, amb lleis bàsiques del país, per exem-
ple, en el tema dels sistema sanitari, hi havia un crite-
ri molt clar per part de l’oposició d’ajudar el Govern 
a fer-ho bé. Si hi ha una llei i a vostès no els agrada 
aquella llei que van fer vostès, facin un favor: en lloc 
de fer resolucions, canviïn la llei.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Joan Herrera Torres

Emparar la creació d’un consorci, quan després hi ha 
un mandat parlamentari que aquest consorci no es fa-
ci, la creació de consorcis en general, i un mandat clar 
que diu «aquest consorci, que no es faci», que vostès 
desobeeixin allò que diu el Parlament és no respectar, 
precisament –no respectar–, la qualitat democràtica. 
Vostè pot tenir ideologia i interessos, però té una obli-
gació com a president: respectar els mandats demo-
cràtics d’aquest Parlament. 

I, senyor Mas, el que fa el conseller Ruiz és executar 
allò que vostè li diu que faci. Vostès es passen pel cla-
tell, com diu vostè, allò que acorda aquest Parlament; 
per això l’instem, president, a rectificar, i per això evi-
denciem una cosa: avui l’obstacle per a la salut pública 
i respecte a la democràcia ja no és només el conseller, 
és vostè, quan vostè l’avala.

Gràcies, presidenta. 
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La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Ja em sorprenia que vos-
tè no carregués directament contra mi; ho trobava a 
faltar, eh? En la primera part he vist que feia una cosa 
més general, trobava a faltar l’al·lusió tan directa, no?

Bé, en qualsevol cas, senyor Herrera, com es pot anar 
en contra d’un parlament, o del que decideix un par-
lament quan s’està complint la llei del mateix parla-
ment? Ho pot explicar, això, senyor Herrera? I li ho 
torno a dir, és una llei que es va aprovar quan governa-
ven vostès, i vostès emparaven, a través d’aquella llei, 
la creació d’aquest tipus de consorcis, com el que es 
farà a Lleida, que no tenen cap ànim de privatització 
de res. Ho torno a explicar? No tenen cap ànim de pri-
vatització de res de res. De res, de res, de res. Em sem-
bla que està prou clar. A partir d’aquí, vostès poden 
fer el que vulguin, poden carregar les tintes, etcètera. 

I quan vostès diuen «el Parlament», recordin això: hi 
ha una llei aprovada en aquest sentit. No li agrada la 
llei que vostès van fer? Tothom pot rectificar. Facin 
una cosa: promoguin una iniciativa legislativa per can-
viar aquella llei, i quan hagin canviat la llei, aleshores 
complirem la nova llei. Però ara estem complint l’ante-
rior, que van promoure vostès mateixos.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre si té 
intenció de canviar d’actitud i retornar 
al diàleg constructiu amb el Govern 
de l’Estat (tram. 317-00294/10)

I la formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-
Camacho, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
després dels gestos que hem viscut aquests darrers dies  
amb el president del Govern d’Espanya, em podria 
dir si pensa canviar també vostè la seva actitud en-
vers el Govern d’Espanya, iniciar una col·laboració i 
un diàleg constructiu en benefici del conjunt dels ca-
talans, dels 7 milions i mig de catalans?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. M’hauria d’aclarir, se-
nyora Sánchez-Camacho, en la seva pregunta, a quins 
gestos es refereix.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’excel·lentíssima se-
nyora diputada.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyor president. Miri, sense que sigui 
precedent, potser li ho aclareix el seu conseller de Pre-
sidència, el senyor Homs, que ha parlat de la normali-
tat institucional. I li ho dic, sense que causi precedent, 
perquè no vull coincidir mai amb ell, però aquesta ve-
gada hi coincideixo. Per tant, ja li ho pot explicar a ell. 
Ha dit que hem tornat a la normalitat institucional que 
abans no hi havia. Doncs, aquests són els gestos. La 
trobada a Peralada, el fet que vostè ahir participés en 
una trobada d’una celebració extraordinària de minis-
tres europeus, també del Magreb, i, per tant, que vostè 
pogués participar, que en altres moments no s’havia 
produït, i jo crec que és una normalitat institucional 
bona i positiva. I per tant, jo crec que és un gest del 
Govern d’Espanya que vostè hauria de valorar molt 
positivament.

I jo, parlant seriosament, senyor president, crec que 
hem de començar una nova etapa, que vostè no pot se-
guir en el mateix camí, que els seus viatges pels Es-
tats Units ni serveixen per a inversions ni serveixen 
absolutament per a res, només perquè tothom vegi que 
aquest joc perillós, com diu la revista Forbes, no ens 
porta res positiu a ningú, sinó que tots hi perdem, ca-
talans, la resta d’espanyols, europeus i tothom.

Miri, senyor president, jo li vull parlar en positiu i en 
constructiu. El Partit Popular avui porta una proposta 
per rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF. El ministre 
d’Hisenda ha dit que ara és el moment de parlar de la 
reforma del sistema de finançament. Vostè em torna-
rà a parlar de les vint-i-tres propostes. Aquí tenim un 
document del Govern que, si no el té, l’hi faré arribar, 
en el qual es parla de la valoració d’aquestes vint-i-
tres propostes, entre les quals hi han moltes de les co-
ses de què ha parlat el senyor Mas-Colell també amb 
el senyor Guindos, entre les quals es parla del model 
de finançament, de com s’han estalviat més de 1.700 
milions en interessos del model de finançament que 
vostès estan tenint, i com s’estan estalviant aquests di-
ners. En el qual es parla del com estem avançant en la 
cooperació, amb el qual sabem com estem millorant  
la nostra economia, treballant conjuntament, i en això 
sí que vostès parlen molt positivament.

Escolti, per què no podem tenir deduccions els catalans 
en el tram autonòmic d’IRPF? Per què no podem tenir 
més deduccions per tenir fills com tenen altres comu-
nitats autònomes, i aquí els tenim per molts menys di-
ners que els tenen, per exemple, a Castella-Lleó? Per 
què no per... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’oradora, i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Senyora diputada... Senyora diputada. 

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.
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El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Cama-
cho, ara he entès més bé els gestos als quals vostè es 
referia, perquè, com que també sentim declaracions 
del ministre de l’Interior, per exemple, que considerem 
que no són gestos precisament amables cap a Catalu-
nya o cap a nosaltres, o cap al Govern, no? Per tant, 
aclarits els gestos, li he de dir que jo he d’agrair que 
al president de la Generalitat, en una instal·lació de la 
Generalitat com és el Palau de Pedralbes, se’l deixi in-
tervenir per saludar unes delegacions estrangeres que 
ens vénen a visitar a Barcelona i a Catalunya? Jo he 
d’agrair això, o això forma part de la normalitat insti-
tucional, que no cal agrair perquè és de calaix que ha 
de ser d’aquesta manera? El que s’haurien de pregun-
tar vostès és per què no sempre és així. Aquest és el 
tema. Per tant, escolti’m, no cal que doni les gràcies, 
ni jo ni ningú. El president de Catalunya, en una instal-
lació de la Generalitat de Catalunya, quan ve una de-
legació estrangera, la mínima norma d’educació –la 
mínima norma d’educació– és que pugui intervenir i 
pugui saludar els assistents. La mínima, que no sem-
pre, per cert, s’ha complert.

Segona cosa que vostè esmenta, el tema del viatge als 
Estats Units, i agafa un article –un article– de la re-
vista Forbes. Jo li recomano que llegeixi també les 
editorials que ha fet, o els articles que ha fet l’Econo-
mist, per exemple, en els últims mesos, o que ha fet el 
New York Times, o les entrevistes que es fan en el Wall 
Street Journal, o l’opinió de molta altra gent sobre el 
que és el procés català, i miri com jutgen el Govern 
espanyol sobre el procés polític català. No entén ningú 
que un tema estrictament polític s’estigui tractant com 
l’està tractant el Govern espanyol. I quan dic ningú, 
és que no ho entén ningú a l’estranger. Que no s’asse-
gui a taula, que no parli, que no negociï, que només 
actuï a través de la norma, i sobretot, a més a més, 
posant querelles sobre governs democràtics, democrà-
ticament elegits, i que han passat per les urnes abans 
de fer les coses que estan fent. Tot això és el que no 
entenen, senyora Sánchez-Camacho. 

I finalment, el tema de l’IRPF. A veure, sap per què 
no el podem modificar? Perquè som els tercers a pa-
gar i, una vegada hem pagat, som el desens a rebre. 
Aquest és el gran problema, senyora Sànchez-Cama-
cho, m’entén? El dia que nosaltres siguem els tercers 
a pagar i els tercer a rebre, com hauria de ser i com 
passa a tot el món civilitzat excepte a l’Estat espanyol, 
aleshores nosaltres podríem abaixar l’IRPF, i bastants 
coses més.

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
convocatòria de la Junta de Seguretat 
de Catalunya (tram. 317-00290/10)

I la formula l’il·lustre senyor Miquel Iceta, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, vull 
aprofitar la pregunta per reconèixer un cop més la tas-
ca dels Mossos d’Esquadra en la prevenció i la lluita 
contra el terrorisme gihadista. També vull que cons-
ti la nostra satisfacció per la celebració a Barcelona 
d’una cimera euromediterrània informal, que va reu-
nir els vint-i-vuit països membres de la Unió Europea 
i vuit dels deu països de la ribera sud de la Mediter-
rània en la lluita contra el terrorisme gihadista com 
a tema principal. I celebrem també de forma especial 
la seva presència en aquesta cimera, recuperant, com 
vostè deia, una normalitat institucional que saludem.

Però, president, en resposta a la pregunta que jo ma-
teix li vaig fer a la darrera sessió de control, vostè 
 mateix va qualificar de dramàtic el fet que la Junta de 
Seguretat de Catalunya no s’hagi pogut reunir des del 
3 de març del 2009 perquè no hi ha una bona relació 
entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espa-
nya. President, no podem acceptar que puguem reu-
nir a Barcelona representants de trenta-sis països per 
parlar de terrorisme gihadista i no siguem capaços de 
convocar i de reunir el màxim òrgan de coordinació 
Generalitat-Estat en temes de seguretat, un organisme 
que vostè presideix.

Jo no li faig, de fet, una pregunta, senyor president, em 
torno a posar a la seva disposició per al que calgui en 
un tema tan delicat com aquest, però li prego que acti-
vi totes les iniciatives necessàries per tal que la Junta 
de Seguretat de Catalunya pugui reunir-se en el termi-
ni més breu possible. És la seva obligació convocar-la, 
en defensa de l’autogovern i, sobretot, dels interessos 
dels catalans. Ho considerem del tot imprescindible 
en les actuals circumstàncies, i hauria de servir,com a 
mínim, perquè polèmiques o declaracions tan extem-
porànies com les que avui hem vist, i que va protago-
nitzar també fa uns dies el ministre de l’Interior, no es 
produïssin.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, li torno a 
donar la raó, ho vaig fer fa no recordo quantes setma-
nes, ho reitero avui: en circumstàncies normals, aques-
ta junta de seguretat s’hauria de reunir, no després de 
sis anys sinó amb regularitat. Això és el que nosaltres 
voldríem. Però perquè es reuneixi un organisme mixt 
com és una junta de seguretat, com vostè molt bé ha 
descrit, Generalitat-Estat o Estat-Generalitat, doncs, 
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cal que hi hagi acord sobre el contingut de l’ordre del 
dia, i això és el que el conseller d’Interior en moltíssi-
mes ocasions ha plantejat al ministeri de l’Interior, a 
tots els nivells a més a més, i no se n’ha sortit. 

Per tant, vostè em diu «estem a disposició». Jo li ho 
agraeixo, no només li dono la raó sinó que a més a 
més li agraeixo que estiguin a disposició. Jo els de-
mano aleshores, si estan a disposició, que facin una 
cosa: que a través dels mecanismes parlamentaris a 
Madrid, insisteixin també en la necessitat que això 
es pugui fer, i amb un ordre del dia convingut, que jo 
entenc que segurament al Govern central li fa man-
dra. Per què? Perquè hem d’abordar una cosa que, per 
exemple, ha comentat el conseller d’Interior, que és de 
calaix: si en aquest moment els Mossos d’Esquadra, 
la policia de la Generalitat, és la policia més ben pre-
parada que hi ha a Catalunya, des del punt de vista 
de la informació i des del punt de vista de l’actuació, 
pel coneixement que té sobre el terreny, com pot ser 
que  aquesta policia no tingui reconegut directament el 
dret, que necessàriament té per utilitat i per eficàcia, 
de relacio nar-se amb normalitat amb altres policies de 
la Unió Europea? 

Hem d’abordar aquestes coses, i és clar, abordar aques-
tes coses, senyor Iceta, vostè ja ho entén, això, oi?, ho 
entén perfectament, fa molta mandra a l’altre costat. 
I necessitem una junta de seguretat amb contingut, i 
amb acords que serveixin per a alguna cosa, més enllà 
de fer una fotografia que quedi bé durant vint-i-quatre 
hores i que no serveixi per a res després, en els dies o 
en les setmanes següents.

La presidenta

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

Miquel Iceta i Llorens

President, ens hem avançat, nosaltres hem fet iniciati-
ves al Congrés dels Diputats, el nostre company, Carles 
Corcuera, ha formulat preguntes al ministre de l’Inte-
rior. Jo el que li demano és que vostè prengui perso-
nalment la iniciativa de trucar el president Rajoy per 
emplaçar-lo a la convocatòria de la Junta de Seguretat 
de Catalunya. Jo el que li dic és una cosa bastant sen-
zilla: no pot ser que els ciutadans siguin víctimes de la 
mala relació entre dos governs en un tema com aquest. 
Per tant, jo em puc... Farem més preguntes al Congrés 
dels Diputats, farem el que convingui, però jo li dema-
no que, així com vostè en moltes ocasions ha dit que 
a vegades s’han de forçar les coses, s’han de prendre 
iniciatives, s’han de prendre riscos, li demano, si us 
plau, que en compliment de l’Estatut, en compliment 
de les seves atribucions, prengui la iniciativa al mà-
xim nivell per promoure una convocatòria immediata 
de la Junta de Seguretat de Catalunya.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, senyor Iceta, ho 
tornarem a intentar. Ja que vostè ho demana d’aquesta 
manera, doncs, ho tornarem a intentar. Jo em compro-
meto a tornar-ho a intentar. No li garanteixo el resul-
tat, perquè no depèn només de nosaltres. El conseller 
d’Interior ho tornarà a intentar, jo personalment tam-
bé, ja ho he fet en alguna altra ocasió, sense èxit a ho-
res d’ara. Admeti’m només això que l’intentava dir: 
admeti’m que aquest tipus de reunions han de servir 
perquè hi hagi contingut i perquè hi hagi acords subs-
tancials que serveixin per a alguna cosa. Si no és pos-
sible fer-ho així, no la convocarem, aleshores, perquè 
seria simplement fer-se la foto i perdre el temps. Si 
 veiem que té contingut, doncs, aleshores, com vostè 
recomana, òbviament ho farem, que és la nostra inten-
ció i el que hem intentat fins ara.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers  esdeveniments 
polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el 
reforçament de la legislació relativa 
al garantiment dels serveis socials 
bàsics (tram. 317-00291/10)

I la formula l’honorable senyor Oriol Junqueras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Oriol Junqueras i Vies

Gràcies, presidenta. Bon dia, president. Aquest Parla-
ment ha votat en moltes ocasions a favor de drets bà-
sics dels ciutadans, com l’habitatge, la dació en paga-
ment, el subministrament d’electricitat, aigua i gas, i, 
malauradament, cada cop que hem intentat garantir 
aquests drets fonamentals dels nostres ciutadans, l’Es-
tat, el Govern espanyol, els partits polítics espanyols 
s’hi han oposat frontalment: quan vam votar la dació 
en pagament en el Parlament de Catalunya, el PP i el 
PSOE la van tombar en el Congreso; quan es va apro-
var un decret de pobresa energètica, el Govern espa-
nyol el va portar al Tribunal Constitucional.

Tanmateix, el Parlament de Catalunya persisteix, i hem 
tornat a aprovar, a través d’una reforma, en aquesta 
ocasió, del Codi de consum, que, per tal de tallar el 
subministrament energètic, les companyies necessitin 
un informe previ dels serveis socials municipals i que, 
a més, el deute sigui assumit per un fons social.

Alhora també hem aprovat que, abans d’executar un 
desnonament, calgui obrir un procés de mediació 
obligatori entre la família i l’entitat financera per tro-
bar una solució ordenada per liquidar el deute.

President, el 31 de març va entrar en vigor el nou Codi 
de consum amb aquestes reformes. La pregunta és què 
té pensat el Govern en l’àmbit de la gestió amb les em-
preses, en la informació a les famílies afectades per 
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aquesta nova normativa, per tal d’assegurar que no es 
talli el subministrament a cap més família vulnerable.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. En efecte, s’han aprovat 
aquestes normes. Vull recordar que s’han aprovat so-
bretot, doncs, per poder, com vostè comentava, com-
pensar les limitacions amb què ens trobem, perquè 
altres normes que s’havien aprovat en aquest mateix 
Parlament o pel Govern de Catalunya havien estat im-
pugnades i suspeses en l’àmbit del Tribunal Constitu-
cional. 

Ara tenim una nova norma, que és aquesta iniciativa 
de la modificació del Codi de consum, i en aquest sen-
tit ja hi ha, per exemple, un contacte directe amb to-
tes les administracions locals per fer això mateix que 
vostè estava dient, perquè siguin els serveis  socials a 
nivell municipal que facin no només un primer, di-
guem-ne, filtre, no?, sinó sobretot perquè hi aportin 
valor afegit en la seva actuació, que siguin ells els que 
determinin en bona part o recomanin si una persona, 
una família estan dintre del concepte de ser ajudades, 
des d’aquest punt de vista que es no puguin tallar els 
subministraments bàsics de cara a aquesta persona o 
de cara a aquesta família.

S’ha també ja convingut el contingut de la comunica-
ció obligatòria sobre les comunicacions que facin les 
entitats subministradores d’aquests serveis als usua-
ris que es trobin en una d’aquestes situacions de tipus 
personal o de tipus familiar, diguem-ne, precàries.

Està redactat el decret, i en tràmit, sobre la constitució 
del fons, que serà un fons –per cert, com tantes vega-
des n’ha informat ja el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció– dotat no només però fonamentalment per part de 
les empreses subministradores d’aquest tipus de ser-
veis bàsics; es complementarà amb altres fons, però 
aquí hi haurà una part important d’aquesta assignació.

I tot això, doncs, ens ha de permetre que finalment 
aquest fons operatiu, que quedarà adscrit a l’Agència 
Catalana del Consum, i també en col·laboració amb les 
entitats locals de tot tipus, sigui un fons que permeti 
en el seu moment no només evitar el tall, sinó com-
pensar de qualsevol manera famílies que es trobin en 
aquesta situació de vulnerabilitat. 

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor di-
putat.

Oriol Junqueras i Vies

Sí. Senyor president, com sap també, en aquesta ma-
teixa línia la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha 
presentat una ILP al Parlament de Catalunya per fer 
front a l’emergència en l’habitatge.

Per Esquerra Republicana és molt important reforçar 
la legislació per evitar els desnonaments, i per això 
també li vull demanar el compromís del seu Govern, 
de vostè mateix i del seu Govern, a l’hora de tramitar 
aquesta ILP amb caràcter d’urgència per tal d’apro-
var-la durant aquesta legislatura.

En definitiva, em sembla que aquest Parlament vol, 
majoritàriament vol, aquest Parlament, un nou país 
per ajudar els que més ho necessiten; volem en aquest 
Parlament un nou país per donar oportunitats a tot-
hom. I per això estem convençuts que els primers ac-
tes de sobirania hauran de ser també aquells que fem 
per defensar els ciutadans que més ho necessiten.

I aquest és el compromís que esperem de vostè, tam-
bé, i del seu Govern.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, efec-
tivament, el Govern no té absolutament cap inconve-
nient que es tramiti aquesta ILP, amb el benentès que 
una ILP després ha de ser objecte de tractament par-
lamentari, i, per tant, de possibles afegits, modifica-
cions, etcètera, per poder-ne parlar.

Segon, recordo que fa molt pocs dies es va presentar el 
decret llei, que haurà de convalidar aquest Parlament, 
de mesures urgents per ajudar les persones que puguin 
tenir alguna vulnerabilitat des del punt de vista de 
l’habitatge, i que aquest Parlament té pendent d’apro-
var la llei que està en tràmit sobre l’impost als pisos 
buits que tenen les entitats financeres.

Tenim molta feina per davant en aquest sentit.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els darrers  esdeveniments 
polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
la recuperació econòmica i la creació 
de llocs de treball per a més grans de 
quaranta-cinc anys (tram. 317-00292/10)

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

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Molt honorable presi-
dent, no hi ha dubte que la millor política social és que 
la gent tingui feina i que aquesta ha de venir necessà-
riament dels efectes de la recuperació  econòmica. 
I, per tant, esforços en tots els sentits per a la recupe-
ració econòmica i esforços en tots els sentits perquè 
aquesta reverteixi que la gent tingui llocs de treball 
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estables i salaris dignes. Aquesta ha de ser la lògica, 
aquesta ha de ser la triangulació que ens ha de moure 
i aquesta crec que ha estat, és i ha de ser i seguir sent 
la nostra prioritat. I si hi esmercem esforços malgrat les 
enormes limitacions que tenim en el camp legislatiu, en 
el camp financer..., però si hi esmercem esforços, fem 
actuacions amb sentit i sota aquesta lògica, els resul-
tats acabaran arribant.

De fet, les darreres dades..., seguim amb un degoteig, 
doncs, que convida a l’esperança; cap triomfalisme, 
això és veritat, però, sí, dades irrefutables i esperan-
çadores, a traç gruixut. Aquest mes de març n’hem 
 tingut, de noves dades, que, hi insisteixo, conviden a 
l’esperança, no?

Cal aprofitar, doncs, aquesta tendència per actuar, per 
no parar; per actuar en tots els fronts per acabar gua-
nyant aquesta batalla, que és la batalla contra l’atur, 
una batalla que es comença a guanyar lentament, però 
que l’hem de poder guanyar definitivament.

I per això és molt important actuar en tots els fronts; 
en tots els fronts, primer, referits, doncs, a nivell de la 
recuperació econòmica: en el camp de la internaciona-
lització de la nostra economia, en el camp de la capta-
ció d’inversions, reforçar els pilars bàsics de la nostra 
economia, igual que tots aquells valors afegits que pot 
donar l’economia catalana en recerca, en innovació, 
etcètera, no? I també actuar en tots els àmbits perquè 
aquesta recuperació econòmica acabi revertint en llocs 
de treball, i llocs de treball per a tots els col·lectius.

Com deia, a traç gruixut, anem millorant, anem millo-
rant i comencem a guanyar aquesta batalla, no? Tot-
hom que està a l’atur requereix una atenció especial, 
però sí que hi han dos col·lectius, doncs, que ens merei-
xen una especial atenció. Un, el dels joves. I en aquest 
sentit, en aquest Parlament, doncs, n’hem parlat, i for-
ça, inclús vam fer un ple monogràfic, i hem parlat molt 
de tot el programa de la garantia juvenil.

I hi ha un altre col·lectiu, que és el col·lectiu de ma-
jors de quaranta-cinc anys, que justament en aquests 
anys de crisi és el col·lectiu que a nivell poblacional ha 
crescut més i també que, a nivell de les dades d’atur, 
doncs, té les xifres més preocupants en el risc d’en-
quistament de l’atur. I per això nosaltres considerem 
que hi cal una especial atenció.

I per això, president, la pregunta que li fem és quina 
valoració fa de les dades, de les accions i els resultats 
a favor de la recuperació econòmica i la seva traducció 
en llocs de treball, especialment pel que fa als majors 
de quaranta-cinc anys. 

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, en efecte, 
cada mes que passa es va confirmant aquesta trajectò-
ria més en positiu, que no vol dir totalment en positiu, 
però més en positiu, del que és l’evolució del nostre 

mercat de treball i, per tant, de la feina de la gent. Es-
tem parlant d’això, no?

Vostè hi feia referència, les últimes dades disponibles, 
concretament les del mes de març, d’atur registrat de-
mostren exactament això: la caiguda de l’atur el mes 
de març a Catalunya ha estat la més intensa dels dar-
rers dinou anys. Val la pena repetir-ho: la més inten-
sa dels darrers dinou anys. En dinou anys han passat 
moltes coses: moments d’eufòria econòmica, moments 
de crisi no tan dura com aquesta, moments de recessió 
molt dura, com la dels darrers sis-set anys; aquest dar-
rer mes de març, la caiguda més important de l’atur a 
Catalunya en els darrers dinou mesos de març.

I, a més a més, segons aquest mes de març, és el vint-
i-unè mes consecutiu –consecutiu–, sense interrupció, 
que tenim caigudes de l’atur en termes comparació any 
a any, vint-i-unè mes consecutiu.

Tot això, doncs, convida, com vostè deia, a veure les 
coses de manera diferents, que no vol dir, com vos-
tè també recordava, i hi estic cent per cent d’acord, 
que ens puguem instal·lar en cap mena de cofoisme, ni 
molt menys d’eufòria, ni molt menys de conformisme. 
Això millora, millora a poc a poc, hauria de millorar 
més de pressa, però estem en el camí i en la tendència 
que, finalment, doncs, hem aconseguit i que tants es-
forços ha costat poder-hi arribar.

Però no només baixa l’atur, sinó que augmenta l’afilia-
ció a la seguretat social. Concretament, durant el dar-
rer any a Catalunya hi va haver 103.000 persones més 
afiliades a la seguretat social. Aquest és un termòme-
tre tant o més important que no simplement la caiguda 
de l’atur registrat.

Estem centrant molt esforços, vostè hi feia una refe-
rència, en el tema de l’atur dels joves, on tenim dades, 
doncs, molt dures per al país, no?, una mica millors, 
però segueixen sent molt dures. Però vostè té raó en 
una cosa: no només ens hem de centrar en l’atur dels 
joves, sinó també d’altres col·lectius especialment vul-
nerables. I un d’ells, concretament, és el de persones 
més grans de quaranta-cinc anys. En aquest sentit, el 
projecte Grans Actius, dotat amb 50 milions d’euros, 
presentat pel conseller d’Empresa i Ocupació recent-
ment, pretén focalitzar per a milers d’aquestes perso-
nes els esforços del Govern per ajudar-los a trobar una 
nova feina.

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al següent punt 
de l’ordre del dia, que és la situació de compatibilitat 
d’una diputada. 

Situació de compatibilitat
d’una diputada (tram. 234-00030/10)

Els faig avinent que el Dictamen de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats sobre la compatibilitat de la diputada 
Alicia Alegret està publicat en el dossier del Ple.

Prego al secretari quart, l’il·lustre senyor David Com-
panyon, que procedeixi a la seva lectura.
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El secretari quart

«Al Ple del Parlament. La Comissió de l’Estatut dels 
Diputats, en la sessió tinguda el 24 de març de 2015, 
ha acordat d’establir el dictamen següent. 

»Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya, i d’examinar les noves 
dades declarades per la diputada Alicia Alegret Martí 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació 
aplicable, la comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació 
de compatibilitat de la diputada Alicia Alegret Martí.

»Palau del Parlament, 24 de març de 2015.»

La presidenta

Es pot considerar aprovat aquest dictamen per assenti-
ment? (Pausa.) D’acord.

Liquidació
del pressupost del Parlament corresponent 
al 2014 (tram. 232-00006/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
liquidació del pressupost del Parlament corresponent 
al 2014.

D’acord amb l’article 29.3, lletra h, del Reglament del 
Parlament, la Mesa Ampliada ha encomanat la pre-
sentació de la liquidació del pressupost del Parlament 
al diputat interventor il·lustre senyor Joan Morell.

Joan Morell i Comas

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, con- 
selleres, consellers, diputades, diputats, breument, com  
cada any, per presentar la liquidació del pressupost de des-
peses del Parlament de l’exercici 2014.

Vostès, com que ja tenen tota la informació detallada, 
intentarem fer un petit resum. Dir-los que el pressu-
post inicial del Parlament de Catalunya per al 2014 era 
de 50.960.854 euros; s’hi van fer unes modificacions 
pressupostàries durant l’any, que això ha comportat 
6.502.227 euros. Això comporta, doncs, que el pres-
supost definitiu, per tant, és de 57.463.082 euros. Una 
mica per comparar, recordin que el 2010 el pressupost 
era de 72,5 milions d’euros; el 2011, de 65; el 2012, de 
58, i el 2014 va ser de 57.

Em saltaré explicar les dades a 31 de juliol, perquè el 
que ens interessa és –i vostès tot ja ho tenen detallat– 
la liquidació del pressupost del Parlament de Catalu-
nya a 31 de desembre del 2014. Dir que s’ha executat 
en un 95,53 per cent; per tant, hem executat pràctica-
ment la totalitat d’aquest pressupost.

En el capítol I, vostès ja saben perfectament que el que 
es recull són totes les despeses derivades tant del cost 
del personal com també de totes les diputades i dipu-
tats, així com les cotitzacions a la seguretat social.

El capítol II també sabem tots que són les despeses 
corrents. Entre les despeses que s’han portat a terme, 
les més importants i rellevants són la transcripció de 
totes les sessions dels plens i les comissions, l’arren-
dament dels ordinadors que fem servir les diputades i 
els diputats, així com el manteniment i les aplicacions 
de la pàgina web del Parlament, també la conservació 
i reparació d’aquelles coses que han fet falta a les dife-
rents instal·lacions de l’edifici del Parlament, així com 
d’altres aplicacions informàtiques.

En el capítol IV es recullen les subvencions que rebem 
els grups parlamentaris i les subvencions que reben les 
iniciatives legislatives populars.

Per finalitzar, el capítol VI, que recull les inversions; 
les més importants dins el poc pressupost que hi havia 
fan referència a obres de millora i manteniment del 
Parlament de Catalunya, així com a la posada en fun-
cionament, d’una manera molt concreta, del CPD, del 
Centre de Processament de Dades.

Aquest nivell de despesa, per acabar, ha fet que al fi-
nal de l’exercici el romanent resultant que hem tingut 
hagi estat de 2.568.234 euros, que representa un 4,47 
per cent del pressupost definitiu del 2014, i que bàsica-
ment, per no cansar-los i avorrir-los, que ja he dit que 
vostès ho tenen tot detallat, correspon, bàsicament, al 
que en diem..., el capítol II, de les «Despeses de béns 
corrents».

Finalment, donar les gràcies, com sempre fem, a tot 
el personal de la casa que s’encarrega de gestionar bé 
aquest pressupost, a l’oïdor de comptes, el senyor Da-
vid Pol, com també un reconeixement als dos altres 
diputats interventors, el senyor Jordi Terrades i el se-
nyor Lluís Salvadó.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, haurem de votar la liquidació del pres-
supost. Es pot fer per assentiment. Sí o no? (Pausa.) 
No. Doncs llavors crido a votació.

(Pausa.)

Doncs procedim a la votació.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 128 vots a favor i 2 abstencions.

Projecte de llei
de creació de la comarca del 
Moianès (tram. 200-00042/10)

Passem ara al punt quart de l’ordre del dia, que és el 
Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès.

D’acord amb l’article 126 del Reglament, el Govern 
ha sol·licitat la tramitació d’aquest projecte de llei en 
lectura única. Per tant, procedirem en primer lloc a la 
votació sobre la tramitació en lectura única d’aquest 
projecte de llei. Per tant, els diputats que s’han aixecat 
que tornin al seu escó.

(Aplaudiments.)
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I aprofito aquests segons per saludar les persones que 
ens acompanyen en el públic, els que no poden  accedir 
al saló de sessions i..., el segueixen per circuit  tancat, 
i que són els alcaldes de Castellterçol, Santa Ma-
ria d’Oló, Calders, Sant Quirze Safaja, Monistrol de 
Calders, Castellcir, l’Estany, Collsuspina i Granera, i 
també els alcaldes del Lluçanès, regidors i altres auto-
ritats i una vuitantena de ciutadans del Moianès.

Per tant, continuem, i iniciem aquesta votació sobre la 
tramitació en lectura única. S’entén que els vots afir-
matius són a favor de la tramitació, i els negatius, en 
contra.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 101 vots a favor i 25 abstencions.

A continuació... (Aplaudiments.) Encara no hem apro-
vat la llei, eh? (Rialles.) S’ha aprovat un primer tràmit. 
A continuació, procedirem al debat, que, d’acord amb 
l’article 126.3 del Reglament, s’ha de substanciar se-
gons les normes establertes per als debats a la totali-
tat, i en acabar el debat el conjunt del projecte de llei 
se sotmetrà a una sola votació.

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta la 
iniciativa l’honorable senyora Joana Ortega, vicepre-
sidenta del Govern i consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Bon dia. Presidenta, senyores i senyors diputats, em 
correspon avui presentar el Projecte de llei de crea-
ció de la comarca del Moianès. Permetin-me abans de 
res, tal com ha fet també la presidenta del Parlament, 
que saludi els alcaldes de la futura comarca. Sempre 
és un plaer poder-los retrobar novament. També vull 
saludar diferents membres del Consorci del Moianès, 
així com diferents també membres..., en representació 
de la societat civil del Moianès que també avui ens 
acompanyen. Benvinguts tots al Parlament en l’apro-
vació d’una llei tan esperada.

I permetin-me, senyores i senyors diputats, que comen-
ci la meva intervenció –també saludant el secretari ge-
neral d’Administració Local i el director general– fent 
una breu reflexió, una breu explicació dels antecedents 
que ens han portat fins aquí.

El dia 22 d’abril del 2010 va tenir entrada al Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals la peti-
ció de creació de la comarca del Moianès per part del 
Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès. 
Transcorregut el preceptiu mes d’exposició pública, al 
juny del 2010, i no havent-se presentat cap tipus d’al-
legació, es va procedir a la tramitació de l’expedient 
i es va sol·licitar l’informe als consells comarcals i als 
ajuntaments afectats per tal que també emetessin el 
seu posicionament al respecte. Acabada aquesta fase 
de tramitació, l’expedient de creació de la comarca va 
ser aprovat el 15 de desembre del 2010, mentre l’an-
terior Govern, el Govern tripartit, estava en funcions, 
perquè com vostès saben s’havien celebrat eleccions al 
Parlament de Catalunya el 28 de novembre. Hi va ha-

ver una votació no exempta de polèmica, ja que aquest 
acord es va prendre per 6 vots a favor i 5 vots en con-
tra. Es fa constar en la mateixa acta de la votació que 
es va haver d’aplicar el vot de qualitat del president, el 
conseller Jordi Ausàs. Un cop emès aquest informe de 
la Comissió Jurídica Assessora, i elaborant-se ja tam-
bé, i ara en el Parlament, la Llei de governs locals, và-
rem veure que calia prendre una decisió. Per tant, fins 
aquí els antecedents.

Deixin que posi en valor que Catalunya ha sabut des-
envolupar una arquitectura institucional propera a la 
ciutadania, propera a les persones, en la qual els con-
sells comarcals han estat un engranatge indispensable 
per al bon funcionament de l’Administració local ca-
talana. Així mateix, aquest Govern sempre ha tingut 
una clara vocació i una clara visió comarcal. I per això 
no és d’estranyar que el Projecte de llei de governs lo-
cals, que va aprovar el Govern al juliol del 2013 i que 
es troba en el Parlament, precisament pretengui donar 
i dotar de molt més contingut, de molta més solidesa, 
els consells comarcals, a banda de reforçar clarament 
aquest paper de mancomunació de serveis als ens lo-
cals de la seva influència.

Per tant, sumar sinergies entre les diferents adminis-
tracions del país és bàsic, aquest Govern n’ha fet una 
actitud, i és bàsic per enfortir el nostre teixit institu-
cional vinculat a l’Administració local i per al mante-
niment també, especialment, de l’equilibri territorial.

El Moianès, com a comarca, posa de manifest que 
aquest àmbit coincideix amb un espai geogràfic i so-
cial en què s’estructuren relacions bàsiques de l’activi-
tat econòmica diferenciada de l’entorn proper, amb un 
sector primari homogeni, un sector secundari capaç de 
fer front a nous reptes, una oferta de serveis diversifi-
cada i un producte turístic singular i diferenciat. Per 
tant, el Moianès presenta característiques i trets cultu-
rals i històrics comuns. Existeixen elements com fires, 
festes, tradicions, costums i també una organització de 
moviments associatius que tenen com a fil conductor 
l’entorn del Moianès. I el Moianès, i així ho expressa 
la memòria justificativa que ha donat a..., tràmit l’expe-
dient en qüestió, és l’àmbit més idoni per fer efectius 
aquests conjunts de principis, atès que l’existència del 
Consorci per la Promoció de Municipis del Moianès és 
un antecedent pràctic d’un possible consell  comarcal. 
El seu àmbit territorial és clarament homologable al 
de la resta de comarques ja existents. Per tant, la cons-
titució d’una comarca permetria, com vostès saben, la 
racionalització dels serveis públics, l’optimització de 
l’accés als recursos i als esmentats serveis. Per tant, és 
obvi que tenim una realitat territorial al davant amb un 
seguit de particularitats que afirmen que és possible, 
que és viable, crear la comarca del Moianès.

Vostès saben que el darrer antecedent de creació d’una 
comarca va ser el 28 de març del 1988, quan es van 
crear l’Alta Ribagorça, el Pla de l’Estany i el Pla d’Ur-
gell. 

També són conscients que avui el país no és el mateix 
que l’any 88. Tot ha canviat substancialment. I avui a 
Catalunya hi ha un clam, es clama amb força per po-
der exercir el dret a decidir que tota la nació ha de te-
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nir. I és cert que el dret a decidir també ha de tenir la 
seva pròpia traducció en l’àmbit institucional més pro-
per al ciutadà, com és l’Administració local. Jo vaig 
proposar personalment als alcaldes del Moianès, en 
una reunió el 5 de setembre de l’any passat en el mu-
nicipi de Granera, poder exercir aquest dret a decidir 
també en el Moianès. Un expedient de creació d’una 
comarca com la del Moianès només es pot finalitzar 
de la millor manera possible, que és demanant l’opinió 
a la gent que es veurà afectada per la creació d’aquest 
nou ens. Perquè aquesta opinió és la que legitimarà 
encara més la finalització de tot aquest expedient. I els 
he de dir que celebro que així fos, no?, i que, final-
ment, quatre mesos més tard, es decidissin a dur a ter-
me un procés participatiu, rigorós, que ens ha permès 
conèixer a tots plegats, i disposar-ne d’una radiografia 
clara, l’opinió ciutadana amb relació a la creació de la 
nova comarca.

I, segurament, si es va fer la consulta va ser també, 
si m’ho permeten, per la meva cabuderia, per la meva 
tossuderia. Però estava convençuda i estic convençu-
da que era imprescindible la implicació dels veïns del 
Moianès. I, per tant, en aquest sentit, era aquesta ex-
pressió més pura del dret a decidir aplicada al Moia-
nès i a l’àmbit local la que legitimaria encara més la 
decisió i el final d’aquest expedient. I el Departament 
de Governació ha estat en tot moment al costat dels al-
caldes, els hem assessorat jurídicament, logísticament, 
amb el mateix equip del 9-N per tal que aquest procés 
culminés amb èxit, i així ha estat. I vàrem viure un 
procés exemplar, el 22 de març, un moment històric, 
que moltes persones estic convençuda que retindran 
en la seva memòria per molts anys. I el 22 de març 
hi va haver un resultat molt clar, la gent va parlar, un 
47,38 per cent de participació amb un resultat total-
ment inqüestionable: 5.146 persones van votar, de les 
10.861 que tenien dret a fer-ho i, de totes aquestes, un 
80,4 per cent ho varen fer amb un sentit afirmatiu. Per 
tant, si m’ho permeten, un resultat inqüestionable amb 
una participació molt i molt alta.

I deixin-me dir que des del Govern de la Generalitat i 
personalment des del meu departament hi hem treba-
llat amb molta força i amb molta empenta per tal que 
la comarca del Moianès pogués estar ratificada pels 
seus ciutadans. I també els he de dir que em va saber 
greu que des del primer moment algú dubtés de l’opor-
tunitat de donar la veu a la gent. I em va saber greu 
perquè el que no es pot fer és reivindicar el dret a de-
cidir a tot el país i no reivindicar-lo en àmbits, doncs, 
d’aplicació més directa, com és en el cas del Moianès. 
I m’ha sabut greu, i els ho he de dir, que s’hagi posat 
en qüestionament i en dubte el compromís del Govern, 
i m’ha sabut molt de greu, perquè el Govern ha estat 
sempre al costat dels alcaldes, sempre –diputat, i vos-
tè és diputat i alcalde–, sempre al costat de la gent de 
Moianès per legitimar encara més aquest procés. 

Per tant, en aquest sentit –en aquest sentit–, avui és 15 
d’abril, el dia 22 d’abril, menys d’un mes després que 
els ciutadans del Moianès s’expressessin i, per tant, es 
posicionessin sobre la idoneïtat de la comarca, el Go-
vern –el Govern– va portar la setmana següent el pro-
jecte, la reforma legislativa de creació de la comarca al 

Consell Executiu i avui, com deia, abans d’un mes, veu 
la llum en aquesta sessió plenària. Per tant, jo vull do-
nar les gràcies a tots els moianesos per creure, per con-
fiar en ells mateixos, per participar; crec que aquesta 
alta participació ha estat molt i molt important, crec 
que és important donar sempre la veu als ciutadans i que 
a ningú li faci por de donar la veu als ciutadans. I, com 
deia, avui ens trobem en l’inici d’un llarg camí, a partir 
d’avui la comarca del Moianès tindrà un instrument que 
li permetrà donar resposta a les seves pròpies neces-
sitats, un instrument, a més a més, que ha estat legiti-
mitat per una àmplia majoria del poble del Moianès. 
Per tant, en aquest sentit, dono la benvinguda avui a 
aquesta nova llei que permetrà que sigui una realitat la 
nova comarca del Moianès.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat 
 Dionís Guiteras.

(Aplaudiments.)

Dionís Guiteras i Rubio

Gràcies, presidenta. Li hauré de demanar, amb la seva 
comprensió, que em deixi un parell de minuts també, 
després, ja que hem retallat els deu minuts que toca-
rien en una intervenció com aquesta...

La vicepresidenta primera

Dos minuts més tindrà, senyor Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

D’acord. Gràcies. Bé... A veure si me’ls gastaré, ara. 
Voldria donar, primer de tot, la benvinguda a la gent 
del Moianès, als alcaldes, als companys alcaldes, regi-
dores, regidors i tota la gent de la societat civil que avui 
estan aquí en un dia tan especial per a nosaltres. I tam-
bé a aquells alcaldes del Lluçanès, i alcaldesses, que 
han vingut també a compartir-ho amb nosaltres.

En aquesta primera part el que toca és posicionar el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana pel que fa 
a aquesta proposta de llei que presenta el Govern a ini-
ciativa del territori i, com a tal, aquest grup parlamen-
tari no fa més que donar-hi suport. I per què hi dóna 
suport a aquest projecte de llei, que espero que s’acabi 
complint? Doncs, perquè el que s’ha reivindicat és una 
cosa que lliga completament amb el que pensa aquest 
grup parlamentari. I què pensa aquest grup parlamen-
tari? Doncs que quan parlem amb aquestes paraules 
tan de moda de mancomunar, d’optimitzar, de donar 
serveis als ciutadans, d’estar a prop, d’escoltar el terri-
tori, de fer col·laboració publicoprivada, i col·laboració 
publicoprivada entesa com escoltar, discutir i aportar 
solucions, això que està tan de moda sembla que no 
s’aplica massa i no s’ha aplicat massa. I no s’ha apli-
cat massa, però no perdem la fe ni l’esperança, perquè 
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entenem que aquesta ha de ser la nova manera d’admi-
nistrar els serveis públics i administrar els serveis que 
ha de prestar tota institució en un territori.

Per tant, la problemàtica que ha viscut el territori del 
Moianès en aquests darrers anys, que és estar compar-
tit el seu espai físic en tres comarques administratives 
–el Bages, el Vallès Oriental i l’Osona– no ha pogut 
donar respostes a les necessitats de la gent del territori. 
Arran d’això, els alcaldes fa més de vint anys decidei-
xen col·laborar, treballar junts, i no només els alcaldes, 
sinó tota la societat civil i tots els agents socials d’aquell 
territori decideixen treballar junts per poder donar res-
postes als seus ciutadans. I quin ha estat el resultat de 
tenir un ens com el Consorci del Moianès, que ha estat 
capaç de generar ocupació, de prestar aquells serveis 
que altres administracions no han prestat mai en el ter-
ritori, i que ni presten? Doncs, ha donat com a resultat 
unes taxes d’atur a dia d’avui encara exagerades però 
per sota –molt per sota– de la mitjana de Catalunya, 
molt per sota de la mitjana estatal i molt per sota, per 
exemple, del País Basc. I gràcies a treballar d’aquesta 
manera conjuntament ens n’hem pogut sortir.

Però, bé, ens trobem des de fa un any i escaig que l’Es-
tat espanyol, a través de l’LRSAL, doncs, decideix que 
aquesta manera de treballar..., jo espero i estic conven-
çut que no sabien el cas del Moianès, perquè, si no, se-
gur que no ho haurien fet; però, bé, ens va afectar de 
ple. I com que ens va afectar de ple, el que ens trobà-
vem la gent del territori era sense aquella eina que fins 
aquest dia havia estat útil per a la gent del territori, per 
als agents socials i per als ajuntaments.

Posats en aquest espai, posats en aquest context, re-
cuperem aquella iniciativa que van tenir els alcaldes 
l’any 2010 de demanar al Govern, de demanar al De-
partament de Governació que s’iniciï l’expedient de 
creació de la comarca del Moianès. Allà hi van anar 
els alcaldes amb aquell totxo d’informe que l’únic que 
feia era confirmar que econòmicament, geogràfica-
ment, culturalment, socialment, aquells deu municipis 
repartits en tres comarques eren realment una unitat i 
que sabien treballar bé i que sabien treballar junts. Ai-
xò ens ha portat problemes, també, això ens ha portat 
problemes a l’hora d’explicar-ho, perquè donar la veu 
a la ciutadania és el més meravellós que hi ha, però, 
com ha dit la vicepresidenta, els camins del senyor són 
inescrutables i, en el cas del Moianès, a fe de Déu que 
ho ha sigut.

I per què? Perquè al segle XXI, l’any 2015, explicar a 
la ciutadania que el problema no és l’eina, sinó com 
s’utilitza, no és fàcil. Els ajuntaments no són un de-
sastre, potser la gestió; el Govern de Catalunya i el 
Govern de l’Estat no és un desastre en si mateix, pot 
ser-ho la seva gestió o no. Per tant, hem fet una cosa 
meravellosa, que és explicar i compartir amb la nostra 
ciutadania que valia la pena ser una comarca, que va-
lia la pena ser un consell comarcal, tot i que aquesta 
eina, el consell comarcal, no a tot arreu s’ha aplicat i 
s’ha desenvolupat de la manera més adient i més efi-
cient. Però això ens ha d’impedir a nosaltres poder-ho 
ser? No. I per això hem estat treballant tots. Els que 
els parla té la sort d’estar aquí, però aquí hi ha gent, a 

la sala de vídeo i sobretot al territori, que mereixeria 
molt més que jo estar aquí explicant el perquè.

Explicat el posicionament del nostre grup parlamenta-
ri, al que sí que ens comprometem és a treballar fort i 
dur perquè aquesta nova Llei de governs locals de Ca-
talunya tiri endavant, perquè justament beu d’aquesta 
manera de treballar, de la qual ha estat un exemple el 
Consorci del Moianès. Per tant, aquest és el nostre com-
promís, i l’únic que trobem a faltar des del nostre grup 
parlamentari és que avui no compartíssim amb la ma-
teixa joia i el mateix goig que la comarca del Lluçanès 
no estigui aquí. Esperem que ben aviat ho sigui, per-
què avui hauria estat una bona oportunitat per solucio-
nar dues qüestions territorials d’una vegada.

Ara, si m’ho permeten –i no abusaré dels dos minuts–, 
m’agradaria parlar com a president del Consorci del 
Moianès i com a portaveu de sort, avui de tota la gent 
que ens veu aquí, al vídeo i a casa. A vegades diuen que 
la política no serveix per res; la política és una eina, igual 
que els ajuntaments, que poden servir i serveixen per 
canviar dinàmiques, i el que hem fet durant vint anys 
al Moianès és crear una dinàmica que ha estat molt 
positiva per a les persones i per al territori. Nosaltres, 
amb tota la modèstia, volem ser o volem posar aquell 
granet de sorra en el nou model de gestió dels serveis a 
la ciutadania, perquè tot allò que pugui ser útil del que 
hem fet, i aprofitant aquesta nova eina podem aportar i 
podem fer, sigui útil al país i a la seva gent. Aquest és 
el nostre compromís, aquesta és la nostra voluntat, per-
què així ho hem demostrat i així ho  volem seguir fent. 
Portem vint anys treballant junts, volem seguir treba-
llant i aportant coses al territori, a la gent i al país.

Per donar agraïments...

La vicepresidenta primera

Diputat...

Dionís Guiteras i Rubio

...en una situació tan especial com aquesta és molt di-
fícil, perquè hi han els impulsors, hi han els continua-
dors, hi ha la societat civil, i anomenar noms a mi em 
fa molta por de deixar-me persones molt importants, 
però he pensat en una persona que crec que pot ser 
l’exemple del que ha estat l’experiència del Consor-
ci del Moianès i que pot ser en el futur l’experiència 
d’aquest nou consell comarcal, i per mi l’exemple és 
la Marta Purtí, la gerent del consorci. Una persona 
que des de la visió tècnica, des de la visió del com-
promís del territori, ha estat capaç d’ajuntar, de posar 
en comú persones, grups polítics, representants polí-
tics, entitats, associacions i empreses, treballadors, 
sindicats, per poder tirar endavant un territori, la seva 
gent i creure en ells. Crec que l’exemple de la Marta és 
l’exemple que hem de seguir els nous, els que conti nuïn 
aquest nou projecte, perquè el més important no són 
els partits polítics, el més important no són els cam-
panars, sinó que el més important són les persones.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari Socialista, la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies, presidenta. Vicepresidenta, consellers, di-
putats i diputades, saludar els alcaldes i l’alcaldessa 
dels municipis del Moianès i també les alcaldesses i 
l’alcalde dels municipis del Lluçanès. De fet, està molt 
bé que estem avui aquí després de tot el procés se-
guit, i, a més, recordem que, com ens apuntava abans 
el portaveu d’Esquerra Republicana i alcalde de  Moià, 
en les intervencions que havia fet a la interpel·lació que 
dóna lloc a la moció que avui hi donem compliment 
amb aquest projecte..., de comarca agrària, recone-
guda pel Ministeri d’Agricultura, a comarca política 
i ciutadana, avalada per tot el procés que s’ha seguit 
en aquest Parlament i també per la consulta ciutadana.

I és curiós, també, que sigui la llei estatal, l’LRSAL, 
la que ens porti a aquest procés, perquè, més enllà de 
les qüestions identitàries i d’unitat dels pobles que for-
men part del Moianès, hi ha una realitat que és la deri-
vada de l’impacte de la legislació, aprovada per l’Estat 
en aquest cas, que afecta clarament les competències 
municipals i la capacitat de prestar serveis en igualtat 
de condicions a moltes parts del territori. El cas del 
Moianès era una prova evident, en el moment en què 
el consorci, que feia més de vint anys que funcionava i 
que permetia la prestació de serveis bàsics per al con-
junt de ciutadans i ciutadanes que viuen en aquesta fu-
tura comarca, quedava clarament erosionat quant a la 
prestació de competències bàsiques en la promoció de 
l’ocupació o d’altres serveis bàsics per als veïns i veï-
nes d’aquesta futura comarca.

Aquesta realitat no és aliena a la resta de municipis 
del territori que formen part de les diferents comar-
ques, perquè l’amenaça de l’impacte de l’LRSAL hi és 
present. Però sí que és veritat que ara estem en un mo-
ment que és clau, perquè crearem una nova comarca, 
i en un futur crearem també la comarca del Lluçanès, 
perquè, d’acord amb el que se’ns apunta, a partir del 
seguiment de la moció, així es va decidir per part dels 
alcaldes i les alcaldesses, que aquesta consulta es faria 
després de les eleccions municipals. Per tant, estem en 
procés de creació de noves comarques per garantir la 
prestació de determinats serveis. 

I el problema real, i al qual algun dia haurem de posar 
fil a l’agulla, continua sent el del finançament dels ens 
locals. I aquesta és una realitat que no podem deixar 
de banda, i tindrem l’oportunitat de poder-la tractar 
amb la moció que s’ha presentat per part de Ciutadans 
demà en el Ple. Però el problema real és el finança-
ment dels ajuntaments i de quina manera es garanteix.

Per això nosaltres vam demanar, quan es tramitava la 
Llei de governs locals en aquest Parlament, que tam-
bé es tramités en paral·lel la llei de finançament, per-
què ara què passarà?, de quina manera garantirem la 
suficiència del Consell Comarcal del Moianès? Anirà 
en detriment dels recursos de la resta de consells co-
marcals? Evidentment que no. Però estem dient que la 

crea ció d’aquesta comarca no tindrà costos per al Go-
vern de la Generalitat. 

I, per tant, sabem que molts dels programes de finan-
çament que han garantit el funcionament del consorci 
a través del contracte programa, doncs, s’han vist re-
tallats, i que és veritat que la diputació assumeix una 
part d’aquests programes, però l’assumeix vinculada a 
programes concrets i a moments determinats, al ma-
teix temps que la diputació, com bé sabem, doncs, està 
fent de finançadora –la Diputació de Barcelona, que 
és on s’havia d’adscriure el Consorci del Moianès en 
aquesta etapa d’impasse–, està finançant de manera 
molt marcada les polítiques que ha de portar a terme 
la Generalitat amb 260 milions d’euros. 

Per tant, sense voluntat d’aigualir la festa, perquè avui 
estem contents, i és important que es creï aquesta co-
marca, i és important que els veïns i veïnes i els al-
caldes i alcaldesses del Moianès tinguin al seu abast 
un instrument per, com a mínim, ser reconeguts en el 
marc de la nova Llei de governs locals, amb un ens 
supramunicipal, que és el consell comarcal, que ha de 
permetre la prestació d’aquests serveis.

Però hi ha una realitat al darrere que no podem deixar 
de banda, que és qui pagarà i com es finançaran els 
serveis vinculats a aquest nou consell comarcal. I, evi-
dentment, això no pot anar de cap de les maneres en 
detriment dels consells comarcals ni del Bages, ni del 
Consell Comarcal, evidentment, del Vallès Oriental 
o del Consell Comarcal d’Osona. O sigui, no hi pot 
anar en contra. Al contrari, és a dir, ha de servir per-
què l’instrument del consorci legitimat en l’àmbit del 
Consell Comarcal del Moianès tingui els recursos ne-
cessaris i suficients per garantir el finançament de les 
 seves polítiques públiques.

I aquí és quan necessàriament s’obre el debat, com apunta-
va, de la necessitat de millorar el finançament dels ens lo-
cals, perquè, a dia d’avui, part de les polítiques públiques  
que s’estan portant a terme les assumeixen els ajunta-
ments, amb uns deutes acumulats, per part de la Gene-
ralitat, molt importants, amb la Diputació de Barcelona, 
com apuntava anteriorment, que continua finançant part 
de les polítiques que hauria d’assumir la Generalitat i, per 
tant, afecta el tram autonòmic i local del finançament de 
les polítiques locals. I, per tant, aquesta realitat, que avui 
la celebrem i, per tant, la celebrem per la feina tan impor-
tant que s’ha fet en el territori, de consens, especialment 
per l’alcalde de Moià i el conjunt d’alcaldes i alcaldesses 
del Moianès, que ens han visitat, als diputats, i ens han fet 
veure que era un bon instrument, el consorci, que funcio-
nava bé, però el problema seran els recursos, d’on sortiran 
els recursos per fer possible la viabilitat d’aquestes políti-
ques al Moianès.

I, de pas, ja que estem obrint un debat molt  vinculat 
a la futura aprovació de la Llei de governs locals, que 
encara estem en debat en el marc de la ponència i 
l’hem de tirar endavant, espero, amb el consens ne-
cessari..., és el finançament dels ens locals, i, per tant, 
el finançament dels consells comarcals, i la viabilitat 
dels instruments al darrere per finançar les polítiques 
públiques que a dia d’avui estan garantint el benestar i 
les oportunitats en el territori.
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Aquesta és la principal incògnita que jo crec que ara 
que estem aprovant o donant tràmit al projecte de llei 
per a la creació de la comarca ens hem de plantejar. És 
a dir, la viabilitat econòmica per prestar els serveis des 
d’aquest nou consell comarcal que neix per donar cober-
tura a un total no gens menyspreable de gairebé tretze 
mil habitants. (Veus de fons.) Quants? (Dionís Guiteras 
i Rubio diu: «Tretze mil cinc-cents.») Tretze mil cinc-
cents. O sigui que és una xifra prou important.

I aquest és el debat que, per part del nostre grup, tam-
bé ens agradaria remarcar en aquesta intervenció. Evi-
dentment, hem donat suport en tot moment al procés 
de creació d’aquesta comarca, perquè era necessa-
ri, perquè calia preservar l’instrument, en aquest cas, 
del consorci, però ara ens hem d’asseure, i aprofitant 
l’oportunitat que ens dóna la futura creació de la co-
marca del Moianès, a resoldre el finançament dels ens 
locals.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustríssima diputada. En nom del Grup Par-
lamentari Popular, té ara la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, un saludo 
a todas las personas que nos acompañan como público 
para presenciar este debate, especialmente a los repre-
sentantes, ¿no?, a los alcaldes del altiplano, porque nos 
parece que es un tema que afecta fundamentalmente 
a lo que es, como digo, la organización territorial de 
Cataluña y, por tanto, merece un análisis profundo y 
sosegado.

Por tanto, ya, de entrada, y esperando que acepten la 
voz crítica, constructiva y ponderada del portavoz, en 
este caso, del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, queremos poner de manifiesto que no estamos de 
acuerdo en el modo y manera en el que se ha elegi-
do tramitar este proyecto de ley. El trámite de lectu-
ra única no nos parece el más adecuado, porque hurta 
al verdadero debate de un profundo análisis, estudio e 
información necesaria para abordar esta cuestión.

Además, creo que es importante sentar las bases de 
los antecedentes en la cuestión, no solo en el ámbito 
de Cataluña, no solo en el ámbito del resto de España, 
sino también en el ámbito europeo.

Y, como ustedes saben, la propia dinámica actual eu-
ropea, en la que los procesos territoriales apuntan ha-
cia la unificación, para lograr mayor eficiencia en la 
gestión, no puede ser ni desconocida ni ignorada. Ita-
lia ha eliminado recientemente treinta y cinco provin-
cias. Francia ha planeado reducir de veintidós a trece 
sus regiones. Y el Reino Unido, mediante la fusión de 
municipios, ha suprimido el 70 por ciento. Ese es el 
contexto en el que nos estamos moviendo.

La política reformista que ha impulsado nuestro par-
tido en el ámbito de la Administración local va en la 
dirección adecuada, y la mejora en la situación finan-
ciera de los mismos así lo demuestra. Ello justifica la 

propia existencia de la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local.

A nadie se le escapa que reformar para adelgazar la 
Administración es una tarea para la que se requiere co-
raje, señora Ortega, y es evidente que este Gobierno, 
que su Gobierno, no lo tiene. Para muestra un botón. 
Ahí sigue, languideciente, señora Ortega, la Ley de go-
biernos locales, a pesar de que ustedes nos la presen-
taron como imprescindible. Su grupo parlamentario, el 
grupo que apoya al Gobierno, podría darle el adecuado 
impulso, y el resto de grupos que apoyan al Gobierno. 
Y eso no se está haciendo. Por tanto, ¿qué subyace en 
el planteamiento de esta urgencia a la hora de tramitar 
este proyecto? Electoralismo, puro y  duro, señora Or-
tega. Y esto es denunciable. Y se lo critico con todo el 
respeto del mundo, pero creo que en el fondo subyace 
electoralismo.

Pero cabe hacer más reflexiones. ¿Era una prioridad? 
¿La fórmula elegida, como he dicho, es la más ade-
cuada? Sinceramente, no. Miren, la participación ciu-
dadana no ha alcanzado el 50 por ciento, poco más 
del 47 por ciento. Por tanto, señora Ortega, calificar, 
como usted acaba de hacer, desde esta tribuna, que la 
participación ha sido muy, muy alta, hombre, nos pa-
rece que no se ajusta a la verdad.

Miren, las consultas, a veces, son más deseos de po-
líticos con afán de protagonismo que políticos verda-
deramente preocupados por las urgencias ciudadanas. 
Derecho a decidir, pero siga, siga el discurso. Derecho 
a decidir qué. Aquello sobre lo que se puede, señora 
Ortega. ¿Sobre la creación de una nueva comarca? Sí 
se puede. ¿Sobre la separación de Cataluña del resto 
de España? No se puede. Y eso es bueno, señora Orte-
ga, que usted lo vaya interiorizando.

Miren, a mí de verdad lo que me preocupa es el sos-
tenimiento de los servicios públicos de los ciudadanos 
de la zona afectada por esta ley, para que no experi-
menten una merma en su calidad a la hora de recibir 
servicios públicos. Y, francamente, sinceramente les 
digo, no tengo claro que su proyecto sea esa garantía.

Si de verdad es el ofrecimiento de los servicios manco-
munados lo que está en peligro y para ello la creación 
de una nueva comarca es indispensable, de acuerdo, 
adelante. Pero si lo que prima son las prisas por conve-
niencia, no corran. No corran, porque la demanda no 
es tan mayoritaria como para alterar el mapa organi-
zativo de Cataluña, comarcalmente hablando; cuesta 
mucho dinero, y los ciudadanos deben saberlo, porque 
los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad.

Como quiera que nuestras dudas no han sido disipadas, 
nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación.

Miren, hay un dato –hay un dato– que creo que tam-
bién invita a la reflexión: estamos hablando de crear 
una nueva comarca con poco más de trece mil habi-
tantes, y esto, a los ojos de muchas personas, de mu-
chos ciudadanos de Cataluña, puede parecer frívolo e 
ineficaz.

Por otro lado, deseo y les prevengo de que la creación 
de nuevas comarcas no sea un instrumento para co-
locar a su gente, porque si algo sobra en Cataluña es 
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clientelismo. Por tanto, espero que se lean con deteni-
miento la disposición adicional tercera, cuando habla 
de empleados públicos, para garantizar que el acceso 
del personal, en los casos en los que haya que hacer-
lo de esta forma, se base en principios de igualdad, de 
mérito, de capacidad, y no de enchufismo.

En cualquier caso, lo que justifica nuestra abstención 
no es la desconsideración de la voluntad vecinal; que 
quede claro: respetamos el deseo de los vecinos de la 
zona. Lo que no compartimos es el trámite de urgen-
cia escogido. Preferíamos un mayor estudio, informa-
ción y detalle del impacto territorial presupuestario 
y administrativo, sobre todo en lo relativo a la rela-
ción sustancial de la ubicación de servicios sanitarios 
y educativos. De todo esto, el texto legal no dice nada, 
porque no ha habido tiempo material al impedirlo el 
trámite de lectura única. 

Por tanto, para concluir, la abstención de nuestro gru-
po está sobradamente justificada.

Nada más, muchísimas gracias.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, té ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Jaume 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Vicepresidenta, consellers, alcal-
dessa i alcaldes del Moianès, veïns i veïnes que ens 
acompanyeu, gent del Lluçanès, benvinguts, i expres-
sar el suport del meu grup parlamentari, d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida, al projecte de 
llei que avui aprovarem.

Perquè ens trobem davant d’un cas de justícia. De ve-
gades hi ha qui es pensa que l’organització territorial 
és dibuixar ratlles sobre un territori i poca cosa més, i 
que quantes menys línies i organismes, millor.

Ara s’ha posat de moda, i n’acabem de tenir un exem-
ple, apel·lar a la simplificació administrativa com si 
aquest principi, útil si s’utilitza amb mesura, fos la úni-
ca raó per actuar a l’Administració. Posats a suprimir 
organismes, alguns fins i tot voldrien suprimir Catalu-
nya, em sembla.

Però les demarcacions territorials responen sovint a 
realitats antigues i arrelades que continuen vives per 
damunt de les lleis. Les relacions entre la ciutadania 
d’un territori determinat –personals, col·lectives, his-
tòriques, econòmiques, socials, culturals– són difícils 
d’esborrar, i moltes d’aquestes relacions responen a un 
fet fonamental: la identitat, el sentir-se part d’un mu-
nicipi, d’una comarca, d’un país.

El cas que avui ens ocupa, el Moianès, n’és un bon exem-
ple. La llei de creació de la comarca ens arriba al Parla-
ment avalada pel vot favorable de la població dels deu 
municipis que la formen en la consulta del 22 de març; 
la comprovació de la voluntat popular és incontestable, 
i aquest fet, el simple respecte a la democràcia, hauria 

d’assegurar el vot per unanimitat del Parlament aquest 
migdia.

Però la victòria del sí el 22 de març té al darrere una 
llarga història. El Moianès apareix en nombroses pro-
postes i mapes comarcals durant els darrers segles, des 
de la de Josep Aparici el 1715 fins a la d’Antoni Rovira 
i Virgili el 1922.

En l’informe de l’any 2000, l’anomenat informe Ro-
ca, sobre la revisió del model territorial de Catalunya, 
en què participà un geògraf de la Catalunya central, en 
Xavier Rubio, es va proposar la creació de la comarca 
del Moianès. 

L’any 2010, com s’ha dit, els deu ajuntaments varen 
exercir la iniciativa de creació de la comarca, i s’han 
seguit tots els tràmits. De fet, segons les normes de la 
Generalitat, amb aquests tràmits fets no calia ni la con-
sulta, però la democràcia mai és sobrera i la consulta 
rea litzada el que ha fet és enfortir la justícia de la petició.

La darrera fase del procés de creació s’inicia, de fet, 
també, amb el de la tramitació del Projecte de llei de 
governs locals, que podia ser l’instrument per crear la 
comarca, però el text del Govern no feia referència al 
Moianès.

Va ser decisiva la compareixença del Consorci del Mo-
ianès en aquest Parlament per opinar sobre el projecte. 
Ens van explicar les raons per ser comarca i el perill 
que podia representar per als deu municipis la regula-
ció que l’LRSAL fa dels consorcis, que en podia impli-
car la desaparició o greus dificultats de  funcionament.

La gent del Moianès s’ha ben guanyat la comarca, per-
què han treballat bé. I el 30 d’octubre del 2014, aquest 
Parlament va aprovar una moció que instava el Go-
vern a la celebració d’una consulta i a presentar un 
projecte de llei de creació de la comarca, i la ciutada-
nia ho ha ratificat amb la votació del 22 de març, clara 
i contundent.

Però, tal com ha anat la cosa, ens ha de moure, tam-
bé, a la reflexió. Tots hem trigat massa a solucionar 
un tema que, si suscitava dubtes, varen quedar aclarits 
en l’informe Roca del 2000. Han passat, des de lla-
vors, quinze anys, i n’han passat cinc des que es va fer 
el procés de creació de la comarca. Però a més, avui 
aprovem aquesta llei específica perquè la llei de go-
verns locals, que ja va arribar tard al Parlament i sense 
anar acompanyada de la llei de finançament local, està 
paralitzada en aquest Parlament.

El Govern contempla impassible com el Grup de Con-
vergència i Unió no convoca la ponència des del mes 
d’octubre, mig any de paràlisi. I que la llei de governs 
locals estigui aprovada abans que acabi la legislatura, 
si finalment es dissol el Parlament el mes d’agost, ca-
da vegada sembla més difícil. Un greu problema per 
a tots els municipis de Catalunya, que avui pateixen 
la llei estatal, l’LRSAL. Però també un greu proble-
ma per al Moianès. Tots hem destacat el funcionament 
del Consorci del Moianès i hem dit que la seva forma 
de treball seria un bon model per a la resta de con-
sells comarcals, ja que la llei de governs locals podria 
transformar en ens de gestió mancomunada de serveis   
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uns consells que estan funcionant, en realitat, com a 
petits parlaments en miniatura.

Però al no estar aprovada la llei de governs locals, el 
Consell del Moianès haurà de funcionar com ho fan 
la resta de consells comarcals, com a mínim, oficial-
ment. En lloc d’aplicar el model del Consorci del 
 Moianès a tots els consells comarcals, el nou consell 
comarcal naixerà havent de funcionar com ho han fet 
fins ara la resta de consells comarcals.

Però vull acabar de forma positiva, com he començat; 
vull felicitar els municipis de Calders, de Castellcir, 
de Castellterçol, de Collsuspina, de Granera, de l’Es-
tany, de Moià, de Monistrol de Calders, de Sant Quir-
ze Safaja i Santa Maria d’Oló. Felicitats, amic Dionís. 
Felicitats, Marta. Us heu guanyat del dret a ser una co-
marca, però us heu guanyat una altra cosa tant o més 
important, la capacitat de governar els serveis locals 
des de la proximitat, de lluitar contra la crisi econò-
mica aprofitant les energies del vostre territori. Ara, 
el Govern de la Generalitat ha d’estar a l’alçada de les 
circumstàncies i ajudar tècnicament i econòmicament 
el Moianès. 

El Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida us desitja encert 
en la nova etapa i que sigueu capaços, amb els instru-
ments de què disposareu –que tampoc seran cosa de 
l’altre món, no cal enganyar-se–, de treballar per una 
comarca amb més justícia social i on l’estat de benes-
tar en surti enfortit.

En definitiva, us desitgem que aprofiteu la vostra peti-
ta part d’autogovern per aconseguir que els ciutadans i 
ciutadanes del Moianès visquin millor.

Gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula la diputada Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Bé; moltes gràcies, presidenta. Molt benvinguts, alcal-
des i personalitats de la avui futura comarca del Moia-
nès, no? Dir-los que ja parteixo de la base que jo no 
seré la diputada més estimada al Moianès, perquè la 
meva posició és contrària a la creació de noves comar-
ques, per pura coherència amb el nostre discurs polí-
tic. Però sí que els haig de dir una cosa, i és que vostès 
tenen un alcalde que és un triomfador –és un triomfa-
dor–, perquè, escoltin, el senyor Guiteras va aparèixer 
en aquest Parlament amb una moció per demanar una 
comarca nova que aplegués els seus municipis i per 
tal de millorar les seves condicions a l’hora de pres-
tar serveis amb eficiència i eficàcia, i se’n van sortir, 
amb dues comarques i un municipi. Un triomf, escol-
tin! Primer triomf, senyor Guiteras.

Segon triomf. Vostè entra en una evident polèmica amb 
la vicepresidència del Govern, perquè no n’estaven mas-
sa convençuts, que fos moment de crear noves comar-
ques i, a més a més, perquè tenen aparcada una llei de 

governs locals que a vostè li donava la possibilitat de 
fer-ho, i aquesta llei de governs locals no tira, està en un  
calaix, no va endavant, no? I vostè, tot i que entra en 
aquesta polèmica, se’n surt, fa la consulta, la guanya i 
avui tenim una llei de governs locals. Per tant, escol-
ti’m, jo em trec el barret; sincerament li ho dic així.

Ara bé, no hi puc votar a favor ni hi puc donar suport, 
perquè seria incoherent amb la posició del meu par-
tit polític. Nosaltres hem estat insistents a demanar la 
supressió d’estructures polítiques perquè entenem que 
en aquests moments Catalunya viu amb sis estructu-
res polítiques, que això significa una despesa absolu-
tament enorme per al manteniment, i s’hi referia la se-
nyora Parlon quan li deia: «Vostè acaba de crear una 
comarca però veurem a veure com finança els serveis 
que vol prestar en aquesta comarca.»

I, per altra banda, perquè nosaltres tampoc creiem, no 
només en la creació de noves estructures polítiques, si-
nó també en la creació de noves fronteres  territorials. 
I vostè n’és un exemple, senyor Guiteras, un triomfa-
dor. Escolti, vostè ens ha vingut, en definitiva, a do-
nar la raó, perquè nosaltres el que pensem és que en 
els territoris no hi han d’haver fronteres i que cadascú 
es pugui organitzar d’acord amb les necessitats que té, 
amb les sinergies que es generen en l’àmbit  territorial, 
per raons geogràfiques, per raons de serveis, per  raons 
de connivències municipals. I el que fan  aquestes es-
tructures és encotillar les coses. I per això nosal-
tres considerem que aquestes estructures no haurien 
d’existir, i per això no votem ni volem les comarques, 
ni volem encarar la creació de més comarques.

Per una altra raó, també: perquè tot Europa va en un 
sentit absolutament contrari, i quan tot Europa el que 
fa és simplificar, unificar, fusionar municipis i crear 
mancomunitats de serveis per tal de donar millors ser-
veis, estàndards de qualitat i, a més a més, fer-ho més 
sostenible, doncs, a Catalunya justament anem a la in-
versa; és a dir, amb pocs mesos hem creat un munici-
pi, avui creem una comarca i jo estic segura que els 
senyors del Lluçanès també se’n sortiran.

Però com això no és coherent amb el nostre discurs, 
doncs, nosaltres no podem donar-hi suport. Però és 
per una mera qüestió de coherència política i de cohe-
rència amb el nostre discurs.

I no és perquè nosaltres tinguem cap mena d’interès que 
vostè no se’n surti, que els seus serveis funcionin mi-
llor; si és que la creació d’estructures no garanteix uns 
bons serveis. Vostè el que diu és: «A mi no m’inte-
ressa que els meus deu municipis estiguin repartits en 
tres comarques i jo el que vull és organitzar-me’ls.»

Però, escolti, qui li ha de dir a vostè que han d’estar 
tots en una comarca? Doncs, potser a la millor hi han 
municipis que els interessaria més continuar mante-
nint certes sinergies amb un altra capital comarcal. 
I això jo crec que ha de ser possible, que la gent s’auto-
organitzi, que la gent garanteixi uns bons serveis, 
d’acord amb les sinergies territorials, amb la producti-
vitat, amb l’activitat econòmica del territori, integrant 
densitats no només habitacionals, sinó també urbanes, 
que tinguin, doncs, una certa coherència. I jo crec que 
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per a tot això no cal crear noves estructures adminis-
tratives.

I, a més a més, tinc la impressió que darrere d’aquesta 
creació d’aquesta comarca hi ha també una altra in-
tencionalitat, i és que ens enfrontem a unes eleccions 
municipals i, per tant, hi haurà nova creació i constitu-
ció de consells comarcals. I, per tant, estarem, també, 
creant una comarca nova que tindrà la seva dotació de 
polítics, el seu nombre de polítics amb proporciona-
litat a les votacions o als resultats que es treguin en 
els municipis d’aquella comarca, i, per tant, continua-
rem tenint una estructura que, des del punt de vista 
del cost, de la sostenibilitat i de l’eficiència, doncs, no 
respon a les necessitats o al que s’està exigint per part 
dels ciutadans.

Per tant, no ens equivoquem: més estructura no vol dir 
millors serveis, més estructura no vol dir serveis de 
qualitat i més estructura no vol dir serveis eficients i efi-
caços. I, per tant, és per aquesta raó per què  nosaltres, 
doncs, no donem suport a la proliferació d’aquestes es-
tructures polítiques i administratives que no responen 
a criteris d’actualitat i que, a més a més, poden fer que 
aquestes noves creacions, doncs, siguin encara més in-
sostenibles des del punt de vista econòmic.

Però dir-li, des del punt de vista personal, que consi-
dero que vostè se n’ha sortit amb un triomf. Nosaltres 
no el recolzarem, però el felicito per la seva feina, la 
hi agraeixo; ja sé que no seré la diputada més famo-
sa del Moianès, però la veritat és que la seva feina, 
doncs, mereix el reconeixement des de la discrepància 
política.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt, té la paraula el di-
putat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bon dia; salutacions a tota la gent del Moianès, als 
seus càrrecs electes i als seus veïns i veïnes, que avui 
són presents aquí. No caldria afegir gaire res més, els 
vots parlen i els vots decideixen. I, per tant, una con-
sulta ja celebrada, on la gent ha pogut expressar la se-
va preferència, hauria de certificar el final del procés 
de creació de la comarca.

Malauradament, això és un tràmit que ha de passar 
també per aquí, pel Parlament, i ha de tenir, també, 
els vots favorables. El vot favorable de la CUP, òbvia-
ment, el teniu absolutament.

El criteri democràtic hauria de ser l’únic que preval-
gués; és suficient per avalar la decisió presa en la con-
sulta celebrada recentment, però en realitat hi ha més 
arguments al darrere, no?

Malgrat els arguments històrics que acompanyen la 
comarca del Moianès, o el projecte, que ha estat sem-
pre de crear una comarca al Moianès; malgrat la iden-
titat territorial; malgrat el cúmul de relacions  humanes 
que s’estableixen entre els diferents municipis a través 

de les fronteres de les anteriors comarques, dins de 
l’àmbit del Moianès; malgrat els informes favorables, 
en realitat –coses de la vida–, la precipitació, la ur-
gència de la creació de la comarca del Moianès, el fet 
que s’establís com a debat en l’agenda política durant 
el 2014 i finalment es votés el 2015, ha vingut per una 
llei espanyola –coses de la vida–; una llei que obli-
gava a desmantellar un consorci, una llei espanyola, 
diguéssim, una llei del Govern, una llei que era alie-
na al que passava al Moianès. I, en tot cas, ha forçat 
a emprendre un camí d’urgència per evitar desman-
tellar justament un consorci que el que intentava era 
mancomunar serveis d’ajuntaments per estalviar i fer 
més eficients els serveis, justament, eh? Allò que tots 
dos partits contraris, diguéssim, contraris o que s’abs-
tenen a la creació de la comarca del Moianès, han vin-
gut a defensar, la simplificació administrativa, per què 
s’han de mancomunar, és justament el que feia el con-
sorci, és justament el que eliminava la llei del Govern 
del Partit Popular, que quan entrés en vigor havia de 
forçar el desmantellament del consorci; un consorci 
que, a més, venia avalat, doncs, per una feina ben feta, 
per un reconeixement d’eficiència en els serveis pres-
tats i per una multiplicació de les polítiques públiques 
a la comarca del Moianès.

Per tant, quina paradoxa, no?; quina paradoxa que vos-
tès s’oposin a la creació d’una comarca que ve a salvar 
un consorci que mancomunava serveis i que preferei-
xin que, en tot cas, els prestin els mateixos municipis, 
multiplicant la complexitat administrativa i encarint el 
cost de les polítiques públiques. És el que, a la pràcti-
ca, paradoxalment, estan defensant.

Ara bé, si el vot és suficient per avalar la creació de 
la comarca, malgrat tots els altres arguments que ja 
existien prèviament i que, a més a més, la casualitat 
ha fet que s’hagi precipitat per una decisió d’una llei 
espanyola, això no excusa, res de tot plegat excusa que 
hi ha reptes a davant, hi ha reptes que ara s’han su-
perat urgentment, precipitadament, però que han d’as-
sentar-se en el territori. No està tot fet, eh? El procés 
ha estat precipitat, s’ha mogut per la urgència de l’apli-
cació de la llei de l’LRSAL i, per tant, el risc de des-
mantellament d’un consorci que funcionava bé, però 
el procés ha estat precipitat; el procés de debat ciuta-
dà, segurament, no ha estat suficient i, per tant, caldrà 
continuar amb una tasca ingent de transparència, de 
participació ciutadana a la institució, d’eficiència en el 
nou consell comarcal.

Segon repte. Es crea un consell comarcal. Home, no 
és, per dir-ho d’alguna manera, la institució més es-
timada pels ciutadans, eh?, el consell comarcal com 
a tal, no el del Moianès; en molts llocs, en molts in-
drets de Catalunya, la gent no sap exactament què fa 
un consell comarcal, no sap exactament qui el gestio-
na, què cobra qui el gestiona, quins serveis presta. És 
diferent al Moianès, perquè ve precedit pel consorci, 
que és prou conegut per la ciutadania. Però, en tot cas, 
el consell comarcal com a tal és una institució que 
s’haurà de guanyar l’estima de la ciutadania, és una 
institució que no és escollida directament, arreu del 
territori no destaca per la seva transparència ni des-
taca perquè la gent conegui els serveis que presta. Per 
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tant, doble repte per al nou consell comarcal: transpa-
rència màxima, participació màxima i explicació mà-
xima de què és el que fa, de com es gestiona i que 
 pugui tenir el mateix aval d’eficiència i de feina ben 
feta que ha tingut fins ara el consorci.

Res més. Ja deia que l’únic argument o l’argument ja 
vàlid de per si era al principi, sobrava, diguem-ne, la 
resta d’argumentacions a partir que es vota en una con-
sulta. El respecte a la voluntat popular passa per sobre 
de tot, però, a més a més, tots aquests altres arguments 
i tots aquests altres reptes que té per davant el consell 
comarcal, el nou consell comarcal, la nova comarca 
del Moianès.

Moltes felicitats i visca el Moianès.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Alcaldes i alcaldessa del Moianès, veïns i veï-
nes, en un minut, quatre telegrames amb el meu humil 
vot favorable. Un, vostès ho han guanyat, perquè han 
demostrat que el sentit de la comarca, que ve de lluny 
i no ha estat mai reconeguda, és un sentiment de per-
tinença no només com a pastors del patrimoni i com 
a garants de la conservació del paisatge, sinó que es-
tà al servei de la gent. Aquest és un element molt im-
portant, i vostès això s’ho han guanyat amb vint anys 
de mancomunació de serveis. I té sentit, i té sentit que 
avui fem això, instrumentalment, que fem comarca i 
consell comarcal, perquè és servei. Jo tinc un concepte 
de nació, el mateix que podria dir del municipi: la na-
ció és el plebiscit quotidià dels ciutadans, no és només 
una idea romàntica. I, per tant, vostès, amb la consul-
ta, que era una consulta no vinculant, però que també 
ens dóna més crèdit al que estem fent avui, s’ho han 
guanyat.

I acabo amb un debat, el més important que haurem 
de fer, i és un mite que la descentralització sigui inefi-
cient, és tot el contrari. Amb models comparats en el 
món, la descentralització és més eficient i més equita-
tiva, però depèn de com ho fem. Vostès han obert ca-
mí, vicepresidenta, amb el tema de la llei de governs 
locals. Municipi, sí; aquest país no està majoritària-
ment per suprimir municipis; ara bé, consells d’alcal-
des –consells d’alcaldes–, mancomunitats de serveis 
que, probablement, seran les comarques d’aquest se-
gle, les comarques perquè tenen vocació de servei, 
sense estructures polítiques, sense estructures admi-
nistratives, vegueries on el Govern de la Generalitat i 
els ajuntaments es trobin.

Moltes gràcies.

El meu vot, amb molta humilitat, favorable.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

David Bonvehí i Torras

Bon dia a tothom. Dia històric per als moianesencs i 
moianesenques, que m’ha dit en Guiteras que us en di-
reu així. Una especial salutació a tots els veïns i tota la 
societat civil que ens ha volgut acompanyar, a tots els 
alcaldes de l’altiplà i als que no sou de l’altiplà també, 
i dir-vos que, en nom de Convergència i Unió, doncs, 
felicitar-vos perquè avui aprovarem la quaranta-dose-
na comarca del nostre petit país, la del Moianès. No 
obstant, m’agradaria deixar palès que, per nosaltres, 
la comarca del Moianès ha estat una comarca sempre 
natural, ja està a la comarca natural i per tant, avui, el 
que fem és institucionalitzar el que, per nosaltres, la 
gent de Convergència i Unió hem tingut sempre clar, 
que és que el Moianès éreu comarca.

Avui, aquí, aprovem una comarca que no necessitarà 
construir una consciència comarcal, ans el contrari, jo 
crec que la majoria d’habitants del vostre territori la té, 
sinó que caldrà construir una consciència institucio-
nal, i m’explicaré. Crec que hem d’explicar, és el mo-
ment d’explicar per a què servirà el consell comarcal, 
què serà un consell comarcal, què farà el vostre con-
sell comarcal, i també l’hora d’explicar que no hem 
de trencar cap mena de lligam amb el Bages, amb el 
Vallès Oriental i amb l’Osona. Crec que és important 
especificar que molts serveis i diversos ajuntaments 
d’aquesta futura comarca compartiran serveis i com-
partiran sinèrgies amb altres comarques veïnes.

En el seu dia, nou municipis van exercir la iniciati-
va de creació de la comarca del Moianès, mitjançant 
un acord del Ple dels seus ajuntaments, i Santa Maria 
d’Oló, que no ho va fer, ho va deixar supeditat a una 
consulta dels veïns i veïnes. Aquesta iniciativa es ba-
sava en un estudi documentat que justificava la creació 
de la Comarca del Moianès per l’existència de vincles 
territorials, històrics, econòmics, socials i culturals 
entre els municipis que la formen i la conveniència 
de la gestió supramunicipal dels serveis a prestar en 
la seva viabilitat econòmica. Analitzant l’expedient, 
 creiem que tot està justificat i, per tant, avui, el vot fa-
vorable de la nostra formació política.

Aquest expedient va ser iniciat a l’any 2010. Recordo 
jo, especialment, la primera reunió que vaig fer en el 
Parlament de Catalunya com a diputat, va ser acompa-
nyant l’exalcalde de Moià i l’exalcalde de Castellter-
çol, avui aquí presents, que vam anar, doncs, a veure 
la mateixa vicepresidenta del Govern, que també feia 
poc que era vicepresidenta, i li vam exposar la neces-
sitat que el Moianès fos comarca. No deixaré,  tothom 
ho sap, que des de Convergència i Unió ens hauria 
agradat que aquesta comarca, avui, naixés també al 
costat d’una reforma dels consells comarcals, d’una 
reforma dels governs locals i amb un finançament as-
segurat. Nosaltres som aquests que creiem que els con-
sells comarcals, les comarques..., som defensors de les 
 comarques, però entenem que s’ha de modificar el seu 
funcionament i s’han de millorar les seves estructures 
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i, com dic, el seu funcionament. Per tant, ens hauria 
agradat que tot això anés en paral·lel, però, per la ur-
gència i per una llei estatal, doncs, ens ha obligat a ac-
celerar tot aquest procés i, per tant, avançar-lo.

I nosaltres som la formació política que vam optar, i 
al principi bastant sols, s’ha de dir, perquè aquesta de-
cisió de crear una comarca fos consultada a tots els 
 veïns i veïnes dels deu municipis. Aquesta decisió, que 
va ser liderada per la vicepresidenta del Govern, nos-
altres, com a grup parlamentari, vam creure que era 
del tot necessària per diversos motius. Un, perquè ens 
sembla que, en els moments que estem vivint, és im-
prescindible que es consulti la ciutadania els princi-
pals assumptes públics que l’afecten. Donar la veu a 
la gent era imprescindible, com dic, per principis, per 
coherència; si demanem l’opinió de la gent per can-
viar de comarca, doncs, també per crear-ne una de no-
va ens semblava que s’havia de fer; per la necessitat, 
perquè, des del moment que Santa Maria d’Oló va dir 
que s’havia de fer una consulta per veure si entrava a  
la comarca o no, nosaltres això vam entendre que era la  
manera que Santa Maria d’Oló també es posicionés, 
i sobretot perquè el Moianès havia de ser una cosa de 
tots i no havia de ser una cosa que aprovés un govern 
o que aprovessin només els alcaldes o algun alcalde. 
Ens sembla que la manera d’assegurar que això fos 
una cosa de la gent i que no fos de ningú era donar la 
veu a la gent i que la gent decidís.

Jo crec que això ho hem aconseguit, crec que, per sort 
i gràcies a la feina feta des dels ajuntaments i des del 
Departament de Governació, crec que ha estat impe-
cable el procés participatiu i els resultats vénen a ava-
lar, doncs, la decisió de la ciutadania del Moianès per 
tirar endavant aquest projecte.

Per acabar, molt ràpidament, i repassant la llei, que nin-
gú ho ha fet, però crec que és important: es crea la 
comarca del Moianès i amb els deu municipis; la seva 
capital serà Moià; a la comarca del Moianès li corres-
ponen totes les potestats i prerrogatives com un altre 
consell comarcal; es modifiquen les tres comarques; la 
disposició addicional primera diu que es constituirà el 
consell comarcal després de les eleccions municipals; 
la disposició addicional segona detalla que el Govern de la 
Generalitat ha de fixar la distribució dels béns, drets, 
obligacions, usos i aprofitaments, les càrregues i el per-
sonal entre els consells comarcals del Bages, d’Osona i 
el Vallès Oriental; per tant, ens hem de separar amisto-
sament i ho farem, i la disposició addicional tercera diu 
que esmenta que els empleats públics dels consells co-
marcals del Bages, d’Osona i del Vallès Oriental que 
siguin traspassats al Consell Comarcal del Moianès 
s’integraran com a personal propi del Moianès. Per 
tant, també, en aquest sentit, hem d’entendre’ns.

Per acabar, anunciar el vot favorable a la creació del 
Moianès. Vull dir-vos que aquesta causa ha tingut 
molts defensors, jo en conec diverses persones i varia-
des, però us vull dir que avui estic especialment or-
gullós de la gent d’un territori que, malgrat no tenir 
comarca, ha sabut mantenir la voluntat d’aquesta du-
rant anys i anys. Ja des del segle XIII apareix docu-
mentada la comarca del Moianès. Estic molt orgullós 
que el Govern del meu país, que el Govern de la me-

va formació política tiri endavant aquesta reclamació 
guiada per la gent. I, en especial, us volia fer arribar 
la felicitació del meu grup parlamentari, la felicitació 
del vicepresident del Parlament amb arrels a Granera, 
Lluís Corominas, la felicitació del meu president de 
grup i diputat del Vallès Oriental, Jordi Turull, que a 
tots dos els vull agrair que, com a diputat del Bages, 
m’hagin cedit l’honor de fer aquesta intervenció i que 
els puc felicitar com a bon veí que seré de tots vostès.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Dionís Guiteras i Rubio demana per 
parlar.)

Senyor Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

Sí, presidenta. Per al·lusions, només trenta segons, i per 
agrair...

La presidenta

Endavant.

Dionís Guiteras i Rubio

Dic «al·lusions», perquè ha sigut la diputada Carina 
Mejías que ha parlat molt de mi i crec que no calia, no 
m’ho mereixia, ni molt menys. Jo sóc un diputat que té 
la sort de ser alcalde de Moià i president del Consorci 
del Moianès.

No, els volia agrair a tots els portaveus que han sortit 
avui i a tots els grups parlamentaris, també a la vice-
presidenta, doncs, la bona voluntat i l’actitud positiva, 
tot i la discrepància, envers aquesta realitat, aquesta 
realitat política que avui serà; realitat històrica, geo-
gràfica, cultural..., ja ho ha sigut de molts i molts anys.

Agrair-los a tots, Jaume, David, a en Santi també, a la 
Carina, a en Quim i... –no em deixo ningú, si us plau?–, 
doncs, les seves intervencions i aquest to tan positiu, 
que ens ha servit per vestir i posar el llacet en aquesta 
gran festa que serà avui.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Passem a la votació del projecte de llei.

Comença la votació.

El Projecte de llei de creació de la comarca del Moia-
nès ha estat aprovat per 105 vots a favor, 7 en contra i 
17 abstencions.

(Aplaudiments forts i perllongats.)
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Interpel·lació
al Govern sobre les conseqüències 
econòmiques i socials de la política 
d’infraestructures (tram. 300-00292/10)

Continuem amb la sessió plenària. I substanciarem ara 
dues interpel·lacions, els punts 9 i 10. El conseller San-
ti Vila haurà de dinar una mica més tard.

La primera interpel·lació és sobre les conseqüències 
econòmiques i socials de la política d’infraestructu-
res. Presentada pel Grup Mixt, té la paraula el senyor 
Quim Arrufat.

(Pausa llarga.)

Quim Arrufat Ibáñez 

Bé, bon dia. Comencem la interpel·lació que fem so-
bre la política d’infraestructures, sobre les seves con-
seqüències en termes socials, en termes econòmics i 
en termes territorials per al país.

I ho volem fer amb un breu repàs a les darreres notí-
cies relacionades amb infraestructures a la premsa, 
per què?, per emmarcar i ubicar la dimensió del con-
flicte de les infraestructures al nostre país i el seu pes 
en l’economia.

«ACS reclama otros 350 millones al Estado por so-
brecostes del quebrado AVE a Francia.» «Un estudio 
concluye que ninguna línea española de AVE es renta-
ble.» «Se han gastado más de 40.000 millones de eu-
ros solo en la construcción de las líneas. El Ministerio 
de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en 
servicio mil quilómetros más.» «Los investigadores 
del informe destacan el alto coste de oportunidad que 
habrá asumido la sociedad española como consecuen-
cia de tales decisiones de inversión y la persistencia 
de sus consecuencias para el futuro.» «La Generalitat 
assumirà 275 milions de deute de la concessionària de 
la C-17.» En conseqüència, «las seis grandes construc-
toras españolas regresan a beneficios en 2014, pese a 
caer la facturación»: ACS, 717 milions d’euros; Ferro-
vial, 402 milions d’euros; Acciona, 185 milions d’eu-
ros, i així, etcètera. 

Any anterior: «Les grans constructores guanyen un 53 
per cent més». I, una altra vegada, 202 milions d’eu-
ros, 180 milions d’euros –de les constructores. És a 
dir, una relació absolutament proporcional entre el que 
ens estan costant les infraestructures, que no es poden 
pagar, que s’endeuten, que es multiplica el seu cost, i 
el que estan guanyant les grans constructores a l’Estat 
espanyol.

Però el llistat pot seguir, el llistat de despropòsits. He 
agafat només uns exemples a l’atzar de la premsa: 
l’AVE a França, l’AVE a l’Estat espanyol, el segon país 
amb més quilòmetres d’alta velocitat del món, l’eix Vic-
Ripoll. Però podíem continuar: Alguaire, l’aeroport de 
Castelló de Catalunya, 95 milions d’euros; l’estació del 
TGV de Sagrera, 813 milions d’euros; la MAT, 700 mi-
lions d’euros, finançament privat, propietat privada, pe-
rò que paguem tots a través de la factura elèctrica; l’eix 
Transversal, 700 i escaig milions d’euros, que ens cos-
tarà, una vegada finançat amb pagament diferit, 2,5 ve-

gades el seu cost real; canal Segarra-Garrigues, que va 
començar costant al voltant de 1.500 milions d’euros, 
que ja anem pels 2.000 milions d’euros; la gran obra, 
diguéssim, el gran monument al finançament diferit i 
al pagament d’extres i extres durant molt de temps, la 
línia 9 del metro, que va començar pressupostant-se 
a l’inici de tot per 1.947 milions d’euros, que el 2008 
ja en costava 6.500 en el pressupost, que el 2011 ja 
en costava 6.927 i pel sistema de pagament de cànons 
anuals hi sumava 9.692 milions d’euros més, fins a su-
mar..., el cost aproximat actual –d’això en vam parlar 
en una reunió a principi de legislatura amb el mateix 
conseller– ja suma 16.619 milions d’euros de cost, és a 
dir, una multiplicació per quatre i per cinc dels costos 
inicials de l’obra.

Tot això, òbviament, relacionat amb un departament de 
territori i sostenibilitat que dedica el 43 per cent del seu 
pressupost al pagament, diguéssim, d’aquestes obres ja 
fetes i als pagaments diferits, 696 milions d’euros,  però 
que, projectats cap al futur, i bàsicament amb la infor-
mació que tenim sobre la taula derivada del Compte 
general de la Generalitat de 2012, hi ha en factura i 
pendent de pagar 27.704 milions d’euros, que ens po-
dem ben creure que augmentaran, sense que hi hagi 
noves infraestructures, amb el temps, per la incapacitat 
segurament de pagar-ho en el moment que toca. 

Un deute de 27.704 milions d’euros, derivats d’infra-
estructures fetes amb pagaments diferits o amb dife-
rents tipus de finançament a futur, que ens endeuta i 
ens hipoteca fins al 2044. És la gràcia d’aquelles polí-
tiques de la col·laboració publicoprivada en el finança-
ment de grans infraestructures, derivades dels tractats 
de Maastricht, de l’entrada en tromba de les polítiques 
neoliberals en els estats de l’Europa Occidental a par-
tir de la dècada dels noranta, impulsada sobretot pels 
governs de Gran Bretanya i d’Alemanya; la financerit-
zació absoluta de l’economia pública, del pressupost 
públic, és a dir, tota institució viu permanentment en-
deutada; deute públic que acaba sent el nou Parlament 
no democràtic on s’asseu el capital per decidir què po-
den fer, què han de fer, com han de pagar, què han de 
construir, què no han de construir les administracions 
públiques. Un deute públic que és el nou Parlament no 
democràtic del capital financer.

Construir per construir. Això és la sensació que tenim 
que s’ha fet en els darrers anys en aquest país. Cons-
truir per construir en molts casos que hipotequen el 
futur de les finances públiques, però també el futur del 
territori i el futur de les mateixes polítiques públiques. 
Qui ha de pensar en transport públic col·lectiu si ha 
fet infraestructures per al transport privat que encara 
deu fins al 2044? Qui ha d’apostar per determinades 
polítiques de transport si ha fet infraestructures per al 
transport privat, que, si no hi circulen cotxes privats 
ha de pagar trinco-trinco?, que és el que està passant 
ara mateix amb la major part d’infraestructures vià-
ries que estan en vies de pagament encara a Catalunya, 
que, si no hi circulen prou cotxes privats, és la Genera-
litat qui ha de suplir aquesta manca de transport. I, per 
tant, qui voldrà mai desenvolupar un transport públic 
eficient, col·lectiu, econòmic, en aquest país? Hipoteca, 
a més a més, el territori, perquè el travessa amb grans 
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infraestructures que òbviament fragmenten el territo-
ri, el foraden, el marquen i, a més a més, hi deixen la 
petjada de per vida.

No resolen problemes; estan moltes d’aquestes infraes-
tructures, sobretot les viàries, les orientades al trans-
port, orientades no a resoldre problemes de fluxos i de 
tràfics presents, sinó a proposar-ne de futurs, volent 
que la gent es transporti cap aquí i cap allà, etcètera, i 
per això fem la infraestructura, no pas: «Hi ha un pro-
blema de transport, i per això la fem, per resoldre’l.» 
Un exemple és l’aeroport d’Alguaire, i tants altres.

Una política de duplicació, una política absolutament 
irracional i absurda de duplicació d’infraestructures, 
l’AP-7 amb l’A-7, i tantes altres carreteres que trans-
corren paral·leles i que s’estan ampliant, duplicant, 
construint, perquè unes són de pagament, les altres no 
han de ser de pagament o amb pagament amb peatge a 
l’ombra, etcètera. No té cap mena se sentit territorial-
ment, ni en temes de mobilitat, ni de transport, dupli-
car infraestructures.

Una cultura de la megalomania, de fer grans aeroports, 
grans infraestructures, grans carreteres, grans obres, 
que costin molts diners, no?, grans línies de metro, la 
més llarga d’Europa, la gran estació de tren d’alta ve-
locitat, el major nombre de quilòmetres d’alta velocitat, 
el segon país en major nombre de quilòmetres d’alta 
velocitat del món. És a dir, una cultura de la megalo-
mania.

Nosaltres estem convençuts que des de fora ja ens  veuen; 
des de fora ja ens veuen, aquest país, el conjunt de  
l’Estat espanyol –i Catalunya participa  absolutament  
de la mateixa cultura política i cultura d’endeutament de 
l’Estat espanyol, exactament la mateixa–, com un país 
de nous rics, un país que no va saber gestionar la bom-
bolla immobiliària, que es van creure que eren grans 
i poderosos i que podien anar construint com faraons 
d’Egipte. Ens veuen, n’estem convençuts, amb una bar-
reja de ridícul i de riure, una barreja de banda de saque-
jadors i de nous rics; banda de saquejadors perquè hi 
ha unes empreses constructores a l’Estat espanyol que 
són..., i ara multinacionals, òbviament, les hem finançat 
durant molts anys, els hem proporcionat molts benefi-
cis, fins aconseguir que siguin empreses multinacionals, 
que ara fan negoci a d’altres llocs, però que l’han fet i 
han tingut aquest capital i han tingut aquesta força per-
què primer han passat per l’Estat espanyol i per Catalu-
nya per saquejar les arques públiques i assegurar-se que 
fins al 2044 els seguirem pagant quotes, lletres i, per 
tant, un finançament fix.

Adolf Todó, quan va passar per aquest Parlament, a la 
comissió de caixes, ja va dir que en aquest país hi ha-
via hagut borratxera de crèdit. I nosaltres pensem que 
també hi ha hagut borratxera d’infraestructures. S’ha 
generat el deute i la generació d’interessos, és a dir, el 
traspàs de pressupost públic al capital financer i a les 
grans constructores, com un modus vivendi, una ge-
neració d’interessos permanent i sense fi i sense data 
final. És bàsicament que validem aquella frase, aque-
lla màxima que diu: «El deute no es torna mai, sim-
plement es renegocia.» I nosaltres estem adquirint tant 
de deute i estem multiplicant-lo tant que, òbviament, 

és permanent el deute que tindrem i la seva generació 
d’interessos.

Cal, pensem nosaltres, una reflexió en profunditat so-
bre diversos aspectes que afecten la política d’infraes-
tructures; qui les fa, a més a més; com es financen, i 
quines hipoteques fem cap al futur. Una reflexió pro-
funda sobre el deute, a qui devem, per quant de temps, 
quant ens està costant la política de finançament d’in-
fraestructures; en interessos, quant hem pagat. Hem 
pagat ja més del que realment han costat totes aques-
tes infraestructures? Bastant més, segurament.

Això cal explicar-ho i cal dir-ho a la ciutadania, en 
previsió de noves i futures infraestructures. Penseu 
que, quan es fan infraestructures, acabem pagant dues 
i tres i quatre vegades més el seu cost. I això ho paga 
finalment la gent, privant-se de serveis i de polítiques 
públiques que després no es poden executar.

Cal una reflexió –i acabo– profunda sobre justament 
aquest finançament d’infraestructures, però també 
sobre el mapa de les infraestructures que calen i no 
calen en aquest país. Perquè no sé si en conjunt ne-
cessitem tants aeroports, necessitem tantes carreteres, 
necessitem tantes autopistes, tantes duplicacions d’iti-
neraris, necessitem tantes infraestructures d’alta ve-
locitat o necessitem totes les infraestructures, les que 
s’han fet, les que estan pagades, les que s’estan pagant, 
les que s’han planificat i les que encara es volen fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Molt bona tarda, molt honorable presidenta, il·lustres 
diputats i diputades, senyor diputat Quim Arrufat, se-
nyor secretari d’Infraestructures, autoritats que ens 
acompanyen, vull pensar que no és la gana el que ha 
buidat l’hemicicle sinó l’agenda intensa que tenen les 
diputades i els diputats. I ho lamento profundament, 
eh?, que es trobi l’hemicicle en aquestes circumstàn-
cies, perquè, senyor Arrufat, des de la discrepància 
política que sap que tinc amb les seves posicions, la 
veritat és que, sempre, sentint-lo intervenir, doncs, 
augmenta el meu respecte cap a la manera com de-
fensa les seves, d’opinions i de posicions. És una in-
tervenció rigorosa, eh?, que va al moll de l’os, que va 
al fons de la qüestió i que ens interpel·la a tots a revi-
sar quin és el model de creixement que tenim al cap, 
què entenem per progrés en la nostra societat i a fer-ho 
autocríticament, fer-ho críticament i fer-ho autocríti-
cament.

Crec que aquesta és una reflexió especialment oportu-
na, perquè el nostre país, efectivament, viu un moment 
fundacional. I, per tant, quan parlem d’un nou país o 
d’un país nou, jo crec que els debats que vostès situen 
estan al cor, al moll de l’os de les oportunitats però 
també dels problemes que tenim.
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Jo dic que li respecto cada vegada més, eh?, intel·lec-
tualment i políticament les seves posicions, però que en 
discrepo, perquè, efectivament, en la diagnosi hi estem 
d’acord, segurament no hi estem en les solucions, eh? 
Quan vostè parla, en definitiva, d’unes elits extracti-
ves, quan vostè parla de com el bon capitalisme ha es-
tat absolutament segrestat, castigat per un capitalisme 
que en podríem dir «castís», eh?, com diu el senyor 
Lluís Garicano, o d’una sèrie d’«amics» del poder que 
han après a fer negocis, que han après a viure, a pro-
jectar-se, a costa sovint de negocis vinculats a l’Admi-
nistració, vostè encerta, i jo ho reprovo.

El bon capitalisme, el que ha fet possible el progrés tal 
com el coneixem avui, aquests nivells de benestar tal com 
els coneixem avui, aquí, a Espanya, a Catalunya, ha 
estat segrestat per unes elits extractives que estaven 
vinculades o a guanyar-se la vida, a guanyar diners 
formant part d’empreses i de consells d’administració 
més o menys regulats, o sent amics del poder.

I aquesta és la realitat en què ens trobem. I el capi-
talisme, a Espanya, torna a estar, de nou, segrestat. 
I nosaltres, en la mesura que formem part de l’Estat 
espanyol, formem part d’una economia i d’un capita-
lisme absolutament segrestat. I, per tant, quan vostè 
ho denuncia, jo hi estic d’acord.

Altra cosa és quines són les respostes a aquest segrest 
i a aquest deteriorament de les institucions que hem 
patit, i que patim, com a conseqüència de la corrup-
ció, com a conseqüència de tantes dinàmiques abso-
lutament reprovables. Fixi’s que aquesta és l’agenda: 
com regenerem unes institucions absolutament lesio-
nades a nivell espanyol i també a nivell català, i com 
regenerem també el bon capitalisme que, en definitiva, 
es posa sempre al servei de la societat.

Vostè ho ha descrit molt bé; al Departament de Terri-
tori, és conegut, més de 1.600 milions d’euros aprovats 
enguany, més d’un 18 per cent de creixement respecte 
l’any anterior, i, en canvi, no serà un any en què pu-
guem fer massa coses, entre d’altres coses perquè més 
del 44 per cent del pressupost queda absolutament hi-
potecat, eh?, per l’obligació, ho subratllo, l’obligació 
d’atendre pagaments diferits.

Vostè m’ha formulat una pregunta retòrica, no?, en al-
gun moment donat, de dir: «El Departament de Terri-
tori dedica 700 milions d’euros...» No dedica, es veu 
en l’obligació de dedicar, perquè pot imaginar vostè 
fins a quin punt em disgusta, eh?, que aquests cente-
nars de milions d’euros ni serveixin per enfortir el 
nostre teixit empresarial; van directe a les arques de 
les entitats financeres, perquè en algun moment do-
nat hi va haver un excés de motivació, per dir-ho suau, 
en aquest país, i una falsa idea del que era el progrés. 
I hi va haver una onada excessivament expansiva dels 
del punt de vista de les infraestructures. No dic que es 
fessin massa excessos, que se’n van fer alguns. Vostè 
n’ha identificat amb una valentia que l’honora; jo pro-
curo ser més discret atesa la responsabilitat que tinc 
com a govern. Però és evident que es van fer grans 
excessos, que hi va haver un excés de motivació, a Ca-
talunya segurament no tants com en el conjunt de l’Es-
tat, però també se’n van fer.

Ha sorgit un col·lectiu d’enginyers i d’arquitectes que 
es diu Nació Rotonda, que ha identificat fins a set-cen-
tes –set-centes– ferides al conjunt del territori de l’Es-
tat espanyol, algunes també Catalunya, ferides de la 
dècada prodigiosa, eh?, d’uns anys en què, en definiti-
va, tot valia. El resultat és clar i evident: un país abso-
lutament ferit, eh?, amb urbanitzacions a mig fer, amb 
promocions d’habitatges tancades, buides, públiques 
i privades, també públiques, eh?, per aquell miratge, 
aquella ambició que es justificava en ella mateixa.

Vostè ha posat el dit a la llaga quan ha parlat de l’alta 
velocitat espanyola; un miratge que també en van ser 
víctimes països veïns, i que han corregit amb hones-
tedat, amb valentia. I hi ha molt poques veus a l’Estat 
espanyol que denunciïn això, vostès ho han fet; Ciuda-
danos ho està fent a l’Estat espanyol. Els honora. I nos-
altres fa molts anys que ho fem, aquí, a  Catalunya. 

L’alta velocitat no respon en aquests moments a cap 
tipus d’anàlisi i de plantejament de retorn social. 
I aquesta és una realitat objectiva. És més, l’Estat es-
panyol no se’l podrà permetre a mitjà termini, el seu 
manteniment. Altra cosa és fins a quin punt els gover-
nants de torn estan en condicions d’actuar autònoma-
ment respecte d’una pressió lobbística de sectors que 
en fan un negoci en si. I si algun dia aconsegueixen 
que aquestes noves infraestructures, aquests serveis 
ferroviaris o aquestes noves carreteres tinguin cotxes 
circulat al seu damunt o ciutadans pujant al tren, mi-
llor, però no és necessàriament un objectiu perseguit 
ni que justifiqui l’actuació. Això és terrible i ho hem 
de denunciar. Altra cosa és com ho farem.

Jo, de totes maneres, li diria, eh?, posats a respondre..., 
com podem redreçar el desastre que hem heretat; com 
podem redreçar el desastre que hem heretat i com po-
dem sintonitzar amb una sensibilitat que jo vull pen-
sar que també és majoritària en la societat d’exigència 
de regeneració econòmica en una economia de mercat 
basada en el capitalisme que ha fet més bé que mai en 
la història de la humanitat i amb unes institucions de-
mocràtiques basades en una democràcia representati-
va de base liberal que també s’ha demostrat el millor 
dels sistemes possibles.

Com podem regenerar l’economia de mercat i com po-
dem regenerar les institucions democràtiques pròpies 
d’un estat de dret? Aquesta és la pregunta. 

I jo, en aquest sentit, penso que ens equivocaríem si per 
una banda tornéssim a un creixement desaforat –ens equi-
vocaríem, les ferides són evidents, el sobreendeutament 
és evident–, però també ens equivocaríem si creguéssim 
que sortirem d’aquesta situació extrema apostant per un 
decreixement que no fos realment sensat, raonable.

Aleshores quina és la tercera via, eh, que hem de ser 
capaços i prou madurs de plantejar? Una solució que 
es plantegi el progrés, que es plantegi el creixement 
basat en la innovació, no basat en dinàmiques expan-
sives, perquè la innovació genera progrés per a tot-
hom i genera creixement sostenible. I aquest és el punt 
d’equilibri, aquesta és la tercera via entre planejaments 
antics, propis dels temps «decimonònics», i fins i tot 
del segle passat, i plantejament nous, plantejaments 
que ens interpel·len a fer un creixement sostenible. 
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En aquest sentit, saben que en aquesta legislatura hem 
trencat i hem fet un punt d’inflexió amb un discurs 
polític que estava acostumat a fer discursos expansius: 
«Necessitem més carreteres, necessitem més autovies, 
necessitem més autopistes, necessitem més, més, més, 
més...» No, perdoni, aquest no és el plantejament del 
Govern de Catalunya. Tenim un país notablement 
madur en matèria d’infraestructures, tenim un país 
raonablement madur en matèria d’infraestructures; ha 
arribat el moment de la seva gestió intel·ligent, de la 
seva gestió al servei de la ciutadania.

És evident, però, que en aquest sentit segurament dis-
creparem, vostès i nosaltres, sobre qui ens hi ha d’aju-
dar, a fer això possible. I, en aquest sentit, li ho  avanço, 
el Govern de Catalunya i aquest conseller que li parla 
estem convençuts que les fórmules de partenariat pú-
blic-privat són bones, no la seva pràctica abusiva, però 
les formes de partenariat públic-privat són bones. I ho 
hem de poder defensar, n’hem de poder discutir. Se 
n’ha abusat? Efectivament. S’ha posat contra les cor-
des les finances de la Generalitat? Efectivament. Tam-
bé li vull dir que ho han fet governs d’esquerres, i que 
nosaltres ara en som víctimes; estem intentant remun-
tar una situació heretada; ho subratllo, heretada. (Veus 
de fons.) No, no, és així –és així. No rigui, algun di-
putat, que ho sap que és així. I, per tant, això s’ha de 
poder dir amb claredat i amb honestedat, perquè a la 
història ens hem de remetre, a la història més recent. 
En aquest sentit ens hem de conjurar a remuntar la si-
tuació però dient les coses amb la precisió i el rigor 
amb què vostè ho ha fet en la primera intervenció.

Jo li ho admeto, crec que les fórmules de partenariat 
públic-privat són positives per a un país; s’ha demos-
trat a Catalunya, s’ha demostrat en tot el nostre entorn 
occidental. Alta cosa és què hem d’esperar d’aquest 
partenariat públic-privat. N’hem d’esperar només vies 
de finançament quan ens trobem amb una manca de 
recursos? Això és un error, és evident; és evident que 
el que s’espera de l’aportació privada és valor, en defi-
nitiva incorporar allò que l’Administració, segurament, 
en alguns contextos no està en condicions d’oferir.

Per tant, jo crec que aquest és el plantejament en què 
ens hauríem de conjurar. I, en tot cas, li admeto que ai-
xò forma part del discutible, i que en un país normal 
l’alternança política fa possibles, eh?, períodes més ex-
pansius per part de l’Administració i períodes, en de-
finitiva, on el sector privat, doncs, aconsegueix tenir 
un paper motor, que, de fet, és el que forma part de la 
millor i més profitosa tradició a Catalunya.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, gràcies per la resposta. Miri, nosaltres, si en algu-
na de les coses que ha dit discrepem, és sobretot en 
la conveniència, vostè ha dit, del partenariat publico-
privat en bona mesura i ben tractat. Això és una mica 
com el mercuri i la carn de vedella, no?, que, si hi ha 

0,000 mil·ligrams és una dosi normal que conté la carn 
de vedella, però resulta que ens n’hem begut una gerra 
sencera, no? I, per tant, de mercuri, ni amb carn de ve-
della, ni sense carn de vedella, de mercuri, no ens en 
podem prendre més perquè de partenariats i de finan-
çaments publicoprivats és bàsicament el mecanisme  
a través del qual hem perdut absoluta autonomia com a  
Administració pública per fer cap tipus de política de 
país, a través del deute i a través dels pagaments dife-
rits fins l’any 2044.

Dues advertències oficials recentment s’han fet sobre 
els mecanismes de finançament publicoprivat o de fi-
nançament privat per a inversions públiques. Una és 
del Consell de Treball, Econòmic i Social, que ad-
verteix que només en casos excepcionals on l’Admi-
nistració no hi pugui arribar i la infraestructura sigui 
estratègica s’hauria de –només en aquests casos ex-
cepcionals– recórrer a fórmules de finançament que 
impliquessin el finançament privat o l’avançament del 
finançament per part del capital privat.

Una segona d’un síndic de la Sindicatura de Comp-
tes, el senyor Jordi Pons, que en el vot particular al 
Compte general de la Generalitat de 2012 adverteix 
de la necessitat d’analitzar l’ús de les formes de col-
laboració publicoprivada, fiscalitzar si s’ajusten fins i 
tot a la  legalitat vigent, valorar-ne en cada cas la ido-
neïtat davant de fórmules alternatives i fer una seriosa 
advertència sobre el cost que té l’ús d’aquesta fórmula.

I, en aquest sentit, el mateix síndic identifica les se-
güents amenaces en les fórmules de finançament pri-
vat d’infraestructures. U, són operacions d’una elevada 
complexitat; dos, presenten una elevada subjectivitat 
en l’anàlisi de la transferència dels riscos; tres, són en 
alguns casos de difícil control; quatre, són a llarg ter-
mini; cinc, per tant, suposen decisions que tenen efec-
tes a vint-i-cinc, trenta anys, o més, quan a més a més 
comprometen un volum de despesa de difícil modifi-
cació en el futur; set –o no sé quin número–, impli-
quen un trasllat intergeneracional dels costos, es fan 
infraestructures ara que les pagaran no només aquesta 
generació sinó les generacions futures; poden afectar 
el principi de transparència pressupostària; hipotequen 
els pressupostos futurs durant molts anys, i decideixen 
per un període de molts anys un determinat model de 
gestió de les infraestructures.

Per tant, són decisions que no es poden prendre a la 
lleugera, i que s’han pres, en aquest país, entenem nos-
altres, molt a la lleugera, creient una tesi del capitalis-
me bo, que és el creixement infinit: l’economia sempre 
creix i, per tant, sempre hi haurà més pressupost dis-
ponible per pagar més que l’any anterior en termes de 
retorn, d’amortització de capital.

Per tant, la intervenció del capital privat en el finança-
ment d’infraestructures ha suposat hipotecar el país per 
a les generacions futures, violar el principi de trans-
parència en molts casos, signar contractes enormes 
per l’Administració i en benefici d’empreses privades, 
construir infraestructures d’escassa repercussió social 
i bandejar el finançament i millora del transport públic 
com a conseqüència d’aquesta aposta estratègica per 
grans infraestructures de transport en vehicle privat.
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A nosaltres ens ha dit..., vull fer un parell de rèpliques 
a coses que ha dit, un parell d’advertències, que ha dit. 
No sabem ja qui fa prendre les decisions al Govern, 
no?, respecte a l’alta velocitat, si hi ha un lobby que 
està pressionant i és molt poderós, infiltrat també dins 
del poder, que acaba fent prendre decisions a conti-
nuar... Aquest any mateix el Govern espanyol pensa 
 posar en funcionament mil quilòmetres més d’alta 
velocitat, absolutament deficitària, d’un cost enorme, 
que anirà en detriment de medicaments, de polítiques 
públiques, d’ajudes, etcètera.

I nosaltres diem: «Bé, per a això hi ha una solució.» 
Recentment, s’ha sotmès a un procés participatiu, i fi-
nalment a una consulta als veïns, als habitants, per on 
passava la línia d’alta velocitat a França, per on  havia 
de passar, Bordeus-Tolosa i Bordeus-Dax, per decla-
rar-la, o no, d’utilitat pública i, per tant, d’infraestruc-
tura estratègica. I, finalment, després del debat, de 
 posar dades sobre la taula, donada la paraula a la gent, 
la gent ha decidit que allò no tenia sentit, que passés 
aquella infraestructura per aquell territori. 

Per tant, donar la paraula a la gent no només serveix 
com a recurs retòric, sinó que serveix també per fre-
nar lobbys. Si cada infraestructura, a partir d’una cer-
ta inversió, d’un cert impacte territorial, d’una certa 
hipoteca en el futur, s’ha de sotmetre a un procés de 
consulta prèvia informada per part de la ciutadania, 
és garantia de màxima transparència, de màxim de-
bat i, a més a més, de frenar, si cal, els lobbys. Perquè, 
acompanyat a la consulta prèvia i informada, hi ha 
d’haver auditoria d’aquella infraestructura, de tots els 
riscos, dels costos en el futur, dels riscos de fer créixer 
el cost en interessos en el futur, etcètera, és a dir, audi-
tories de cada proposta d’inversió en infraestructures 
que es faci en el futur, transparència màxima; consulta 
a la ciutadania per frenar lobbys, per frenar decisions 
irracionals que hipotequen el futur i que hipotequen la 
política pública del futur, també.

Finalment, una frase que nosaltres..., bé, que resumeix 
una mica la posició en què es troba ara mateix d’infe-
rioritat l’Administració pública i, per tant, la sobirania 
popular respecte al capital financer, que ha decidit ja i 
que està intervenint dins de l’Administració, fruit del 
deute. Què més dóna que la política sigui democràtica 
mentre l’economia no ho sigui.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. No sé si 
m’he de preocupar, perquè estic molt i molt d’acord amb 
vostè. (Remor de veus.) I, per tant, això..., no sé si en la 
bancada que dóna suport al Govern això serà motiu de 
preocupació. Començo pel seu final, amb una cosa que, 
de fet –veig aquí el secretari d’Infraestructures–, ja hem 
incorporat en aquesta legislatura. No programem i no 
duem a terme ni una nova infraestructura que no n’ha-
guem auditat la conveniència, l’oportunitat, des del punt 

de vista dels costos, des del punt de vista de la seva sos-
tenibilitat. Això ja ho hem incorporat. Per tant, això, a 
Catalunya, ja ens distingeix respecte al conjunt de l’Es-
tat. Alguna altra comunitat ho ha començat a fer, també. 
Nosaltres ja fa temps que ho fem, i més que ho farem.

De totes maneres, el debat de fons segurament ens tor-
na a separar una mica, perquè jo crec que estem, sin-
cerament, davant d’una cruïlla, perquè que compartim 
que realment l’Estat està absolutament pressionat, si 
no segrestat, per uns lobbys que han sabut posar, segu-
rament, les decisions en matèria d’infraestructures al 
seu servei, i no al servei de l’interès general, no vol dir 
–no vol dir– que no puguem intentar tornar a recupe-
rar el lideratge de l’Administració per posar una eco-
nomia de mercat al servei de la ciutadania. Fixi’s una 
cosa, eh? Vostè ho ha identificat molt bé. Problemes 
que hem tingut amb les concessions, que sovint les 
concessions eren falses concessions. Perquè el moll de 
l’os de la concessió és com es reparteix el risc i ven-
tura d’aquella concessió, i quan el privat l’únic que fa 
és finançar una actuació, això és una falsa concessió, 
això és una estratègia de finançament. Nosaltres es-
tem revisant tot el marc concessional que en aquests 
moments tenim en matèria d’infraestructura viària per 
garantir tornar a buscar equilibris des del punt de vis-
ta de risc i ventura.

I el privat incorpora tecnologia, incorpora la seva ca-
pacitat d’innovació atent a un marc del mercat que 
genera les dinàmiques de competència, i aquí és on 
l’Administració pública sempre perdem competiti-
vitat, perquè nosaltres no ens movem en un marc de 
competència. En canvi, els privats, sí que s’hi mouen; 
d’aquí la seva aportació tecnològica, la seva aportació 
que pot ser en valor, no només en finançament. Aquest 
país, durant la dècada prodigiosa, va confiar excessi-
vament en el partenariat privat per resoldre problemes 
de finançament, i quan a partir del 2007 tots els indi-
cadors macroeconòmics ens deien que havíem de po-
sar el fre, aquí es va continuar gastant. I com que es 
van tancar els mercats financers, es va anar a buscar 
operadors privats que financessin actuacions. I així 
ens va, i aquest és el desastre que hem heretat, descrit 
acadèmicament, on hi ha consens. On costa més és a 
l’hora d’arbitrar les solucions per sortir-ne, d’aquest 
consens.

Jo li ben asseguro que coincideixo amb l’anàlisi, amb 
la diagnosi que ha fet la Sindicatura de Comptes. El 
risc i ventura en les concessions és un tema molt de-
licat, molt complex, l’estem intentant remuntar. Com 
ho és, sense cap mena de dubte, certa, l’acusació que 
aquest tipus de pràctiques, en la mesura que han estat 
abusives, són absolutament injustes, jo diria que èti-
cament injustes, per a les generacions futures. Perquè, 
perquè un conseller de torn pogués presumir en un 
moment donat, hem hipotecat, eh?, per a moltes ge-
neracions, el present i el futur i la capacitat d’actuar i 
d’invertir i d’incidir en la realitat econòmica i social 
del nostre país.

Les retallades d’avui s’expliquen en bona mesura per 
les pràctiques abusives en matèria d’expansió d’infra-
estructures que es van fer, especialment en el bienni 
9-10. Perquè jo puc comprendre la vocació expansiva 
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que hi va haver durant l’any 4, durant l’any 5, durant 
l’any 6, durant l’any 7, perquè eren anys en què tots 
ens vam il·lusionar a rematar el procés de modernitza-
ció d’aquest país –fixi’s que estic elogiant uns anys en 
què hi havia un govern d’un altre color–, però és ab-
solutament inadmissible la pràctica abusiva que es va 
fer de mètodes de pagament diferits a partir del bienni 
9 i a partir de l’any 10. Absolutament inadmissible, i 
així estem.

En tot cas, li puc assegurar que nosaltres treballem per 
fer possible, lògicament complint les nostres obliga-
cions financeres, no tornar a cometre aquests errors, 
i perquè això sigui així, fins i tot amb mesures legis-
latives, estem protegint el bé comú, l’interès general, 
de les temptacions expansionistes de futurs nous go-
verns, de nous consellers que pugui haver-hi. Que, en 
tot cas, treballarem perquè no arribin.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua.

Interpel·lació
al Govern sobre la gestió de 
l’aigua (tram. 300-00295/10)

La presenta el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i té la pa-
raula l’il·lustre senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, voldria fer-li 
aquesta interpel·lació sense apriorismes ideològics, com 
a vostè li agrada, i per això li començaré reconeixent que 
vostè es preocupa pels temes de mobilitat, per exemple, 
pels temes mediambientals, que en resol alguns, com 
a mínim ho sembla. En fi, que vostè seria el conseller 
més verd, o més modernet, per dir-ho d’alguna manera, 
d’aquest Govern, i per això confio que coincidirà amb 
mi en el concepte de l’ús de l’aigua com un bé comú 
i en el dret a aquest ús com un dret universal, tal com  
reconeixen les Nacions Unides. Si és així, no negarà que 
dins del seu propi Govern està trobant més dificultats de  
les desitjables, diguem-ho així, per garantir el gaudi 
d’aquest dret com a dret universal. Per exemple, no 
impedint els talls d’aigua a persones amb necessitats; 
per exemple, amb els greus problemes de contamina-
ció dels nostres aqüífers, per una falta de gestió inte-
gral eficient, o per exemple, permeti’m que li ho digui, 
el «marron» impressionant que li han deixat a vostè 
amb la venda d’ATLL i que, de moment, ha estat inca-
paç de resoldre i que és una autèntica estafa a la ciu-
tadania de Catalunya, a més a més d’un nyap sense 
 precedents, si em permet que li ho digui.

Cap d’aquests tres temes són apriorismes ideològics. 
Però sí que és evident que les polítiques que es fan no 
són neutres i, per tant, potser no són apriorístiques, però 
és evident que les polítiques són ideològiques. Miri, la 
crisi ens ha fet més pobres a tots, però la política d’aus-

teritat aplicada pel seu Govern, que suposadament és 
un govern liberal, com vostè diu moltes vegades, ens 
pren allò que seria el nostre principal patrimoni, que 
és tenir garantits uns drets bàsics, universals i amb 
qualitat. Si això en el cas de salut, en el cas de l’educa-
ció o en el cas de l’energia és més clar que l’aigua, tam-
bé ho ha de ser, precisament, en el cas de l’aigua, i 
m’imagino que en això hi estarà d’acord. Aquesta 
 política d’austeritat que vostès justifiquen com una ne-
cessitat objectiva, en realitat obeeix a interessos eco-
nòmics dels que manen, que, en el cas que ens ocupa, 
podríem dir-ne els «senyors de l’aigua». I si és així, 
vostès estan servint més el poderoso caballero Don Di-
nero que no pas la ciutadania.

Escolti’m, com vostè sap, a Catalunya hi ha diferents 
models de gestió i de prestació del subministrament 
d’aigua a nivell domiciliari, i si, justament, en altres 
parts del món la tendència és recuperar la gestió pú-
blica de l’aigua, a Catalunya l’aposta precisament és 
incrementar la gestió privada. Li poso d’exemple Pa-
rís: quan va remunicipalitzar, el 2010, va suposar un 
estalvi anual de 30 milions d’euros i una reducció de 
tarifa del 8 per cent, perquè eliminava les plusvàlues 
associades a l’explotació privada. O Berlín, que s’ha 
remunicipalitzat, també, seguint el camí dels més de 
cent setanta municipis que ho han fet. O sigui, a Eu-
ropa, el model dominant que afecta el 70 per cent de 
la població és de gestió pública; a Catalunya, la gestió 
pública no arriba al 20 per cent.

I l’excusa –o realitat, és igual– que no tenim diners 
per garantir aquests serveis, contrasta amb la volun-
tat de les empreses privades de comprar. Deu ser per-
què hi veuen negoci i deu ser que hi poden fer diners, 
si no, difícilment intervindrien. I poso per cas l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Quan la sentència recull 
la irregularitat on l’empresa Agbar operava en més de 
disset municipis de l’Àrea, es regularitza dissenyant 
una operació a mida amb la creació d’una empresa 
mixta amb majoria privada del 85 per cent. Aquesta 
operació, senyor conseller, té un clar objectiu: garan-
tir els beneficis econòmics de forma sostinguda a una 
empresa privada que fa negoci amb el consum de l’ai-
gua i assegurar que Agbar, precisament Agbar, podrà 
continuar controlant l’abastament d’aigua en baixa a 
l’Àrea Metropolitana de forma indefinida, contrave-
nint la legislació i contravenint el sentit comú.

Miri, nosaltres volem defensar aquí la gestió públi-
ca de l’aigua. Sobretot per dues raons. La primera, 
la primera és que surt més barat. Surt més barat als 
 ciutadans i les ciutadanes. Miri, entre el 0,13 euros per 
metre cúbic que paga una persona a Vielha i els 2,305 
que paguen els de l’Ametlla del Vallès, hi ha un abis-
me. Ara, són els dos extrems, és cert, però el primer 
és una empresa municipal, i el segon és una empre-
sa privada. Cada cas és un món, evidentment, però la 
mitjana entre el que paguen els clients d’una operadora 
privada a Catalunya és d’1,022, i els d’una operado-
ra pública, 0,815. És a dir, la participació del capital 
privat ens costa un 25,4 per cent més car als consumi-
dors. Digui’m qui hi guanya. 

La segona raó és molt important. Miri, si l’aigua és un 
dret universal, cap persona pot quedar-se sense accés 



Sèrie P - Núm. 102 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 d’abril de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 52.1  44

i cap família sense dret a un mínim vital, i vostè sap 
que durant aquests anys moltes famílies han tingut 
problemes per accedir a aquest servei. I les tarifes no 
han deixat de créixer –fins a un 34 per cent en aquests 
darrers dos anys. Aquesta política que només té en 
compte blindar els beneficis empresarials és incom-
patible amb la garantia d’un dret humà. I per això és 
necessària una política d’aigua on els criteris d’equitat 
social prevalguin davant dels criteris mercantils. Ob-
jectiu? Garantir entre seixanta i cent litres per perso-
na i dia. Compromís? No tallar el subministrament en 
casos d’impagament per situacions de vulnerabilitat 
 manifesta. I qui millor ho pot garantir és una gestió 
pública o comunitària des dels municipis, que conei-
xen de primera mà els problemes de la gent, però amb 
una visió global dels usos de l’aigua dirigida, fomen-
tada, potenciada per la Generalitat de Catalunya, que 
per això es deu dir Generalitat.

I ja li he dit que hi ha dues maneres diferents, com 
a mínim, d’actuar davant d’aquesta situació. Una és 
la que fan vostès, que és simplement, com li agrada 
al senyor Puig dir, acompanyar. Acompanyar el diner 
–acompanyar el diner– i que els mercats regulin. Que 
ho regulin tot. I amb aquesta actuació, és clar, el que es 
garanteix és permetre fer negoci amb els nostres drets 
i, per tant, fer negoci amb l’aigua, que és exactament el 
que ha fet Convergència i Unió amb la venda d’ATLL 
i amb Agbar. La diferència és que, a més a més, ho 
han fet amb una certa –permeti’m que li ho digui– in-
expertesa, o ineptitud, pròpia de passerells, i si això 
ens costa diners públics, vostè quedarà marcat i hau-
rà de rendir comptes. Per tant, li reclamo novament, 
insistentment, que torni a recuperar el control públic 
d’ATLL.

També hi ha una altra manera d’actuar, com vostè es 
pot imaginar, que és rebel·lar-s’hi. Miri, el nostre grup 
ens oposem a les privatitzacions com aquesta, ja ho 
sap. Ho fem en el Parlament, però també volem ser 
una garantia que en els municipis on tenim una certa 
incidència, la gestió torni a ser pública. Li puc posar 
els exemples del Prat, de Montornès, de Martorell, de 
Terrassa, i li puc assegurar que aquest serà un tema 
central en les nostres propostes per als municipis que 
sortiran de les properes eleccions. I ho fan també d’al-
tres, des d’ajuntaments que han entès que el control de 
la gestió de l’aigua en les seves mans té avantatges per 
als seus ciutadans, en salut i en el preu, i s’han produït 
processos remunicipalitzadors, com al Figaró, a Alfés, 
a Arenys de Munt, a Foixà, a Santa Maria de Palautor-
dera o Villalba Sasserra, i aquesta manera d’actuar és 
compartida per la societat civil organitzada.

Suposo que ha sentit parlar del Pacte social de l’aigua 
a Catalunya signat fa pocs dies. Jo li vull demanar, a 
la moció subsegüent, el seu suport explícit al manifest, 
i per això li voldria fer algunes preguntes, que, si em 
permet, les hi agruparé en quatre grups de temes. El 
primer, l’aigua com a bé comú i l’aigua com a dret hu-
mà universal. Li pregunto: pensen impulsar la garan-
tia d’una dotació mínima d’aigua per persona? Pensen 
potenciar polítiques de tarifació social? I si un bé co-
mú no pot ser objecte d’apropiació en benefici d’in-
teressos privats, quina posició té el seu Govern, per 

exemple, amb relació a les negociacions que s’estan fent 
del TTIP i l’exclusió d’aquest servei en aquestes nego-
ciacions? I li ho repeteixo: què farà amb ATLL, doncs?

Segon bloc: la gestió integral del cicle de l’aigua. Se’n 
recorda, de la nova cultura de l’aigua que allò que en 
diuen vostès el «maleït tripartit», i que nosaltres en 
 diem «aquell injustament denigrat Govern catalanis-
ta i d’esquerres» va començar a portar a terme i que 
va permetre millorar estalvi i eficiència? Se’n recorda? 
Doncs, bé, tenen vostès una planificació integral que 
continuï la feina iniciada? Se’n recorda, del pacte del 
retorn del cabal del riu Ter, que vostès incompleixen 
de forma reiterada? El pensen respectar? Quan pensen 
respectar-lo? Em pot dir per què tenen les desalinitza-
dores tancades, quan podrien ajudar a aquesta gestió 
integral? Han fet algun pla d’investigació que els per-
meti donar suport a la seva política d’aigua? No deu 
ser que vostès no tenen un model de gestió que per-
meti una visió de conjunt dels serveis prestats i dels 
ecosistemes implicats amb relació a l’abastament i al 
sanejament?

Tercer bloc: foment de la informació i participació en la 
gestió de l’aigua. Han pensat vostès en algun element de 
participació de la ciutadania en la gestió de l’aigua? Te-
nen previstos processos de formació i d’informació? Li 
ho dic, perquè vostè deu haver sentit parlar dels proces-
sos de participació que es feien en l’antigor, en anteriors 
governs, i que van permetre, per exemple, en plena se-
quera, una de les sequeres més greus que ha patit el país, 
un canvi d’usos en l’estalvi d’aigua de boca a la ciutat de 
Barcelona. En canvi, no ho hem aconseguit encara, nin-
gú, en la millora de l’eficiència en els usos agrícoles. Fo-
menten vostès experiències com les que s’estan iniciant 
en alguns camps de conreu de l’Empordà per millorar 
aquesta eficiència? O estan fomentant el rec extensiu en 
centenars d’hectàrees amb el Segarra-Garrigues?

Quart i últim bloc: la responsabilitat de les administra-
cions locals, que han d’assegurar la sostenibilitat del 
cicle integral de l’aigua en els nostres pobles i ciutats, 
tant en l’aspecte mediambiental, com vostè sap, com en  
l’econòmic, també en l’estructural. Qui vetlla i com 
es vetlla perquè això es faci? Quin suport es dóna als 
nostres municipis perquè puguin complir amb aquesta 
responsabilitat? Vostè sap –vostè ho sap, perquè ho ha 
escrit– que no es fa prou. Vostè sap que hi ha hagut i 
hi ha episodis greus de contaminació d’aqüífers. Vostè 
sap que hi ha hagut incompliment en temes d’abasta-
ment i depuració. Vostè sap que això és un tema greu 
de salut que el seu govern no ha prioritzat i que ha 
deixat els alcaldes i les alcaldesses tirats, els seus pro-
pis també, que alguns potser hauran d’enfrontar-se 
a multes per no garantir l’aigua potable a les perso-
nes. Li preguntaré –i després, si de cas, continuarem– 
quins plans té el seu Govern en conjunt, aquest govern 
amic dels negocis, per resoldre aquest problema so-
bre el dret de l’aigua d’una bona part de la ciutadania.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.
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El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, senyor Marc Vidal, bé, ha tractat vostè mol-
tes qüestions vinculades al tema de l’aigua; cadascun 
d’aquests quatre blocs que m’ha anunciat requeriria els 
deu minuts de la intervenció. Procuraré ser prou concís 
i tan precís com sigui possible.

D’entrada, una primera acotació –no sé si discrepàn-
cia, eh?; tampoc m’ha quedat ben clara la seva posi-
ció– des del punt de vista del valor que hem de donar 
a l’aigua. El Govern de Catalunya som partidaris de 
preuar el valor de l’aigua. És a dir, l’aigua és un bé 
escàs, és un recurs escàs a nivell planetari, també a 
Catalunya, i, per tant, en línia amb el que ens deman-
da la Directiva marc de l’aigua, hem de ser capaços 
de donar valor a l’aigua. Vostès, quan governaven, van 
fer-ho bé, i si en alguna cosa crec que en aquest sentit 
hem de procurar mantenir la línia argumental i aquest 
fil coherent és a donar valor a l’aigua.

Compte, perquè això col·lideix amb un altre desafia-
ment que vostè em planteja en aquesta intervenció, que 
és com garantim sense cap mena de dubte que el que és  
donar valor sigui compatible amb un preu assequible, 
eh? Vostè s’ha referit, en el bloc de la intervenció, ha 
dit una certa tarificació social, una garantia mínima. 
Bé, en aquest sentit, permeti que jo li acrediti que des 
de l’any 2011 hem incorporat una política ambiciosa 
des de l’Agència Catalana de l’Aigua, des del Govern 
en definitiva, amb lleis que s’han aprovat aquí, per ga-
rantir un cànon social de l’aigua. I aquest cànon social 
de l’aigua en aquests moments, les xifres que jo tinc 
a disposició confirmen que beneficia més de 335.000 
famílies, eh?, perquè des de l’any 11 no hem parat de 
revisar i ampliar els subjectes de les  famílies que es 
podien beneficiar d’algun tipus de tarificació social. 
Hem entrat en dinàmiques de tarificació social, que 
vol dir, en definitiva, bonificació de les tarifes, i tam-
bé de progressiu eixamplament del tram 1, del primer 
tram.

Amb una perspectiva panoràmica internacional, eh?, 
com a conseller vaig fer estudiar quina era la reali-
tat amb relació a altres entorns occidentals que fossin 
comparables, i en aquest sentit l’entorn metropolità de 
Barcelona no sé si és car o és barat, això vostès ho 
valoraran políticament, però el consum, en una anà-
lisi de les onze principals ciutats europees, el consum 
a deu metres cúbics més..., doncs, podríem conside-
rar que Barcelona es troba, l’entorn de Barcelona es 
troba en el tram mitjà-baix, eh?, amb ciutats com Pa-
rís, com Lió, com Londres, com Munic, com Bristol o 
com Berlin, que es troben significativament més cares 
des del punt de vista de la prestació de l’accés a l’aigua 
pels seus conciutadans.

Per tant, aquesta és una primera acotació que jo li vull 
fer. Ens equivocaríem si enviéssim el missatge a l’opi-
nió pública, a la ciutadania, que l’aigua és un bé que 
no és escàs i que, per tant, doncs, no li hem de posar 
valor, no li hem de posar preu. Nosaltres som partida-
ris del pagament per ús, lògicament garantint que ni 
un sol ciutadà al nostre país, doncs, per un problema 
econòmic, per un problema socioeconòmic, no pogués 

accedir-hi. Per tant, aquesta és una primera acotació 
que li vull deixar ben clara.

Vostè parla de..., un altre bloc d’intervenció que vostè 
m’ha fet té a veure amb com hem de gestionar aques-
ta aigua. I vostè descriu, jo crec que també correcta-
ment, una dinàmica molt recent, de fa pocs anys, on 
moltes grans ciutats del món han entrat en dinàmiques 
de recuperació de gestió directa de l’aigua. Entre d’al-
tres coses perquè, en línia del que havíem vist en la in-
tervenció anterior, se n’ha pervertit en alguns casos el 
model. I el que s’esperava d’operadors privats, que és 
que incorporessin tecnologia, incorporessin capacitat 
d’innovació, sovint s’ha traduït en el fet que l’únic que 
hi acabaven incorporant al final era finançament avan-
çat d’algunes actuacions necessàries. Segurament aquí 
és més justificable, perquè hi ha una possibilitat de 
minimitzar, de precipitar, d’anticipar actuacions que 
tenen un impacte beneficiós en la regeneració del me-
di ambient, en la recuperació del medi ambient, en la 
descontaminació d’aigües, amb una correcta gestió in-
tegral de l’aigua. I, per tant, moltes de les dinàmiques 
de privatització al nostre país han fet possible el fi-
nançament d’actuacions. Dius, això és bo o és dolent? 
Depèn, eh? S’ha de ponderar. I hem de valorar fins a 
quin punt compensa haver apostat, com s’ha apostat 
en aquest país d’una forma significativa, per una ges-
tió terciaritzada de l’aigua.

Jo, com a conseller, eh?, de nou intentant no ser pre-
soner de prejudicis ideològics, li he de dir que no em 
disgusta especialment, de nou em disgusta la seva 
pràctica abusiva, o em disgusta una gestió de l’aigua 
indirecta que només es justifica per haver fet possi-
ble aixecar finançament, com ens ha passat en molts 
casos. I dius: «Home, i què pensa fer vostè amb rela-
ció a l’ATLL?» Bé, l’ATLL ha estat descrita i ha es-
tat controlada parlamentàriament. Jo en aquest sentit..., 
vostè diu: «Vostè està sent incapaç de resoldre aquesta 
qüestió.» Bé, aquesta qüestió ja se’ns ha escapat de les 
mans, al Govern de Catalunya, està en mans de la jus-
tícia; aquesta qüestió està en mans de la justícia. La 
decisió política a prendre va ser al moment en què es 
va treure a concessió l’ATLL. Aquesta és una decisió 
discutible, eh?, que forma part del debat polític, i el 
Govern de torn, el govern de l’època, va prendre la de-
cisió de concessionar l’ATLL. Ho va fer sobretot –cal 
reconèixer-ho– per obligacions imperioses financeres, 
per intentar minimitzar el dèficit i per intentar aconse-
guir recursos per reduir l’endeutament. Es va fer per 
això, i s’ha reconegut públicament. Es va fer això i es 
van fer altres coses molt traumàtiques, pel bé comú i 
per l’interès general, justificades en nom del mal me-
nor, eh?, i de la necessitat d’evitar majors retallades en 
altres àmbits, com és la venda de Tabasa. Això sí, una 
venda, una privatització clara i objectiva en tota regla, 
traumàtica per al Govern de Catalunya, traumàtica per 
l’interès general.

Per tant, jo els prego que quan fem aquests judicis de valor 
tan contundents analitzem les raons que van dur a terme 
aquestes decisions, que van justificar aquestes decisions. 
Perquè ATLL va suposar –ara està sota litigi– fer possible 
la incorporació de 1.000 milions  d’euros des del punt de 
vista comptable, de cara a la reducció del dèficit, i l’ingrés 
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immediat de més de 300 milions d’euros, amb una gestió 
que a més a més és valorada d’una forma raonablement 
correcta. Això ATLL. No cal que parlem de Tabasa, per-
què ara ens distrauríem del que ens ocupa aquí.

Per tant, jo li diria que, amb relació a aquesta qües-
tió, la predisposició del Govern de Catalunya és que 
es dirimeixi ràpidament, ajustats a dret, allà on està en 
aquests moments situat el conflicte, que és en la justí-
cia, aquest conflicte, per a tranquil·litat i per a segure-
tat de tots. Fixin-se que també, quan la Candidatura 
d’Unitat Popular em feia la intervenció amb relació a 
Infraestructures, em retreien aquest deteriorament del 
moment que vivim. La degradació de les institucions 
també és la seguretat o la inseguretat jurídica d’una 
concessió, d’una adjudicació, i en aquest sentit és evi-
dent que l’hem lesionada entre tots. Hem d’intentar 
remuntar amb solvència aquesta situació. D’aquí la 
prudència extrema amb què el Govern de Catalunya 
intentem afrontar-ho. Comprengui que en aquest sen-
tit, doncs, siguem prudents, perquè jo crec que no està 
escrit enlloc que la mesa de contractació actués mala-
ment. I, per tant, jo estic convençut que al final, quan es  
pugui entrar definitivament en el fons de la qüestió,  
es veurà com la mesa de contractació va actuar cor-
rectament. En tot cas, això, tindrem ocasió de conèi-
xer-ho, espero –espero–, en aquesta legislatura.

Vostè també m’ha comentat que em posicionés amb re-
lació als temes de gestió del cicle integral de l’aigua i 
amb relació..., per què estan les desalinitzadores tanca-
des. Fixi’s que, d’ençà de l’episodi de sequera extrema 
que va viure aquest país, s’ha fet molta feina.  També la 
va fer el Govern tripartit, el Govern de Catalunya actu-
al també l’hem feta i el Govern de la legislatura  anterior 
la va fer. El dèficit hídric en aquests  moments al  
país és a penes 68 hectòmetres cúbics. Això, que és 
una bona noticia objectiva, té un problema, que fa es-
pecialment difícil rematar aquesta feina,  perquè ara 
ja no tenim unes magnituds que puguin ser atractives 
perquè tercers ens ajudin a acabar definitivament amb 
el dèficit hídric. Han passat moltes  coses: han passat 
des de dinàmiques de reutilització d’aigües, de recupe-
ració d’aqüífers, d’incorporació parcial de l’activitat de 
les desalinitzadores i, en aquest cas, també d’interven-
ció important des del punt de vista dels regs. Vostè s’ha 
fixat en el Segarra-Garrigues; hauríem d’entrar una mi-
ca en el detall del Segarra-Garrigues: no només es pot 
justificar des del punt de vista expansiu i d’extensió de 
conreus, també s’ha de veure com s’està fent en aquests 
moments la pràctica de reg en el Segarra-Garrigues.

Fixi’s que totes aquestes actuacions on hi ha les desa-
linitzadores han aconseguit reduir significativament el 
dèficit hídric i, en tot cas, ens han permès no estirar 
més d’unes desalinitzadores que no ens podíem per-
metre, des del punt de vista dels costos, la seva posada 
a ple rendiment. Per tant, és una combinació de mesu-
res el que ens ha empès a una situació absolutament 
sostenible, raonable, des del punt de vista del cicle in-
tegral de l’aigua. Si no s’ha anat més enllà és per raons 
de conjuntura. Vostès coneixen la situació financera de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i la prioritat que ha su-
posat alliberar-se del que van ser inicialment més de 
1.300 milions de deute.

Deixaré per als últims minuts el tema de la responsa-
bilitat municipal i del paper que ha de jugar el món lo-
cal en els anys que vénen.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, no puc estar més 
d’acord amb vostè en moltes de les coses que ha dit; 
jo no sé què fa en aquest Govern. El que passa, que hi 
ha algunes coses... A veure, a Barcelona, el preu en el 
tram mitjà-baix; els salaris en el tram baix, baixíssim, 
per sota zero –amb diferència, eh? I està bé que reco-
negui això que el que s’esperava dels operadors privats 
no ha funcionat, i està bé que reconegui que el disgus-
ta la seva pràctica abusiva. Aquí hi coincidim. El que 
no sé és si no s’esperaven que els operadors privats in-
tentessin fer negoci, perquè és la seva missió  habitual, 
d’entrada, no? En tot cas, d’ATLL també està bé que re-
conegui que se’ns ha escapat de les mans, està bé que 
ho reconegui. En tot cas sàpiga..., i sap vostè que està 
pendent que la mesa de contractació compleixi la sen-
tència del Tribunal Suprem i tregui la concessió a Ac-
ciona; fa quatre mesos que vostès ho han de complir.

En qualsevol cas, m’agradaria centrar la rèplica –es-
pero tenir temps– en el que li demanaré en la moció 
subsegüent, senyor conseller. Miri, molt senzill: li de-
manaré que sigui capaç, en el poc temps que li que-
da de govern, de passar a la història com el conseller 
que va posar les bases per gestionar l’aigua com un bé 
comú; li ho poso fàcil. I amb tres potes. D’aquestes 
tres potes, la primera és aprovar el PARMA, que no 
és un formatge, sinó que és el Pla d’acompanyament i 
recursos per a la municipalització de l’aigua, en què el 
Govern de la Generalitat, senyor conseller, posi a dis-
posició dels nostres municipis equips jurídics d’asses-
sorament, posi la configuració com a empresa pública, 
com s’haurà de gestionar, posi a la disposició els engi-
nyers i l’equip tècnic necessari i, lògicament, prevegi el 
calendari del paquet de recursos econòmics que seran 
necessaris per fer-ho. Li parlo, efectivament, d’allò que 
hem anat situant abans, que és la remunicipalització.

La segona pota, un pacte d’usos de l’aigua –un pacte 
d’usos de l’aigua. No ens podem seguir permetent que 
mentre demanem a la ciutadania un estalvi en l’aigua 
de boca no siguem capaços d’assegurar la  mateixa efi-
ciència en els usos industrials o un ús racional i equi-
librat en els usos agrícoles i ramaders. No pot ser, 
per exemple, que mentre l’ACA intenta col·locar per 
dues vegades el cànon dels usos ramaders a les lleis 
d’acompanyament 2014 i 2015 aquest cànon l’hi tombi 
el mateix Departament d’Agricultura del seu mateix 
Govern per pressions del sector. I el mateix passa amb 
la racionalització dels regadius.

Fixi’s en la incoherència: la ciutadania fa els deures 
gràcies a la feina en estalvi i eficiència; la indústria co-
mença a fer-los, però l’agricultura i la ramaderia inten-
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sives, amb el control d’aquells senyors de l’aigua que li 
deia, i amb unes estructures de poder que provenen de 
l’antic règim, i que són opaques i que no tenen criteris 
democràtics, com per exemple les comunitats de re-
gants, no fan els deures. Ens cal o no un pacte de país 
per assegurar que l’aigua s’utilitza com un bé comú?

I la tercera pota és el pacte social de l’aigua que li he 
explicat, amb les mesures de futur que incorpora. Com 
que ja l’hi he explicat, li vull destacar precisament en 
aquest últim punt, que vostè m’ha dit que em contesta-
ria..., que és el paper dels nostres municipis en la pre-
venció de la contaminació de les aigües, especialment 
per nitrats procedents de les dejeccions ramaderes, i 
especialment el d’aquells municipis situats en zones 
vulnerables. Vostè mateix ens va contestar el 6 d’oc-
tubre del 2014, a preguntes de la diputada Hortènsia 
Grau, que un total de setanta-sis poblacions de Catalu-
nya havien superat el valor paramètric de nitrats esta-
blert pel reial decret corresponent. L’aigua no era prou 
potable en la majoria d’aquestes  poblacions, senyor 
conseller. Com va passar a Bàscara, que vostè coneix, 
perquè li ho vaig preguntar. I amb un risc evident que 
passés en poblacions que vostè coneix molt bé, com 
Saus, Camallera i Llampaies, o Garrigàs, o Navata, o 
Borrassà, a l’Alt Empordà; o Vilademuls i Sant Miquel 
de Campmajor, al Pla de l’Estany; o la Pera i Vilopriu, 
al Baix Empordà; o Sant Gregori i  Viladasens, al Gi-
ronès; o Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa; o Vilobí, 
Caldes i Blanes, a la Selva. Eren poblacions de vint-
i-quatre comarques de Catalunya, que no les hi reci-
to totes perquè gairebé seria una classe de geografia. 
Tota la Catalunya rural i més –tota la Catalunya rural 
i més–, senyor conseller. I vostè reconeixia en l’escrit 
que ens va donar que l’ACA era conscient del proble-
ma de contaminació difusa greu a les aigües subter-
rànies i que això requeria un gran esforç de tots els 
sectors i administracions implicades. Quin ha estat, 
aquest gran esforç, senyor conseller? Quin ha estat? Es 
pot comprometre aquí que hi haurà aquest gran esforç 
per part dels diferents organismes del seu Govern?

Deixi’m fer-li una darrera pregunta, perquè se m’aca-
ba el temps: quin esforç pressupostari ha destinat 
l’ACA els darrers quatre anys a mesures de millora de 
l’abastament en les poblacions afectades per aquestes 
o per altres problemàtiques que fan que l’aigua no si-
gui apta per al consum humà? Respongui’m aquesta 
pregunta, que no ens la va respondre per escrit.

No creu que és essencial que ens posem d’acord, doncs, 
amb un gran pacte de país per gaudir de l’aigua com 
un bé comú? 

Confio que aquest tarannà que vostè té, sense apri-
orismes ideològics, que és el que ha mostrat en altres 
 temes, ens serveixi per arribar a un acord que és essen-
cial per a una de les potes bàsiques, com vostè sap, del 
benestar, que és l’aigua, i per poder fer honor a la decla-
ració de l’Assemblea General de les Nacions Unides del 
2010: «El dret a l’aigua potable i al sanejament és un 
dret humà essencial per al ple gaudi de la vida.» 

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor conseller.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyor San-
ti Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre se-
nyor Marc Vidal, diputat, a veure, anant a les respos-
tes concretes, en primer lloc una que potser és la més 
puntual o la més fàcil de respondre. Vostè, parlant del 
pacte per als usos d’aigua, diu: «Cànons d’usos rama-
ders, quina injustícia! El Departament d’Agricultura...» 
No, no, perdoni –perdoni: l’error el comet aquest Par-
lament, perquè el Govern de Catalunya vam fer el 
que havíem de fer, i vam portar a aprovació de llei en 
aquest Parlament que s’hi incorporés. La sapiència 
dels diputats va decidir el que va decidir. I, en aquest 
sentit, el Govern, disciplinadament, ho hem aplicat. 
Disciplinadament, convençuts que és una equivoca-
ció, que és una injustícia. Per raons de conjuntura, eh?, 
la sapiència d’aquest Parlament va decidir el que va 
decidir. La majoria del Parlament. Cada diputat sap 
el que vota i com ho vota. I el Govern de Catalunya, 
en aquest sentit, havíem fet el que havíem de fer. El 
Govern de Catalunya integralment, eh? Perquè jo em 
vaig ocupar de persuadir-ne el mateix conseller. Una 
altra cosa és que després les coses van com van, les 
dinàmiques parlamentàries van com van, i aquí tot-
hom està atent a què fa l’altre i a què fa el tercer, i etcè-
tera. Algun dia corregirem, eh?, una disfunció. És una 
atròfia que distorsiona aquest tema i que no s’aguanta. 
I que a més a més té un valor irrisori –irrisori. Per tant, 
és una qüestió d’endreça. Algun dia espero que les  
majories d’aquest Parlament sintonitzin amb el que és 
un plantejament a què no cal que dediquem més de 
l’imprescindible.

Una mica més complicat és respondre el tema de 
l’ATLL. Aquí vostè ha jugat amb les paraules i m’ha 
fet dir una cosa que jo no he dit. Vostè diu: «El Govern 
de Catalunya reconeix que l’ATLL se’ns ha escapat de 
les mans.» Jo no he dit això. Jo he dit: «Ja no està a les 
nostres mans», que és diferent. (Remor de veus.) Oh!, 
no, no, és molt diferent. No, no, és molt diferent. El 
Govern de Catalunya admet que aquest tema no està a 
les nostres mans, perquè s’ha judicialitzat. Això no vol 
dir que se’ns hagi escapat de les mans. Perquè, com 
a autoritat reguladora, nosaltres garantim que ATLL 
presti correctament el seu servei. I en aquest sentit, 
eh?, hi ha una sèrie d’accionistes, de socis, que presten 
aquest servei i que tenen en litigi aquesta concessió. 
Aquesta és la situació en què ens trobem, eh? Per tant, 
el Govern de Catalunya no ha perdut, ni molt menys, 
com ha dit vostè..., «se’ns ha escapat de les mans». No, 
no. No està a les nostres mans únicament o principal-
ment. I confio a més a més que en aquesta legislatura 
la justícia entri definitivament en el fons de la qüestió 
i assereni la prestació d’un servei que és absolutament 
necessari de prestar amb serenitat, amb tranquil·litat.

Bé, això que ha dit, eh?, d’una forma aguda, que a mi 
també m’ha sorprès, això del PARMA... Molt bé. No 
sé si jo ho conec amb tot el deteniment i profunditat 
que ho coneix vostè. M’agradaria, en la seva doble 
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accepció. En tot cas, pel que tingui d’aposta pel món 
local només hi puc estar d’acord. Li accepto que les 
dinàmiques de fons són de tornar a recuperar una ges-
tió pública dels serveis de prestació d’aigua i del ci-
cle integral. Li ho accepto, entre d’altres coses perquè 
en la mesura que tinguem un país notablement madur, 
eh?, no caldrà que haguem de precipitar noves actua-
cions, noves inversions, que només els operadors pri-
vats estaven en condicions de finançar. I jo crec que 
en aquest sentit cada vegada costarà més de justificar 
que el gap diferencial que hi ha des del punt de vista 
de resultats, quedant en mans d’empreses estrictament 
públiques, societats públiques, consorcis públics o al-
tre tipus de societats..., costarà de justificar si no s’hi 
incorpora valor, realment, en forma de tecnologia, en 
forma, en definitiva, del que pot fer un operador privat.

Acabo, eh?, perquè és prou important, intentant-li do-
nar una mínima explicació, la hi vaig donar per es-
crit, des del punt de vista dels nivells de nitrats. Bé, 
aquí hi ha hagut setanta-sis municipis que s’han trobat 
en circumstàncies d’aquesta índole. En els anys entre 
el 2006 i el 2010, efectivament, s’havien convocat fins 
a cinc ordres de subvencions per gestionar i executar 
obres d’abastament en alta. És veritat que a partir del 
2010 no s’ha pogut continuar amb aquesta línia de 
subvencions. Això és un tema absolutament prioritari 
que en la mesura que la situació financera de l’agència 
ens permeti tornar a afrontar ho afrontarem.

De fet –de fet–, més enllà de tota la feina de seguiment 
dels treballs de control, de lideratge en les revisions, 
de les declaracions del que són zones vulnerables, de 
realització d’estudis puntuals per anar establint quin és 
l’origen de la presència dels nitrats quan es donen, més 
enllà de la col·laboració que hem pogut tenir amb tota 
transparència, i honesta, amb el món local, així ens ho 
reconeixen, jo crec que el nou programa de seguiment 
de l’any 13 al 18, que es va aprovar pel Govern, com 
saben, l’any 13, ha de permetre abordar aquesta qües-
tió tan aviat com hi hagi disponibilitat pressupostària. 
I estem aquí, i vostès ho saben perfectament. 

Per tant, jo li puc ben assegurar que l’any 15, eh?, 
 estarem en condicions de poder incorporar progressi-
vament, durant aquest any en què estem, progressiva-
ment, noves actuacions, en la mesura, hi insisteixo, que 
puguem anar deixant enrere aquest deute acumulat i 
que l’haguem pogut fins i tot refinançar. Jo vaig donar 
la instrucció al director i al gerent de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, que aquí m’acompanyen, que ataquessin 
la qüestió del possible aplanament, refinançament, per 
tenir un mínim gap per poder atendre el pendent mí-
nim que ens queda en matèria de depuració d’aigües, 
i sobretot aquests problemes de fons d’abastiment que 
encara estan pendents a Catalunya.

Bé, quedo a la seva disposició, senyores i senyors di-
putats.

La presidenta

Suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i dotze 

minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i quatre minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

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

La presidenta

Reprenem la sessió amb el debat de totalitat sobre la 
Proposició de llei de modificació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics.

Proposició de llei
de modificació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics (debat 
de totalitat) (tram. 202-00077/10)

Per acord de la Junta de Portaveus, aquest punt es de-
batrà conjuntament amb el punt 6 de l’ordre del dia, 
relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista. Farem, doncs, un únic torn d’intervenció 
dels grups parlamentaris, i en acabar el debat proce-
direm a la votació separada per a cadascuna de les ini-
ciatives legislatives.

En primer lloc, per presentar la proposició de llei en 
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre se-
nyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller, di-
putades, diputats, bé, estem a l’inici de la tempora-
da d’estiu pel que fa al turisme. De ben segur que les 
xifres tornaran a ser rècord, vista la situació, dissorta-
dament dramàtica, dels altres països de la riba medi-
terrània; en tenim les xifres del passat mes d’agost: a 
Catalunya van ser 2,4 milions de visites, que és un 7 i 
mig per cent més.

Catalunya és el lloc favorit per viatjar-hi: som el país 
més turístic del món, compartit amb parts d’Itàlia i amb 
París; això vol dir, doncs, que la nostra ciutat també és 
de les capitals europees més visitades: captem el 41 per 
cent de les arribades. És indubtable que el sector és un 
sector de sectors i és un dels principals motors econò-
mics de Catalunya, amb gairebé el 12 per cent del PIB, 
i que ocupa milers i milers de persones treballadores.

Què comporta? Comporta un cert estat de situació, no? 
Vistes les xifres, només com a volum es podria dir que 
és tot un èxit, i més en un context de crisi i destrucció 
de llocs de treball, de generalitzada baixada d’ocupa-
ció, hi ha qui valorava o valora una bona tendència el 
creixement.
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Però s’està fent bé? És sostenible per al país i també 
per al mateix sector, aquest model de creixement sen-
se límits que s’està fomentant? És tota la ciutadania la 
que en rep un retorn?, o són unes poques..., que a tra-
vés de la inversió col·lectiva en infraestructures són, 
doncs, els que no suporten els efectes negatius del tu-
risme? Paga més qui pot pagar?

Nosaltres qüestionem obertament el creixement sen-
se límit del turisme i sobretot, les polítiques que l’afa-
voreixen. Ja ho vam tractar en un altre debat, en una 
interpel·lació sobre turisme –en aquest cas al conseller 
Puig, en què vam parlar, per exemple, de com de mal 
ha fet que la llicència d’habitatges turístics es pugui 
fer només per comunicació–, que nosaltres aspirem a 
un turisme sostenible, social i mediambientalment, en 
què el patrimoni i el medi natural siguin tant valorit-
zats com protegits, i en què la ciutadania tingui també 
opinió i participació en les decisions. Considerem que 
l’impost sobre les estades en establiments turístics ha 
de ser un instrument al servei d’aquest canvi d’orien-
tació en el turisme, i que actualment no compleix la 
funció.

Segons xifres del 2014, s’han recaptat més de 40 mi-
lions d’euros i, segons el conseller –que no el tenim 
avui aquí, el conseller Puig–, són dedicats a la millo-
ra i promoció turística. El conseller Puig afirma que 
l’impost està aconseguint uns resultats pels quals va 
ser creat, i diu: «Millora de l’oferta turística catalana, 
reequilibri territorial, augment de la desestacionalit-
zació i garantir la molt bona promoció del turisme.»

A nosaltres ens sembla que no, no ho veiem, i menys 
si veiem les principals inversions cap a on han anat. 
Ho poso com a exemple, i són dites pel mateix depar-
tament: «5,6 milions destinats a diverses infraestruc-
tures del territori.» No sabem quines, diu «a diverses 
infraestructures del territori». Quines?, quines que no 
hàgim pagat, potser, amb altres impostos, no? I diu 
que tenen, aquestes infraestructures, «un efecte d’in-
ducció i permeten la creació i manteniment de l’ocupa-
ció turística». Bé, en això, en aquest apartat inclouen 
el Circuit de Catalunya, i les pistes d’esquí de Vallter 
i el Tren dels Llacs. També –i aquesta és la que ens 
sobta més–, una línia d’ajuts per contribuir a la reno-
vació de la planta hotelera de Catalunya, dotada amb 
4 milions. De debò? Quins hotels?, per quins motius? 
En definitiva, molt poca transparència en la gestió de 
l’impost.

L’impost el gestiona una comissió que es titula «del 
Fons per al foment del turisme». És aquest òrgan el 
que s’encarrega de proposar l’assignació dels recursos 
procedents de l’impost sobre les estades en aquests es-
tabliments, i les directrius d’actuar, que són: promoció, 
modernització i millora del sector turístic. Nosaltres el 
que plantegem, i és un dels objectius de la nostra pro-
posta d’avui, és que volem que no sigui un fons només 
del foment del turisme, volem que sigui un fons per 
a la sostenibilitat del turisme, i un instrument, tam-
bé, per al canvi en la gestió del turisme. L’objectiu de 
l’impost no pot ser tenir recursos per fer només aques-
ta promoció. Fem-hi un paral·lelisme, conseller: apli-
car un impost per nuclears per fer-ne més?, o aplicar 

un impost per canviar-ho a energies netes, més segu-
res i sostenibles? Seria aquesta, aquesta és la idea.

Mirin, vostès sempre havien pensat que aquest impost 
no valia la pena. Vostès s’hi havien oposat sempre; 
nosaltres l’hem defensat sempre, des de fa..., no me’n 
recordo els anys, com a taxa, com a taxa i com a eina 
local; ho defensem des de fa molts anys. De cop i vol-
ta, el Govern de Convergència, per manca de recursos, 
sense comptar massa amb el món local, implementa 
aquest impost –que no una taxa, sinó un impost– per 
seguir promocionant el turisme, a falta, creiem nos-
altres, de més estratègies productives que puguin im-
plantar-se i diversificar, diríem, el territori.

I això és el que volem canviar. Li deia que té tres ob-
jectius: un, és la modificació de les tarifes, perquè per-
metrem, amb aquesta modificació que els proposem, 
un augment de la recaptació, però també un millor 
tracte amb els ajuntaments, que es concreta en l’aug-
ment de la part de l’impost que reben, i, sobretot, i 
molt important, la creació del fons, com els deia, de 
sostenibilitat, que ha de permetre un millor compli-
ment dels objectius als quals fem referència en la pro-
posició de llei.

Volem aconseguir que el turisme, a més de crear ocu-
pació i a més, doncs, de suposar unes certes despe-
ses, també tingui un retorn social, una redistribució 
més equitativa dels costos i dels beneficis de l’activi-
tat turística, i que tingui un paper fonamental a l’hora 
de compensar els impactes negatius del turisme, que, 
com després m’hi referiré, a Barcelona són, diríem, 
molt potents.

En aquests moments, no compleix aquest objectiu; no 
s’utilitza tampoc per transformar el model en aquestes 
vies de sostenibilitat; no equilibra el territori, sinó que 
subvenciona activitats, doncs, com el circuit de Mont-
meló, com deia, els hotels o certes –certes– fires.

Hem de fer un impost que serveixi per al conjunt del 
país, començant pels ajuntaments, que alguns haurien 
de gestionar aquest 100 per cent, especialment Barce-
lona, atès l’especial impacte que tenen en el municipi. 
I hem d’invertir-ho en espais rurals, naturals, per con-
tribuir a revaloritzar el patrimoni, la rellevància social 
i cultural del nostre país.

El patrimoni, la cultura i el medi ambient són cabdals, 
tant per equilibrar el territori com per tenir un turisme 
digne de ser dit així, i aconseguir-ho és la nostra res-
ponsabilitat. Per això, ara que comencem la tempora-
da, estem a temps, diríem, de reformular-ho.

En l’article 1 el que proposem és el que jo li deia abans: 
paga qui més té? No. Proposem que paguin més els 
hotels de luxe i menys les cases de turisme rural, al-
bergs i càmpings, per potenciar, precisament, aquestes 
zones, que actualment, doncs, estan diríem en aquesta 
situació. I ho tenen, diríem, en el redactat.

Voldríem modificar –a l’article 2– l’article 115 i  crear 
un fons «per a la recuperació, reparació i preserva-
ció de patrimoni natural i cultural i la millora del 
 turisme»: finançar polítiques de reducció de l’impacte 
ambiental de l’activitat turística, la preservació del pa-
trimoni cultural i el foment de noves formes de turis-

Fascicle segon
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me, que això el nostre Govern no ho té en compte, el 
patrocini de noves formes de turisme.

Aquest fons de sostenibilitat es dotaria amb els ingres-
sos obtinguts de l’impost de l’estada en establiments 
turístics, que en aquest sentit els departaments cor-
responents de medi ambient, sostenibilitat, economia, 
cultura i turisme serien els encarregats de gestionar 
aquest fons en els termes i condicions que es creïn re-
glamentàriament.

Crearíem, en un punt 4, el Consell Assessor del Fons, 
que comptarà amb la participació –no les volem pas 
fora– de les entitats representatives del sector turístic, 
però també hi volem els albergs juvenils, els càmpings 
i d’altres, i les associacions, òbviament, municipalis-
tes, que hi participaran i assessoraran en els termes i 
condicions que s’estableixin.

El 3 –l’article 3– modifica l’article 116 de la Llei 
5/2012, i, en aquest sentit, la destinació dels recursos 
del fons a aquests espais naturals que els comentava.

Del que estem parlant, també –molt important–, és del 
16 bis, en què diem que, en el fons municipal, el que 
ha d’haver-hi és com a mínim el 50 per cent de la re-
captació del fons destinat a les administracions locals, 
en funció de la recaptació corresponent. Però en el 
punt 2 diem: «En casos excepcionals i per raons d’es-
pecial incidència de l’impacte turístic al municipi, pot 
arribar al 100 per cent.» Per què ho diem? Estem par-
lant de Barcelona molt especialment: entenem que la 
ciutat necessita tots els instruments per a la gestió del 
turisme, que no es pot fixar un marc legal que limi-
ti Barcelona per la casuística particular que presenta.

Avui, les polítiques de gestió turística envien missat-
ges que els lobbys estan per davant dels veïns i de les 
veïnes, que el negoci privat està per sobre de la con-
vivència i la cohesió. Ho volem revertir: l’ajuntament 
ho ha aprovat a instància del nostre grup, i en diver-
ses ocasions, i amb el vot favorable de Convergència i 
Unió i de la resta, reclamar el 100 per cent de l’impost 
recaptat a Barcelona, perquè aquests diners es puguin 
destinar a compensar els efectes negatius, que en té 
molts, Barcelona: en l’espai públic, en el dia a dia, en 
la substitució d’ús residencial per ús turístic, de co-
merç de proximitat per turístic, que a poc a poc buida 
i empobreix els barris amb més pressió de veïns i veï-
nes de tota la vida.

Per tant, i tal com va aprovar la Comissió d’Economia 
el mes de març, el que volem és que no sigui aquest 43 
per cent, que és un pacte Generalitat - actual Govern 
de Convergència, sinó que sigui el 100 per cent. Cal 
l’encaix del turisme a la ciutat, perquè ja vam –i no 
tinc temps d’explicar-ho, ni tampoc és el moment–..., 
el que va passar l’estiu passat i continua passant. Hem 
de canviar les polítiques que no tenen en compte 
aquestes situacions.

Per tant, els proposem o els demanem que ens votin, 
diríem, a favor d’aquesta llei. I anuncio, també, que 
votarem a favor de la del Partit Socialista, tot i que hi 
han, doncs, alguns aspectes, com l’objecte –que no si-
gui només potenciar el turisme, sinó també aquest re-
torn social–, que ells no ho contemplen, però crec que 

en el tràmit podrem arribar a trobar-hi una solució, 
com l’hem trobat també, d’altres vegades en mocions.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació...

Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics (debat 
de totalitat) (tram. 202-00079/10)

...per presentar la proposició de llei en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor 
Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Consellers, diputats, dipu-
tades, bé, comencem aquesta sessió plenària de la tar-
da amb un clar contingut turístic: la nostra proposta i 
també la que acaba de presentar la portaveu d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
dues propostes que són complementàries. Hi ha mati-
sos, evidentment, però totes dues busquen un objectiu 
comú, que és modificar o afrontar un debat per modi-
ficar l’impost d’estades turístiques.

Per tant, jo també vull anunciar que el nostre grup do-
narà suport a la tramitació, perquè entenem que en la 
tramitació es podrien arribar a fer iniciatives de con-
fluència, perquè entenem que defensem el mateix: que 
és que, després de la seva aplicació, des del 2012, cal 
afrontar noves realitats, i, sobretot, una vegada vist 
com ha evolucionat, intentar fer un debat seriós sobre 
les noves necessitats que caldria finançar amb aquest 
impost, i sobretot, segurament, algunes de les seves 
implantacions.

Vull recordar que aquest impost va néixer sense un con-
sens ampli, sense una llei pròpia, que la mateixa llei do-
naria peu, segurament, a fer un debat molt més ampli 
i sobretot amb compareixents de tots els sectors. Per 
tant, la nostra reserva va ser en el seu moment de for-
ma i no tant de contingut: nosaltres estem a favor que 
hi hagi un impost, però en tot cas discrepàvem oberta-
ment de la forma amb la qual es va implantar.

En aquest sentit, vull recordar que el nostre grup, en 
aquest plenari mateix, ha fet diferents propostes, fruit 
d’una moció, del 2 d’octubre del 2014, fruit d’una 
interpel·lació. Vull recordar que en el seu punt número 
7, apartat a, ja demanàvem l’inici d’un debat, amb un 
ampli consens, amb tots els operadors per revisar-ne 
l’aplicació, i també demanàvem d’alguna manera que 
la ciutat de Barcelona gestionés el 100 per cent de la 
part que es recaptava a la ciutat. Aquesta proposta va 
ser rebutjada amb els vots en contra de Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana, les abstencions de 
Ciutadans i el Grup Mixt, i els vots a favor, òbviament, 
del grup proposant, que era el nostre, i d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i el Partit Popular de Catalunya.
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Aquesta mateixa moció que hi he fet referència en 
l’apartat b també plantejava la possibilitat que els ajun-
taments poguessin destinar els recursos també a la sos-
tenibilitat ambiental i a infraestructures que tinguin 
relació directa amb el turisme per compensar les exter-
nalitats que pot comportar una acció de  massificació. 
Per tant, entenem que no n’hi ha prou que es destinin a 
la promoció, sinó que també s’han de destinar a aque-
lles qüestions que fan referència a externalitats nega-
tives que poden comportar un excés de concentració. 
Aquest punt també va ser rebutjat pels vots en con-
tra de Convergència i Unió i Esquerra Republicana.

En aquest sentit, per tant, és evident que el nostre grup 
fa temps –fa temps– que el preocupa l’aplicació, i fa 
temps que fa propostes concretes amb relació a la ges-
tió de l’impost, atesa la importància que té aquest sector 
per a la nostra economia. Vull recordar que el  sector tu-
rístic en aquest moment representa més del 12 per cent 
del nostre PIB, més d’un 13 per cent dels llocs de tre-
ball, i alhora genera una capacitat de despesa directa de 
més de 14.000 milions d’euros.

I és evident, també, que el sector turístic és molt im-
portant, i segurament que per això ha permès que la 
crisi econòmica a Catalunya, els efectes que ha tingut 
no siguin tan i tan contundents com a la resta de terri-
toris d’Espanya, segurament per aquesta potència del 
sector turístic. I això no vol dir, ni molt menys, com 
alguns diuen ara, que ja estem fora de la crisi; ni par-
lar-ne: mentre que hi hagi gent que passa necessitats 
estarem lluitant per sortir d’aquesta crisi.

Per tant, és evident la importància que té el sector tu-
rístic en termes generals, però també la importància 
que té aquest sector per a la ciutat de Barcelona: més 
de 25 milions de persones l’any visiten Barcelona, i 
en canvi només 7,5 milions de persones hi pernocten; 
això és un tema important a tenir en compte a l’hora 
de gestionar el model turístic de Barcelona i també la 
seva afectació a nivell d’impostos. És una realitat que 
cal afrontar: aquesta realitat que hi han 25 milions de 
persones que visiten l’any Barcelona, però només 7,5 
milions de persones hi pernocten.

Doncs, bé, Barcelona té turistes perquè és una ciutat 
d’èxit: atreu empreses, fires, congressos i moltes més 
activitats. El principal problema de Barcelona, per nos-
altres, en el model turístic és l’extrema concentració 
de l’activitat turística en barris concrets. Això genera 
externalitats, genera conflictes entre els visitants tu-
ristes i la gent que hi viu; per tant, cal reduir aquests 
efectes negatius, efectes d’una càrrega excessiva de de-
terminats elements urbans, determinats productes pu-
gen més del compte i això afecta els residents, i també 
afecta d’una manera important amb la pèrdua d’aques-
tes característiques pròpies d’una ciutat equilibrada. 
Per tant, aquest excés de recaptació que nosaltres des-
tinar és per intentar equilibrar aquestes situacions de la 
pèrdua de la característica de ciutat equilibrada.

Per tant, per afrontar aquestes externalitats  òbviament 
calen més recursos; més recursos que, pel nostre en-
tendre, han de venir sobretot de la gestió diferent 
d’aquests recursos que genera el mateix impost d’es-
tades turístiques.

És evident, també, la millora que ha tingut la recapta-
ció, fruit del fet que, d’alguna manera, Catalunya se-
gueix sent un destí important turístic: hem recaptat, 
el 2014, 41 milions d’euros, que implica un 7 per cent 
més que l’any passat, i d’aquests 41 milions d’euros, 
21 milions corresponen als generats a la ciutat de Bar-
celona. Per tant, cal afrontar una revisió important.

També cal dir que el mateix impost en el seu principi, 
com he dit, va sortir sense un gran consens, i jo crec 
que ara és l’hora d’adequar-lo. Adequar-lo per què? Per 
intentar deixar molt clar que els recursos puguin desti-
nar-se també a altres activitats que no siguin només la  
promoció turística; que els ajuntaments tinguin més 
recursos: passar del 30 al 50 per cent, i també entenem 
el nostre grup que cal afrontar el repte que Barcelona 
pugui gestionar íntegrament els recursos que es recap-
tin a la ciutat de Barcelona.

És veritat que el Govern fa una petita modificació a 
la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals i fi-
nanceres, en el sentit que l’article 15 modifica l’apartat 
3 de l’article 116, en el qual intenta, doncs, obrir una 
miqueta el ventall de destinacions. Pensem que és in-
suficient, pensem que cal fer un pas més, i per això 
entenem que cal que aquesta proposta de llei nostra 
intenti, doncs, obrir les possibilitats que poden tindre 
els ajuntaments per gestionar els recursos també amb 
altres actuacions que no siguin estrictament promoció 
turística.

És veritat que tenim limitacions legals, per tant, que els 
ajuntaments tampoc ho poden fer tot; és veritat que 
estem davant d’un impost autonòmic i, per tant, que la 
capacitat normativa només la té el mateix Parlament, 
el legislador. Però també és veritat que, si hi ha volun-
tat –si hi ha voluntat–, es poden resoldre aquestes li-
mitacions legals.

Per tant, estem davant d’un impost en què el legislador 
autonòmic té l’única capacitat per fixar l’estructura 
d’aquest impost, sense que es pugui delegar l’estruc-
tura de l’impost als ajuntaments. Però també l’ordena-
ment jurídic reconeix la potestat dels governs locals a 
fixar quotes, tipus i bonificacions o exempcions a tri-
buts autonòmics, que, per tant, els dóna la possibilitat 
de poder modificar-los via recàrrecs, com bé estipula 
l’article 2 del Reial decret 2/2014, del text refós d’hi-
sendes locals.

Per tant, en aquest sentit el nostre grup presenta aques-
ta proposta que té..., en el seu article número 1 impli-
quem, intentem incorporar un apartat nou en l’article 
107 perquè d’alguna manera la ciutat de Barcelona 
pugui establir uns recàrrecs sobre la quota, d’uns mí-
nims i uns màxims, que és potestatiu, caldria que anés 
a l’ordenança fiscal, per tant, no és obligatori, sinó que 
tingués la facultat de fer-ho.

En l’article 2 d’aquesta modificació que proposem tam-
bé modifiquem l’article 116, en el sentit que els ajunta-
ments tinguin el 50 per cent i no només el 30 per cent. 
I incorporem, ampliem la destinació que en pot fer; 
per tant, aquí coincidim obertament amb la proposta 
que fa Iniciativa per Catalunya Verds d’intentar obrir 
aquestes possibilitats.
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També en l’article 3, òbviament, incorporem una dis-
posició addicional per permetre que Barcelona tingui 
un règim especial, perquè és l’única manera d’inten-
tar, doncs, aconseguir que no se li apliqui l’article 116 
i pugui tenir accés a gestionar íntegrament el 100 per 
cent del que es recapti a Barcelona ciutat.

I per últim, també, un article 4, que incorpora la ne-
cessitat que tot allò que s’apliqui via recàrrecs sigui 
també de gestió íntegra pel mateix l’ajuntament.

Per tant, diputats, diputades, el nostre grup presenta 
una proposta que intenta donar una resposta a una si-
tuació, que és l’impost que es va començar a aplicar el 
2012, que entenem que ha creat disfuncions, i que ara 
és el moment d’obrir un debat tranquil·lament per in-
tentar reformular-lo.

I persegueix bàsicament els objectius que ara diré: pri-
mer, reconèixer la singularitat de la ciutat de Barce-
lona amb relació al turisme per la seva importància 
pròpia, i per a la ciutat també i per al país; la necessi-
tat de compensar les possibles externalitats negatives 
que comporta la visita de 25 milions de persones cada 
any a la ciutat de Barcelona; la necessitat que sigui el 
propi ajuntament qui gestioni el 100 per cent del que 
es recapta a Barcelona; la facultat perquè l’ajuntament 
pugui establir aquests recàrrecs sobre la tarifa; l’incre-
ment de la participació de tots els municipis en el Fons 
per al foment del turisme del 30 al 50 per cent, i al-
hora, també, l’ampliació de la destinació dels recur-
sos en inversions i millores més enllà de la promoció 
turística.

Entenem que amb aquesta proposta el nostre grup en-
tén que dóna resposta amb una eina per obrir un debat 
seriós, tranquil, per intentar dotar de més continguts 
els ajuntaments, que això no ha de ser la solució del 
finançament dels ajuntaments –la solució del finan-
çament dels ajuntaments ve d’un debat molt més am-
pli–, però sí que ha de comportar sobretot la millora 
en aquestes aportacions que han de fer sovint els ajun-
taments per compensar no només el tema de promoció 
turística, sinó també els problemes que genera a ve-
gades un excés de concentració en infraestructures a 
nivell del municipi.

Per tant, aquesta és la nostra proposta. I ja he dit abans 
que el nostre grup donarà també suport a la tramitació 
de la d’Iniciativa per Catalunya Verds. I ens agrada-
ria que, fruit d’obrir un debat, fos, diguéssim, la ma-
nera..., ens pogués permetre la tramitació de les dues 
propostes perquè..., i això no comporta ni molt menys 
que totes dues s’aprovin com estan, sinó que iniciem 
un procés de debat i diàleg.

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

La presidenta

Per a la defensa de les dues esmenes a la totalitat pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier Crespo.

Xavier Crespo i Llobet

Bona tarda, honorable presidenta, consellers, diputats i 
diputades. Avui tenim en discussió sobre la taula  dues 
proposicions de llei amb relació a l’impost sobre les 
estades turístiques. D’entrada, ja saben vostès que hi 
hem presentat una esmena a la totalitat.

Creiem que aquest impost és de nova creació, és un 
impost que justament ara és el tercer any de funciona-
ment, i el nivell de funcionament és el nivell esperat. 
Actualment, la Generalitat, sobre aquest impost, pel 
que està treballant és per augmentar la seva base de 
tributació i no incrementar-ne les tarifes.

Aquesta voluntat d’augmentar-ne la base s’està duent 
a terme amb diferents actuacions a través de l’Agència 
Tributària, i cal recordar que l’objectiu general de tot 
sistema tributari és que sigui el màxim de simple pos-
sible. Amb les propostes que ens presenten aquest ob-
jectiu quedaria reduït, i realment aquest objectiu que 
tenen els impostos, que han de ser clars i simples per 
als contribuents, no es produiria.

Respecte a la proposició de llei presentada per Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, fa referència fonamentalment al destí del fons: 
que vagi amb relació als espais naturals, el  turisme 
sostenible, la cultura, etcètera. I la del Partit dels 
 Socialistes va en la línia dels recursos destinats –fo-
namentalment– als municipis, en especial Barcelona.

Jo voldria recordar que l’any 2012, amb la Llei de me-
sures d’acompanyament, quan es va parlar de la taxa 
turística, que finalment, en forma d’impost, és el que 
es va aprovar, veníem d’anys, i anys i anys de parlar 
sobre aquesta taxa turística. I ha estat aquest Govern, i 
ha estat en un moment de màxima dificultat quan real-
ment s’ha instaurat. I s’ha fet d’una manera que ha es-
tat un èxit: ha estat un èxit en el sentit que s’ha pogut 
fer una recaptació importantíssima per a un sector que 
ha estat cabdal durant aquests anys de crisi, que és el 
sector turístic. I ara veiem que aquells que en el seu 
moment eren porucs a prendre aquesta decisió i que 
no van fer passos endavant, doncs, ara, al revés: volen 
incrementar aquest impost.

Respecte al fons del foment, en la Llei d’acompanya-
ment d’aquest any es va fer un canvi fonamental en els 
pressupostos –que ens hi va donar suport, entre d’al-
tres, Esquerra Republicana–, un canvi important, que 
era que no solament que els ens locals poguessin de-
dicar aquests fons, del 30 per cent o el 33 per cent, a 
la promoció turística, sinó que els podien destinar als 
quatre objectius que té la llei, que un és la promoció 
turística; l’altre és l’impuls del turisme sostenible; el 
foment i la creació i millorament dels productes turís-
tics, i després el desenvolupament d’infraestructures 
relacionades amb el turisme. O sigui, aquest any una 
de les peticions que fa en la seva proposta el Partit dels 
Socialistes ja la vam aprovar, i ja els ens locals en po-
den disposar segons les seves necessitats.

He de recordar que en el seu moment les prioritats, i 
actualment encara, del pressupost de la Generalitat són 
les prioritats socials. I justament gràcies a la creació 
d’aquest impost, el turisme, que ha estat fonamental 
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en la creació de riquesa i de llocs de treball, ha pogut 
continuar desenvolupant la seva tasca de promoció, i 
d’actualització i de noves propostes, a nivell català, i 
a nivell municipal i a nivell de marques, del territori, 
doncs, gràcies a aquest fons que s’ha creat del turisme.

El que no veiem i que creiem que no és una propos-
ta que nosaltres puguem assumir és el que ens proposa 
Iniciativa per Catalunya els Verds - EUiA, que ens re-
corda molt el que va ser l’ecotaxa en el seu moment a 
les Balears, i que va ser un fracàs. Però sí que els volem 
dir que les propostes que ens fan, actualment, doncs, el 
Govern ja les està aplicant amb el que tenim aprovat.

Justament, quatre dades importants: la recaptació del 
2014 ha estat de 41 milions d’euros, un 6,56 per cent 
més que l’any anterior; que els hotels són els que més 
hi aporten, amb 32,7 milions d’euros, 1 milió i mig 
més que l’any 2013, i que l’increment quantitatiu en la 
recaptació en habitatges turístics fruit de la feina que 
s’està fent per la legalització d’aquests habitatges tu-
rístics i també d’apartaments, doncs, també s’ha incre-
mentat de manera molt important.

Respecte al que feia referència la diputada d’Iniciativa 
d’actuacions en l’àmbit rural, justament l’impuls de la 
marca Pirineus i les accions per millorar el posiciona-
ment del turisme de les zones de muntanya de Cata-
lunya, aquest 2015 són un objectiu fonamental. S’ha 
 realitzat, o s’està treballant, juntament amb la Federa-
ció Catalana de Càmpings, en la creació..., per estimu-
lar el turisme rural i de càmpings; s’està fent campanya 
als Països Baixos, de publicitat online i offline, respecte 
a aquest tipus de turisme; s’ha treballat, des del 2012, 
conjuntament amb Turalcat i Concatur, en el sistema 
de categorització dels establiments de turisme rural 
amb espigues; aquest 2015 es treballarà amb els mer-
cats francès i belga; amb motiu de l’Any del Turisme 
d’Interior i de Muntanya es promocionaran també el 
turisme rural i el Mercat d’Escapades. He de dir, amb 
relació als parcs naturals de Catalunya, que hi ha un 
programa específic per a la promoció d’aquests: la Di-
recció General de Turisme ha treballat en l’estudi per 
conèixer les potencialitats del turisme dels parcs na-
turals, i, juntament amb la col·laboració de la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat, preveu una 
diagnosi amb relació al tipus de recursos, l’anàlisi de 
l’oferta i els productes, la demanda, etcètera.

O sigui que, en el sentit que ens proposava la diputada, 
crec que s’hi està treballant. I, a més, s’hi estan abo-
cant fons: justament, la primera convocatòria, que va 
ser el 2014, s’hi van destinar, a ens locals i amb pro-
jectes..., dels cent tretze que s’hi van presentar, se’n 
van poder atorgar disset, i la majoria d’aquests disset 
estaven fonamentats en la posada en valor i rehabili-
tació dels recursos culturals i de foment de la natura, 
amb un import de 6.455.000. I, per a aquesta part que 
diem de «cultura i natura», s’hi van destinar gairebé 3 
milions d’euros. Podria continuar parlant de la senya-
lització temàtica, que també s’ha treballat molt; entre 
aquesta, a la capital de Catalunya, Barcelona, s’hi han 
invertit gairebé 250.000 euros.

Les propostes del 2015 segueixen en el mateix sen-
tit: hi ha una aportació, directament, al Departament 

de Cultura de 350.000 euros per promocionar i im-
pulsar el protagonisme dels museus, monuments i ja-
ciments, que es pot ampliar fins a 700.000; diferents 
marques de certificació; hi ha una nova convocatòria 
el 2015 de 6 milions i mig de subvencions, per als ens 
locals de Catalunya, per al desenvolupament dels plans 
de foment territorial de turisme 2015; hi han plans de 
senyalització, també, cultural arreu de Catalunya, per 
un import el 2015 de mig milió d’euros; també, dins de 
la temàtica natural i rural s’està treballant una proposta 
sobre el turisme de pesca recreativa.

En fi, crec que..., les propostes que ens feia des del Grup 
d’Iniciativa les valorem, creiem que s’estan fent amb la 
legislació que tenim, i que tornar al tema de l’ecotaxa i 
en el sentit que deia, doncs, no seria, perquè aquest tri-
but es va aprovar sent finalista per a temes turístics. De 
totes maneres, crec que hi encaixa bastant, el que s’està 
fent: realment, ja li ho he dit, hi ha un llistat incompta-
ble de municipis, de fets culturals, de fets naturals que 
s’estan incentivant, amb aportacions d’aquest Fons per 
al turisme.

Respecte a la proposta del Partit dels Socialistes, he de 
dir que en el moment que es va aprovar aquest impost 
no hi va haver cap ajuntament de Catalunya –cap– que 
fes en aquell moment una proposta de dir: «Volem un 
tant per cent d’aquest impost.» I legítimament –per-
què també conec els ajuntaments– ho hem d’acceptar: 
en aquell moment es veia com un mur, aprovar aquest 
impost; es veia com un efecte negatiu i que cremava. 
I aquest pas sí que el va fer el Govern i el va aprovar 
el Parlament.

Al Govern, en aquell moment, la proposta va ser: «Des-
tinem un 30 per cent a tots els municipis de Catalunya. 
En el cas de Barcelona, en aquell tram que és superior 
als altres ajuntaments, un 50 per cent.» La realitat, en 
aquest moment, és que gairebé totes les destinacions o 
municipis turístics reben aproximadament, per la via 
directa del fons, aquest 30 per cent, o per la via, tam-
bé, dels projectes que arran del fons es redistribueixen 
arreu del territori, reben pràcticament el 50 per cent.

Això que està demanant, que ho vol posar negre sobre 
blanc, a l’hora de la realitat, a l’hora del treball efec-
tiu, des del Departament d’Empresa, i concretament 
de la Direcció General de Turisme, doncs, ja és una 
realitat. Però té un aspecte molt positiu, que és que els 
projectes turístics estan sota un mateix paraigua: no hi 
ha paral·lelismes entre iniciatives que són més locals o 
més territorials respecte a una visió global turística de 
Catalunya. El fet de treballar d’aquesta manera sincro-
nitzada i optimitzar els pocs recursos que hi han –que 
hem de dir que Déu n’hi do el que s’ha aconseguit en 
aquests tres anys–, doncs, creiem que és una manera 
efectiva de treballar.

Era objectiu i és objectiu del Govern de Catalunya 
–i  creiem que tots ho hauríem de pensar així– preservar 
l’equilibri territorial. Amb la proposta que avui ens fa el 
 Partit Socialista creiem que està, potser..., puc entendre 
que la voluntat sigui una altra, però és una mica d’opor-
tunisme electoral. (Remor de veus.) En aquest moment, 
el Govern de l’Ajuntament de Barcelona, doncs –ho va 
dir l’altre dia el mateix alcalde Trias–, en base al que diu 
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la llei, i en base a un conveni que s’ha signat amb el de-
partament, gairebé està arribant a aquest 48 per cent, 
sense comptar-hi el Circuit de Catalunya i altres qüestions  
que tenen un benefici sobre la ciutat importantíssim. 
O sigui, creiem que fruit del consens i fruit de l’entesa 
s’està aconseguint allò que vostès estan proposant.

De totes maneres, també els diria que aquesta proposta 
que la llei incorpori aquest escreix de 0,5 cèntims d’eu-
ro fins al triple de la quota que hi ha..., crec que això és 
una proposta que en tot cas l’hauria de fer l’Ajuntament  
de Barcelona: els grups municipals, que es posessin 
d’acord i fessin un plantejament respecte a l’increment de 
les quotes dels cànons que estan estipulats per llei. Pe-
rò tant el de Barcelona com la resta d’ajuntaments de 
Catalunya –i vostè ho sap molt bé, senyor Fernandez, 
com a alcalde que és–, tots els ajuntaments tenen la 
capacitat d’aprovar taxes municipals.

Ara que el primer pas i l’important ja s’ha fet, ara pot-
ser –deixem passar les eleccions– els nous governs 
municipals podran fer el pas, dins de les seves compe-
tències, en aquells factors que hagin de corregir –com 
ens deien abans, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 
etcètera. Doncs, no trobaríem malament, i és una pos-
sibilitat que tenen, aprovar taxes noves per incremen-
tar els seus recursos per a aquells efectes negatius o 
per a aquells nous projectes que vulguin desenvolupar 
des d’un punt de vista local, que els puguin tirar enda-
vant. Però crec que ho hauríem de treure del context 
electoral i electoralista en què estem ara.

Miri, és tan important aquesta part de l’impost de què 
vostès parlen, que a Barcelona hi hauria de tornar el 
100 per cent. I què faríem sota la responsabilitat d’un 
govern de Catalunya si aquest 100 per cent...? Estem 
parlant que el darrer any Barcelona va fer una recapta-
ció de gairebé més de 20 milions d’euros; si hi sumem 
Salou i Lloret de Mar, gairebé ens n’anem als 25. Si 
aquests tres municipis –perquè després d’un en vindran 
dos més– n’assumissin el 100 per cent o en rebessin el 
100 per cent, de la manera que vostès ens proposen, es-
taríem carregant-nos altres necessitats d’equilibri terri-
torial, turístic i de projectes de país arreu del territori.

Crec que és molt millor tenir-ne una part com la que 
tenim, i que amb un debat relaxat i tranquil es podria 
adequar més aquest tant per cent. Però, en canvi, amb 
aquestes convocatòries que es van fent any rere any 
–i que la voluntat és l’ampliació de la base, per tant, 
més recursos–, d’alguna manera, amb el pla estratègic 
de Catalunya, en consonància amb els plans estratè-
gics de cada marca turística, doncs, poder administrar 
Boí Taüll, o la ruta ignasiana de Manresa, o l’estació 
de Vallter. Tot això no seria possible mantenir-ho, i re-
vitalitzar, millorar l’economia d’aquestes zones sense 
aquest fons.

No podem voler destinar directament a qui més in-
gressa més d’aquests recursos i desequilibrar la mar-
ca de Catalunya. I he de dir-los que, si el Govern, i el 
departament i l’Agència Catalana de Turisme no tenen 
recursos, provocarem un desequilibri, que la marca 
Catalunya, o la marca paraigua o el que engloba totes 
aquestes altres marques tan importants de Catalunya, 
no hi seria, i la marca directament que ens faria de pa-

raigua a totes aquestes altres destinacions –i això els 
ho dic més per al Grup d’Esquerra Republicana– seria 
la marca Espanya. Que no hi tinc res a dir, en contra  
de la marca Espanya, però sí que els he de dir que la mar-
ca Catalunya, vostès, quan governaven, la defensaven i 
volien que capitalitzés i liderés el turisme de Catalunya. 
Nosaltres també ho volem, i per això ha de tenir recursos, 
d’una manera equilibrada, que és com s’ha fet fins ara.

Moltes gràcies, presidenta, diputats.

La presidenta

Per a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té 
la paraula l’excel·lentíssim senyor Rafael Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta, senyor conseller, senyores i se-
nyors diputats, avui venim a debatre conjuntament dos 
proposicions de llei: una que presenta Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i, l’al-
tra, la que presenta el Partit Socialista.

Nosaltres ja comencem dient que a la que fa referèn-
cia, evidentment, a Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida nosaltres hem presentat una esmena a 
la totalitat, per una qüestió òbvia: perquè això ens re-
corde una mica a aquella ecotaxa de les Balears, aque-
lla que tots en coneixem el resultat tan negatiu que va 
tindre al territori, de tal manera que es va haver de re-
tirar. Per tant, nosaltres no podem donar recolzament 
a una experiència que ja hem tingut al conjunt d’Espa-
nya que, doncs, no ha funcionat com havia d’anar, i ai-
xò el que ve a ser és un copy, realment, del que va ser 
aquella ecotaxa. Seria el primer.

Però el segon és que, curiosament, Iniciativa per Ca-
talunya Verds, que ja és el seu estil, a tots els sectors 
econòmics que funcionen o que van mig bé, doncs, del 
que tracten és sempre de dir: «Anem a sagnar-los el que 
puguem per poder pal·liar unes altres deficiències que» 
–diuen– «poden existir.»

Miri, el sector turístic és el que més èxit ha tingut. No 
solament ha tingut èxits a nivell de Catalunya, sinó 
també a la resta d’Espanya. El sector turístic ha estat 
el més exitós de tots els sectors que hem tingut, i no ha 
tingut una situació d’estancament, sinó molt al contra-
ri: d’una visió de futur suficientment beneficiosa.

Doncs, bé, si en aquests moments el que hi ha és una 
recuperació econòmica –que no ho dic jo, ho diuen 
realment els indicadors econòmics–, vostès –vostès– 
d’Iniciativa per Catalunya Verds es dediquen una mi-
ca al que fa Convergència i Unió: apujar els impos-
tos; apujar els impostos als sectors, realment, que en 
aquest cas més èxit estan tenint. Per tant, el que cal-
dria en aquests moments és congelar els impostos o 
abaixar els impostos, que és el que està fent el Govern 
d’Espanya. Vostès, molt al contrari, el que fan i al que 
es dediquen és a incrementar aquestos impostos, com 
veiem, amb una finalitat, que he dit abans, exclusiva, 
total, en temes mediambientals, que nosaltres, el nos-
tre grup, no hi estem en contra, però Déu n’hi do; es-
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coltin, hi han uns altres aspectes que hi podrien anar 
dirigits, aquestos impostos.

I també, dintre de la línia intervencionista que vostès 
sempre tenen, el que fan és, diuen: «La creació d’un 
fons per a la recuperació, reparació i preservació del 
patrimoni natural i cultural.» No és més que parlar de 
crear una nova àrea d’intervenció a l’Administració 
pública. Una vegada més, l’intervencionisme per part 
de vostès, i, a part, amb un nou organisme que seria el 
consell assessor del fons.

Per tant, nosaltres ho sentim molt, no podem donar-hi 
un recolzament. I per això presentem una esmena a 
la totalitat d’aquesta proposició o projecte de llei que 
vostès presenten avui perquè pugui sortir endavant.

Ja li torno a dir que hi ha alguns aspectes que ens po-
drien agradar, com l’increment, realment, del fons als 
ajuntaments. Tot el que és l’Administració local ja ens 
agrada, però no mos satisfà suficientment, ja que vos-
tès ho tanquen, concretament, al que és el tema de 
l’ecotaxa, i és, realment, amb una activitat que nosal-
tres ja hem conegut que no té cap sortida.

El Partit Socialista de Catalunya: està en plenes elec-
cions el senyor Collboni i el que fa, doncs, és pre-
sentar-nos al Parlament de Catalunya, dia sí i dia no, 
 propostes que el senyor Collboni està presentant ja en 
precampanya. A mi ja em fa dubtar si el senyor Coll-
boni té una campanya molt ben dissenyada o ha de 
vindre aquí al Parlament per fer-ne ressò. I ho dic per 
una qüestió molt simple: avui parlen d’aquest projecte 
de llei que quasi –quasi– parla exclusivament de Bar-
celona; no dic «quasi»: totalment, i no es recorda que 
hi ha un altre territori.

Però si anem..., fa pocs dies, tenim també un pro-
jecte de llei que és el projecte de llei d’establiments 
emblemàtics. És el mateix: parlem exclusivament de 
Barcelona. Escoltin, Tarragona, Lleida, Girona tam-
bé existeixen, també hi són, i no hem de fer el cen-
tralisme total i absolut de «Barcelunya», amb tots els 
 respectes a la capitalitat de Catalunya. (Veus de fons.) 
I la veritat... Sí, senyora Ramona: «Barcelunya». Per 
cert, vostè és de territori, de Lleida, vull creure. I m’es-
tranya moltíssim que el senyor Sabaté, en això, que és 
un tarragoní fort, doncs, no digui tampoc res, que Tar-
ragona el Partit Socialista, dia sí i dia no, s’està obli-
dant del que és.

Miri, nosaltres reconeixem que Barcelona és la capital 
de Catalunya, és una gran capital, és la capital espa-
nyola més important del Mediterrani, sense dubtes de 
cap classe. Se n’han donat xifres: 25 milions de per-
sones que visiten Barcelona i hi pernocten 7,5 milions 
de persones. És evident que aquests 25 milions de per-
sones..., que no paguen l’impost turístic, però sí que 
deixen diners als establiments i a l’economia de la ciu-
tat de Barcelona, que això, indirectament, també re-
percuteix a les arques municipals. També és ben cert 
que hi pernocten, ja ho havia dit abans, aquestos 7,5 
milions de persones.

Però vostès què fan, que és en el que nosaltres no es-
tem d’acord? Vostès el que fan és incrementar l’impost 
als establiments hotelers; vostès el que estan fent, tam-

bé, és, igual que Iniciativa per Catalunya Verds, in-
crementar els impostos. Per què han d’incrementar els 
impostos si realment avui tenim una recuperació eco-
nòmica que està bé, i avui podem mantindre el que és 
l’economia del turisme que vagi i que tingui més acti-
vitat de la que té a través dels seus operadors turístics?

Per tant, nosaltres ja li dic que estem d’acord que 
aquest projecte de llei continuï endavant, però tam-
bé hi farem les nostres esmenes, molt corresponents, 
en el tema del que és l’increment dels impostos, per-
què en això no estem d’acord i vostès tornen anar en 
contra, sempre, del fet que, quan una qüestió funcio-
na, en lloc d’abaixar els impostos o congelar-los, com fa 
el Govern del Partit Popular, vostès d’alguna manera el 
que fan és apujar-los.

Per tant, aquí ja li diem que demanarem la retirada del 
punt 4 de l’article 107, i l’addició a l’article 4, disposi-
ció addicional 30. Quan toqui –quan toqui–, però ja 
nosaltres els ho estem anticipant.

Per què nosaltres donem el vistiplau, votarem a favor 
perquè aquest projecte de llei continue endavant? Mi-
ri, en primer lloc, perquè nosaltres estem d’acord en 
un règim especial per a Barcelona. Hi estem d’acord 
perquè hem de reconèixer que és la quarta ciutat del 
món en congressos, perquè hem de reconèixer que és 
la primera ciutat europea i la quarta internacional en 
creuers, perquè hem de reconèixer que és la tercera 
ciutat europea en facturació del comerç provinent de 
turisme, i, per tant, ha de tindre, d’alguna manera, un 
règim especial que pugui facilitar la tasca que estan 
fent.

I també abans s’estava dient, el que passa és que me 
semble, senyor Fernandez, que vostè no se n’ha recor-
dat, però ja es va canviar que la finalitat de l’impost 
no vagi exclusivament per a temes turístics, sinó per a 
aquells fets col·laterals que pot comportar el turisme, 
com pot ser el mobiliari públic, neteja, etcètera. Però 
bé, ja ens va bé que també vagi destinat en aquest sec-
tor i en aquestes activitats que són col·laterals, que no 
tenen el que se’n diu una «promoció turística directa», 
però sí que ve a pal·liar l’increment de turisme o el que 
el turisme comporta, pot portar, doncs, en temes, com 
abans havia dit, de neteja, temes immobiliaris, temes 
de seguretat.

Un cas concret: jo sóc de Roda de Berà, i a Roda de 
Berà nosaltres tenim una població de sis mil habi-
tants; a l’estiu som trenta mil habitants. Sí, el que és 
fotut a Roda, moltes vegades, és que no tenim cap ho-
tel on poguéssim aplicar aquest impost, sinó simple-
ment a càmpings. Però veritat que aquestos vint-i-cinc 
mil habitants més que tenim comporten uns serveis 
que has d’atendre? Doncs, nosaltres, en això estem 
d’acord, però, senyor Fernandez, miri-s’ho una mica 
perquè això ja estava recollit.

Estem d’acord, i és el que més ens agrada del seu pro-
jecte de llei, en aquest increment del 30 al 50 per cent 
del fons. I per què hi estem d’acord? Jo ho entenc: jo 
entenc que la Generalitat de Catalunya vulgui admi-
nistrar el que és el fons de turisme, ho vol fer. Però per 
què ho vol fer? Per promocionar el turisme o per pa-
gar tot allò que, deficitàriament, se té? Per què ho vol: 
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per a pagar les pistes d’esquí que són deficitàries, ho 
vol per a pagar el tren cremallera que va a Montserrat, 
ho vol per a pagar el circuit de Montmeló, o, possible-
ment, ho vol per a pagar Spanair? Miri, nosaltres el 
que demanem és que el que vostès puguin administrar 
vagi al que ha d’anar, a la promoció turística, i no a 
pagar els forats que els deixen una mala gestió de tu-
risme a Catalunya.

I perquè nosaltres pensem que aquest projecte de llei 
pot donar l’abast que el Partit Popular pugui arribar 
a uns acords amb el Partit Socialista a l’hora de po-
der introduir esmenes, doncs, nosaltres estem contents 
que això tiri endavant.

També ens agradaria que Esquerra Republicana de 
Catalunya fes el mateix que fem nosaltres. Jo sé que 
ho porten dintre, però sé que, al final, doncs, passe el 
que passe, però seria una gran oportunitat, de veritat, 
de poder parlar d’aquest impost turístic, i, sobretot, que 
tingui una repercussió clara, concisa, als ajuntaments, 
que són els que han d’aguantar, i els que han d’invertir 
i els que han, a vegades, de poder reparar el que turis-
me comporta.

I, per tant, aquesta és la nostra intenció de vot, penso 
que és clara i concisa. Em sobren tres minuts; no hi 
pateixin: podria estar-ne vuit més donant la volta a la 
perdiu, però penso que he dit el que havia de dir.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, 
senyores i senyors diputats.

La presidenta

Per a un torn en contra, té la paraula la il·lustre senyora 
Laura Massana, per un temps de cinc minuts.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies. Miri, senyor Crespo, no només parlem 
del destí del fons –no només–, sinó de com pot gestio-
nar Barcelona i d’altres..., i ho deixem obert, perquè 
som flexibles: hi ha una casuística molt clara a Barce-
lona, però pot esdevenir-se, en algun altre moment, en 
algun altre lloc o en una altra zona, no ho sé, al Ma-
resme, és igual. O sigui, que puguin recaptar per de-
cidir sobre les polítiques, perquè al final estem parlant 
de política.

Sobre l’aplicació de la taxa a les Balears, mirin, la cam-
panya en contra que se li va fer al pobre..., crec que va 
haver de plegar, justament, per la pressió brutal sobre 
l’ecotaxa, no perquè no funcionés, perquè no li van 
deixar temps per aplicar-la, òbviament, i vostès, di-
ríem, des dels faristols que tenien, sempre hi han es-
tat en contra i votant-hi en contra. I també és cert que 
el Partit Socialista, a l’Ajuntament de Barcelona, no 
ho va voler mai. Però nosaltres, des dels anys noranta 
que ens les sentim de tots colors, era un rebuig frontal. 
I vostès hi han arribat, ja li ho deia abans, arrossegats 
pels peus, però bé, ja hi som, doncs, millorem-la –hi 
han arribat arrossegats pels peus.

Vostè parlava de prioritats socials. On són aquestes 
prioritats socials, quan a Barcelona hi ha una autènti-
ca revolta, una revolta en tota regla, justament perquè 

hi ha unes externalitzacions, uns riscos socials, unes 
negativitats que no es compensen? I el fons –i a això 
vostè no m’ha contestat–, aquests 4 milions, a hotels. 
Per què? No pot haver-hi una part del fons a barris per 
compensar? És a dir, no podem pensar això, si estem 
parlant de prioritats socials, que és el que vostè deia? 
–prioritats socials.

Prioritats mediambientals. No és només una marca –no 
és només una marca, senyor Crespo–, no és un llistat 
d’actuacions: és planificació i valorització. No tenen en 
compte el planejament urbanístic, això ja ho han fet a 
BCN World o en d’altres; no es tenen en compte ni es 
calculen els riscos de l’aigua, de la brossa, de la mobi-
litat, de la convivència, inclús de l’economia local: per 
a això és el que volem que també serveixi aquest fons, 
aquest fons tractat de manera diferent.

Quant al senyor del Partit Popular, el senyor Luna, nos-
altres no apugem els impostos, diem que «qui en té 
més, que pagui més», això és el que diem. I jo –li ho 
vaig dir un altre dia–, molt cansada que ens titlli d’in-
tervencionistes. «Intervenir» és quan l’Estat es posa 
d’acord per rescatar bancs –el Govern de l’Estat es po-
sa d’acord per rescatar bancs–; és quan decideix que el 
senyor Florentino Pérez cobra abans que ningú; «in-
tervenció» és que, quan aquí es fa un decret per com-
batre la pobresa energètica, es tomba des de Madrid. 
Això és intervenció, eh?

«Intervenir» com jo els proposo: de forma cooperati-
va, pensant en el bé comú, pensant en els riscos que 
comporten el turisme, pensant com ho fem perquè en 
els llocs on el patrimoni està més amenaçat no ho si-
gui més per males praxis turístiques. El que els propo-
sem és planificar, pensar i destinar aquests fons a tots 
aquests serveis.

Jo, com deia el company del Partit Socialista..., és cert 
que, d’alguna manera, en l’ecotaxa a l’Ajuntament de 
Barcelona sempre ens vam quedar sols, i això ell ho 
sap, però és cert que portem ja dues mocions en què 
hem intentat que aquest debat, aquest discurs, vagi ca-
lant.

Ens agradaria molt que retiressin aquestes e smenes 
per poder-lo fer, aquest debat, per poder ampliar 
aquesta visió, per poder tenir actors d’altres, diríem, 
espais que no siguin purament el turístic per poder ex-
plicar quins costos està tenint per a moltes coses –com 
jo deia, com la mateixa convivència– aquest sector, 
que l’hem de preservar, que l’hem de millorar, que en 
els debats que hem tingut sempre, sobretot, hem de fer 
–i això està aprovat en una moció que va presentar el 
meu grup i vaig presentar jo mateixa–..., la qualitat de 
vida no només d’on es conviu, sinó del qui treballa. 
Ho sabem i ho hem dit mil vegades: alumnes en pràc-
tiques mal pagats, gent que fa més hores amb con-
tractes parcials; això és així.

Per tant, el sector mereix..., i això, que és una llei so-
bre un impost, pot ser també aquest un bon moment 
per parlar de totes aquestes qüestions, de poder fer un 
bon debat. El vam encetar, avui el tornem a portar. 
Obrin la ment, no siguin tancats i deixin de protegir 
només sempre uns mateixos.
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Si us plau, facin un esforç: retirin l’esmena i deixin-nos 
debatre aquesta proposta de llei.

Gràcies.

La presidenta

També per a un torn en contra, té la paraula l’il·lustre 
senyor Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Bé, moltes gràcies, presidenta, consellers. Bé, jo crec 
que el nostre grup ho ha dit abans: nosaltres no qües-
tionem l’impost, qüestionem la seva gestió i la seva 
aplicació; per tant, en les dues propostes que avui es-
tem aquí fent-ne el debat, en cap moment estem qües-
tionant el que és l’impost en si, sinó el que és la  seva 
gestió i aplicació. Per tant, no entenem per què no se’n 
pot facilitar la tramitació i obrir un debat tranquil-
lament amb tots els sectors, amb tots els agents im-
plicats, per fer-ne un nou redactat, una nova aplicació 
i que, a més a més, s’hi apliquin, doncs, uns usos di-
ferents.

És veritat que, com he dit abans jo, el Govern ha mo-
dificat la Llei 3/2015, d’acompanyament, i va modifi-
car els usos que s’hi pot donar. Però nosaltres entenem 
que són insuficients, i per això proposem que cal anar 
més enllà i afrontar inversions importants que inten-
tin, doncs, minimitzar aquestes externalitats.

I, senyor Crespo, vostè diu: «Home, això és una ac-
tuació electoralista.» Doncs, miri, el nostre grup ai-
xò ja ho va portar aquí a l’octubre del 2014; si ja en 
aquell moment era electoralista, vol dir que estem ca-
da dia en campanya electoral. Jo crec que fa molts de 
temps que el nostre grup va proposar aquesta proposta 
d’intentar aportar el 100 per cent de la recaptació per 
a Barcelona i incrementar-la del 30 al 50 als ajunta-
ments.

Però, a més a més, és una proposta que el seu propi grup 
va votar al mateix ajuntament, per la qual cosa també 
és una certa contradicció que, per un costat, allà votin 
una cosa, i, quan arriba al Parlament, que és el que té 
aquesta capacitat, doncs, vostès hi votin en contra.

I vostè diu: «Home, que sigui una proposta dels ajun-
taments.» Ja ho he dit: el seu grup la va votar, però és 
que vostè sap que l’ajuntament no pot fer propostes so-
bre taxes que no hi té capacitat normativa. Si la llei no 
habilita que els ajuntaments ho puguin fer, que el que 
nosaltres proposem és que la llei habiliti que puguin 
fer-ho, els ajuntaments no poden aplicar una taxa ni 
res sobre un impost que no és..., ni té cedit, ni té capa-
citat normativa de fer-ho. Per tant, si la llei no habilita 
que puguin fer-ho, no es pot fer. I el que fem nosal-
tres aquí és que, en tot cas, instem que, si l’Ajuntament 
de Barcelona ho vol fer via ordenances, pugui aplicar 
aquests recàrrecs de mínims i de màxims. Per tant, no 
és veritat. I, a més a més, el pla estratègic 2010-2015 
ja contemplava l’aplicació d’aquesta taxa per a Barce-
lona.

Per tant, jo crec que el que no hi ha és voluntat política 
que realment obrim un debat tranquil, serè, perquè to-

ta la gent, tots els implicats, puguin fer aquestes seves 
aportacions en una llei, en un impost que, dic jo, es-
tà tenint una recaptació important, un comportament 
correcte, però que entenem nosaltres que discrepem 
del que són els usos que se’n fa i, a més a més, ente-
nem que Barcelona hauria de tenir molta més capaci-
tat en la seva gestió.

Per tant, jo crec que vostès el que no tenen és voluntat 
que aquí avui s’obri un debat. Nosaltres no qüestio-
nem en cap moment... Vostè diu: «Home, els ajunta-
ments en el seu moment no volien la gestió d’aquest 
impost.» Òbviament, el que es vol als ajuntaments..., 
vostè sap que els ajuntaments el que volen sobretot és 
que, si hi ha un impost, que s’apliqui de forma harmo-
nitzada i no donar peu que cada ajuntament faci el que 
vulgui.

Aquí jo no estic dient això, estic dient: «Barcelona, el 
100 per cent; la resta, del 30 al 50, i, en tot cas, mo-
difiquem els usos que s’hi ha de donar.» Per tant, no 
estem parlant que cada ajuntament faci el que vulgui, 
realment. Vostè sap que als que som alcaldes, és veri-
tat, no ens agrada, no ens agrada que d’alguna manera 
cadascú faci la guerra pel seu costat, i l’impost dóna 
aquesta eina per intentar harmonitzar el que és la ca-
pacitat tributària; però, dit això, nosaltres contemplem 
que Barcelona en tingui el 100 per cent, i la resta, del 
30 al 50.

I al senyor Luna li vull agrair el fet que en permeti la 
tramitació, però vostè també ha caigut en algunes 
contradiccions. També diu que és una campanya del 
senyor Collboni. Ja li ho he dit: a l’octubre del 2014 
aquesta proposta es presenta i vostès hi voten ja a fa-
vor en aquell moment, varen votar les dues propostes. 
Vostè diu: «És electoralista.» Bé, suposo que el que ve 
després d’abaixar el tram en l’IRPF autonòmic també 
deu ser electoralista, no? Ara, a mi m’agradaria molt 
més que vostès, abans d’abaixar l’IRPF, ens diguessin 
com recuperem les prestacions socials que han reta-
llat durant quatre anys de Govern del PP; m’agradaria 
molt més això que no pas «primer, abaixem els impos-
tos, i ja parlarem de com recuperem la resta» –m’agra-
daria molt més. Però, en qualsevol cas, li vull agrair el 
seu vot per poder permetre aquesta tramitació.

I també vostè diu: «Home» –perquè ha intentat posar, 
allò, en conflicte els territoris, no?–, «què en pensa Gi-
rona, què en pensa Lleida, què en pensa...?» Vostè ha 
reconegut que Barcelona necessita un règim especial 
–ho ha reconegut. Nosaltres el que diem és que cal re-
conèixer la singularitat de Barcelona, perquè és veritat 
que 25 milions de persones que la visiten, i 7 milions i 
mig que hi pernocten, això genera una disfunció –una 
disfunció–, i genera una càrrega addicional a les in-
fraestructures locals que cal compensar-la. I, per tant, 
com que per compensar-la calen recursos, cal que els 
ajuntaments tinguin aquests recursos, i és el que pre-
veu aquest projecte que nosaltres presentem.

Per tant, és veritat el que diu vostè que d’alguna ma-
nera s’ha de tractar..., no podem fer diferències. El que 
passa és que la política està per reconèixer les realitats, 
i Barcelona ciutat és una realitat molt diferent d’altres 
zones de Catalunya en temes turístics. Per tant, per ai-
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xò proposem el 100 per cent per a Barcelona, més l’op-
ció que pugui fer un recàrrec, si ho vol, i alhora que la 
resta d’ajuntaments puguin passar del 30 al 50.

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

La presidenta

Per fixar el seu posicionament, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, la il·lustre senyora Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Diputats, bé, bona tarda a totes i 
a tots. Avui portem a debat de nou en aquesta cambra 
com podem millorar les polítiques públiques en l’àm-
bit turístic, un sector que, com sabem i, doncs, el con-
seller ens va recordant constantment, ha evolucionat 
en els darrers anys fins a esdevenir una indústria de 
primer ordre, i actualment aquesta activitat suposa el 
12 per cent del PIB català i genera una ocupació que 
està entorn del 14 per cent.

Des d’Esquerra Republicana creiem que Catalunya ha 
de reactivar la capacitat productiva del sector turís-
tic –de fet, així ho està fent– i consolidar-se com una 
destinació capdavantera a Europa i a la Mediterrània. 
El nostre país creiem que es troba en condicions per 
exercir un lideratge en matèria de desenvolupament 
turístic basat en la planificació del coneixement, la 
qualitat, i la diversitat dels productes i destinacions, 
que facin alhora de la innovació i la sostenibilitat els 
seus eixos motors.

Avui tenim sobre la taula el debat sobre la modifica-
ció de l’impost d’estades turístiques, un impost vigent, 
com han comentat els companys que m’han precedit, 
des de l’any 2012, que grava la singular capacitat eco-
nòmica de les persones físiques i que es posa de ma-
nifest en l’estada o gaudiment del servei d’allotjament.

Estem d’acord que cal avaluar i que cal revisar la im-
plantació d’aquest impost, d’aquest impost sobre les 
estades d’establiments turístics. De fet, així ho vam 
manifestar en l’última moció de turisme –crec recor-
dar que era del Partit Socialista–, i, per tant, ja llavors 
vam afirmar que calia analitzar i corregir aquelles dis-
funcions que podia tenir aquest impost, que té com a 
objectiu, que entenc que és compartit per tots els dipu-
tats d’aquesta cambra, que pugui servir per finançar 
l’activitat de promoció turística del nostre país.

Ara bé, també és cert que tots hem de tenir en compte 
que qualsevol modificació ha d’anar sempre condicio-
nada a un diàleg i un acord amb el sector, sector que, 
com saben, doncs, ha tingut un paper clau en el des-
envolupament d’aquest impost, i que malgrat, com he 
dit, que té marge, té marge de millora, també crec que 
cal ser justos i dir que ha estat un èxit en la seva im-
plantació i el seu desenvolupament.

Dit això, la proposició que ens presenta Iniciativa - 
Esquerra Unida i Alternativa ens sembla que està més 
ben argumentada, i, per tant, doncs, en tot cas, la com-
partim i està més a prop del que nosaltres defensem. 

En primer lloc, perquè conté un escalat d’aquestes ta-
rifes. Considerem que és positiu parlar-ne i corregir 
alguna de les possibles disfuncions que ha pogut ge-
nerar; de fet, no compartim que en el cas dels albergs 
hagin de pagar la mateixa quantia de l’impost que un 
hotel de tres estrelles, per exemple, i, per tant, creiem 
que és important fer-ne una revisió.

Aquesta proposició ens proposa canviar la destinació 
del fons de l’impost. Creiem que aquest no és un de-
bat menor i que, per tant, caldria una feina important 
de diàleg amb el sector, com he dit fa un moment. Pe-
rò, en essència, que aquest impost pugui estar destinat 
també a finançar actuacions relacionades amb el patri-
moni natural que reforcin –que reforcin– la sostenibi-
litat turística va en la línia de la diversificació turística 
que nosaltres defensem, i, per tant, ens sembla que és 
bo explorar aquestes opcions.

També és cert, diguem-ho tot, que la proposició que 
ens presenta Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa 
creiem que conté una contradicció flagrant, i, per tant, 
doncs, creiem que és important no deixar-ho d’explicar. 
Creiem que, mentre es reclama l’ampliació dels objec-
tius d’aquest fons que comentava ara, reclama que els 
municipis amb un major impacte turístic puguin arri-
bar a –per tant, com a compensació, expliquen, de les 
possibles externalitats negatives– quedar-se el 100 per 
cent dels fons recaptats per aquest impost.

Per tant, nosaltres ens preguntem: com podem fer com-
patible una cosa amb l’altra? Com podem finançar 
aquests nous objectius si, alhora, el que estem propo-
sant és que hi hagin uns ajuntaments que es quedin el 
100 per cent d’aquest impost, i, per tant, alhora, no fa-
ríem possible aquesta redistribució a nivell territorial 
que nosaltres considerem important?

Per tant, sobre aquest punt, deia, explicar..., en el sentit 
més literal, doncs, nosaltres podem estar a favor que 
es vulguin corregir aquestes externalitats negatives, 
deia, però entenem que això no s’ha de fer, com co-
mentava, a través de la gestió del 100 per cent d’aquest 
impost, sinó que hi han altres eines, com podrien ser, 
per exemple, la modificació del concepte del que és un 
«municipi turístic». Per tant, aquí hi han altres coses 
que ens poden ajudar a corregir això.

D’altra banda, la proposició del Partit Socialista ens 
proposa que els ajuntaments puguin destinar l’impost 
al que vulguin, i en això, doncs, nosaltres no hi  podem 
estar d’acord de cap de les maneres. De fet, nosal-
tres –i ja se n’ha parlat–, a través de la Llei de mesu-
res, vam, a través d’un acord, possibilitar l’ampliació de 
les destinacions d’aquest impost, perquè certament eren 
molt acotades i no donaven marge als ajuntaments, 
però creiem que deixar que els ajuntaments puguin 
 gastar-se aquests diners en el que vulguin, doncs, des-
virtua l’objectiu de l’impost i pot donar peu al fet que 
algun consistori pugui utilitzar-los per finançar despe-
sa ordinària no relacionada directament amb l’àmbit 
turístic.

Explicar, també, que estem d’acord que Barcelona ha 
de rebre un tracte just i proporcionat. En aquest sen-
tit, considerem positiu estudiar un augment de la part 
de l’impost que reben, en aquest cas, els municipis 
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que tenen una major càrrega turística, i, en el cas de 
Barcelona, considerem que aquest tant per cent es po-
dria situar en el 50 per cent. Hi insisteixo: però no en 
el 100 per cent que demana aquesta proposta, perquè 
nosaltres, la gent d’Esquerra Republicana, volem una 
capital moderna, que es complementa amb el seu en-
torn metropolità com a mecanisme per descongestio-
nar a nivell turístic la mateixa ciutat, i, alhora, doncs, 
una ciutat, una capital moderna que es fa coresponsa-
ble de les polítiques turístiques sostenibles del conjunt 
de tot el país.

Dit això, si el que volem és reforçar el paper de Bar-
celona en aquest impost, creiem, també, que cal con-
siderar altres fórmules com, per exemple,  incrementar 
la capacitat de l’Ajuntament de Barcelona sobre aquest 
impost, i aquí, doncs, hi han diverses fórmules que po-
dríem estudiar. Tot i així, cal tenir en compte que resol-
dre les conseqüències negatives que pot tenir el  turisme 
a la ciutat no es resol directament..., no es resol exclu-
sivament augmentant la taxa al 100 per cent, sinó que 
cal treballar per desconcentrar l’espai d’activitat turís-
tica, cal treballar per gestionar fluxos turístics, i, per 
tant, incorporar noves icones i productes turístics als 
barris i als municipis veïns de la ciutat per fer aquesta 
feina de descongestió que creiem molt necessària.

Fetes aquestes consideracions, votarem en contra de 
l’esmena a la totalitat a la proposició presentada per 
Iniciativa, i votarem en contra de l’esmena a la totalitat 
presentada a la proposició del Partit Socialista, perquè 
creiem que l’esperit de millora, la voluntat de millora, 
i, per tant, aquella que coincideix més amb el que nos-
altres defensem, doncs, queda més ben reflectida en la 
proposta que ha fet Iniciativa per Catalunya - Esquerra 
Unida i Alternativa. (Veus de fons.) Ho he dit al revés? 
Bé, s’ha entès, al final.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la diputada il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores consellers, seño-
res diputados, señoras diputadas, debatimos hoy dos 
propuestas, del Grupo Parlamentario de Partido So-
cialista y del Grupo de Iniciativa - Esquerra Unida, 
sobre el impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos.

Es una cuestión que está de actualidad: es una cues-
tión que está generando controversias entre diferentes 
actores, entre el Gobierno de la Generalitat, que im-
puso este impuesto, y algunas entidades locales que 
no están de acuerdo en la manera en la que se está 
gestionando y el destino que se está dando a lo recau-
dado. Está generando conflicto concretamente con el 
Ayuntamiento de Barcelona, porque hay una reivindi-
cación fuerte para aumentar el porcentaje de lo recau-
dado que se debe destinar y quedar en Barcelona, y 
 también, pues, hay conflicto, a nivel de la ciudad de 
Barcelona, con representantes de los ciudadanos en 
cuanto al impacto en algunos barrios que tiene el tu-

rismo. Sin duda está de actualidad, pero lo más curio-
so de todo es que está generando controversia incluso 
dentro de la misma Convergència i Unió, entre la pos-
tura del Gobierno de la Generalitat y la del Ayunta-
miento de Barcelona.

El origen de estas discusiones o de estas controver-
sias viene del momento en el que se aplica y sobre to-
do de la forma en la que se hace. Esto se introdujo en 
una ley de acompañamiento del año 2012 y, por tan-
to, pues, no hubo un debate, no hubo una tramitación 
parlamentaria de una ley individual de este impuesto, 
no hubo las comparecencias que suele haber en este 
tipo de leyes, etcétera. Y por tanto, yo creo que se 
impuso este impuesto sin un correcto debate y sin un 
correcto consenso, incluso dentro de las propias filas 
de Convergència i Unió, tanto en el Gobierno de la 
Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona.

Es una realidad que este impuesto existe en otros paí-
ses, existe en muchas otras ciudades, sobre todo gran-
des capitales, ciudades muy turísticas, y por tanto el 
problema no es tanto que se impongan este tipo de 
impuestos, sino cómo se define, quién lo gestiona y a 
dónde se destina lo recaudado.

Como digo, se aprobó sin consenso, pero sobre todo 
se aprobó deprisa y corriendo y, como suele hacer el 
Gobierno de la Generalitat, como una medida recau-
datoria, como una modificación fiscal con un único 
objetivo, que es aumentar la recaudación de la Gene-
ralitat en un momento en el que, pues, estaba en una 
situación –y sigue estando– muy complicada. Pero no 
hubo detrás ni un consenso, ni una reflexión estraté-
gica adecuada sobre este impuesto, porque no olvide-
mos que este impuesto está destinado a la promoción 
turística y afecta la actividad del turismo, que es un 
sector económico muy importante, un sector que, co-
mo recordaba algún diputado antes, pues, supone el 
12 por ciento de nuestro PIB.

Hay otros muchos ejemplos de improvisaciones en ma-
teria fiscal, por ejemplo el tema de la rebaja fiscal del 
juego: por un único proyecto, pues, el Gobierno de la 
Generalitat decide hacer una rebaja del impuesto so-
bre el juego, simplemente por un proyecto muy con-
creto. Nosotros pensamos que los impuestos son una 
herramienta muy importante dentro de las políticas, 
pero que requieren, pues, una reflexión estratégica, 
una reforma integral de los impuestos, de la fiscalidad 
en Cataluña. Y, por tanto, en general no estamos de 
acuerdo en hacer este tipo de parches, que únicamente 
tienen un fin recaudatorio.

Pero, como digo, lo importante no es que exista este 
impuesto, que existe en otras muchas ciudades euro-
peas, en otros países europeos, sino cómo se define, 
quién los gestiona y a dónde va a parar lo recaudado.

En la realidad hay muchas disputas, como digo, en-
tre las entidades locales y la Generalitat, y entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Hay in-
certidumbre respecto a los proyectos a los que ha ido 
a  parar el dinero recaudado; de hecho, parece que a 
través de Turismo de Barcelona, pues, el importe que 
ha recibido esta entidad a través del impuesto de es-
tancias turísticas, pues, se ha destinado a tapar el agu-
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jero de Spanair, o al menos ha habido muchas infor-
maciones al respecto. Y también hemos visto que se 
están haciendo acuerdos por detrás: concretamente, la 
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barce-
lona, pues, han hecho un convenio bilateral fuera del 
marco de la ley en el que se ha ampliado en 2 millones 
de euros la partida que ha recibido el ayuntamiento.

Claro, a nosotros esta situación no nos gusta: de in-
certidumbre, de criterios que no son claros, porque 
pueden depender únicamente de la afinidad política. 
A nosotros nos gustaría que tanto el porcentaje que se 
tiene que quedar Barcelona, como el resto de ciudades, 
pues..., sean criterios claros y objetivos, que no depen-
dan de la afinidad política en un momento dado entre 
la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Bar-
celona.

Ante esto nosotros, desde Ciudadanos, ¿qué propo-
nemos? Proponemos en primer lugar, y yo creo que 
no se ha hecho suficiente hincapié en ello, estudiar el 
impacto que está teniendo en el sector este impuesto. 
Estudiar el impacto no solo es ver lo recaudado, que 
es relativamente sencillo de comprobar y de explicar, 
sino el impacto que está teniendo en las diferentes zo-
nas de Cataluña y en los diferentes tipos de estable-
cimientos. No olvidemos que hay diferentes tipos de 
establecimientos que tienen que pagar este impuesto 
y no todos sufren de la misma manera el impacto. Por 
tanto, analizar, como en cualquier otra política, como 
en cualquier otro programa, o como en cualquier otro 
impuesto, cuál es el impacto real del sector.

Y, después, revisar su formulación. Por esto estamos 
aquí. Por eso vamos a dar apoyo a las dos iniciativas 
parlamentarias que hay: para abrir el debate en el Par-
lamento y para poder mejorar la normativa aplicable 
a este impuesto, para que se pueda reformular con la 
participación, obviamente, de los agentes sociales, de 
las entidades locales, poder tener comparecencias en 
el Parlament como en cualquier tramitación legislati-
va, etcétera.

¿Y en qué sentido nos gustaría que se mejorara la re-
gulación del impuesto? Pues en varias cuestiones que 
ya han sido comentadas por otros portavoces, pero  
que sin duda, pues, son lo más importante o lo que es-
tá puesto en cuestionamiento ahora mismo. Nosotros 
estamos a favor de que se aumente el porcentaje que 
recauden y que se queden, digamos, las entidades lo-
cales en este impuesto, no solo porque las entidades 
locales necesitan financiación, que eso ya lo sabemos 
y es verdad..., y esta no será la solución a la infrafinan-
ciación de los ayuntamientos, pero sí que es verdad 
que los ayuntamientos que reciben turismo, pues, de-
berían tener mayor capacidad para decidir y para ges-
tionar directamente el impuesto recaudado.

También pensamos que Barcelona, pues, debe tener 
un porcentaje superior, superior al que tiene ahora y 
superior al del resto de municipios, porque es el muni-
cipio que más visitas y que más turismo recibe.

Sin embargo nosotros no estamos de acuerdo en que 
deba ser el 100 por cien, y, sinceramente, nos sorpren-
de la posición de algunos grupos parlamentarios de-
fendiendo que Barcelona se tiene que quedar el 100 

por cien de lo que recauda Barcelona. A nosotros esta 
cuestión ya saben que no nos gusta; nosotros tenemos 
principios de solidaridad, tenemos principios de re-
equilibrio territorial. Y, además, partimos de una base 
que hay que tener en cuenta: el hecho impositivo de es-
te impuesto es la pernoctación, pero no todo el mundo 
que duerme en Barcelona se pasa todo el día en Barce-
lona: hay gente que va a visitar otros lugares de Cata-
luña y hay gente que viene a Barcelona, pues, por otros 
atractivos que le ofrece Cataluña y el resto de España. 
Por tanto, no tiene mucho sentido decir que el 100 por 
cien de lo recaudado directamente en Barcelona se lo 
tenga que quedar Barcelona. Y me parece contradic-
torio incluso reivindicar otros territorios de Barcelona 
con defender que el 100 por cien se lo tenga que quedar 
Barcelona. Pero sin duda, sí, estamos de acuerdo en que 
se aumente el porcentaje que está establecido actual-
mente para la ciudad de Barcelona y para las entidades 
locales en general.

También estamos de acuerdo en que se flexibilicen las 
actividades a las cuales se pueda destinar lo recauda-
do. Y nosotros sí pensamos que se debe destinar, tam-
bién, parte de estos recursos a paliar o a compensar 
las externalidades negativas que puede tener, pues, el 
turismo, sobre todo en determinadas zona. Y sí esta-
mos de acuerdo a que se definan unos criterios claros, 
estables, unas reglas de juego que se apliquen a todos, y 
no depender de convenios bilaterales en función de afi-
nidades políticas. También estamos a favor de revisar 
algunos tipos.

En definitiva, vamos a votar que sí a la tramitación de 
estas dos leyes; por tanto, vamos a votar en contra a 
las dos enmiendas a la totalidad.

Y quiero insistir en una cosa: no estamos de acuerdo, 
ni mucho menos, en el cien por cien por cien del literal 
de ninguna de las dos propuestas. Concretamente, en 
la de Iniciativa y Esquerra Unida hay muchísimas co-
sas que no compartimos para nada. Pero compartimos 
la idea de que es necesario un debate, de que es nece-
sario reformular este impuesto, que es necesario dar 
una solución a las entidades locales, un régimen tam-
bién adecuado para la ciudad de Barcelona, estamos 
de acuerdo en que se aumenten esos porcentajes, que 
se flexibilicen esas actividades. Y, por tanto, vamos a 
votar a favor de que se pueda hablar, debatir y mejorar 
la regulación de este impuesto en el Parlamento.

Insisto: este voto no significa que estemos de acuerdo 
con el contenido de ambas propuestas. Ya he dicho un 
ejemplo: hablan ustedes del 100 por cien, nosotros no 
estamos de acuerdo, pero aun así vamos a votar a fa-
vor, porque pensamos que el turismo es un sector muy 
importante, que necesitamos reflexionar, necesitamos 
hacer una estrategia válida y consensuada en todos los 
ámbitos del turismo, y sin duda el impuesto sobre es-
tancia en establecimientos turísticos es una cuestión 
relevante e importante. Y, por tanto, votaremos en 
contra de las dos enmiendas a la totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta, señores consellers, 
señores diputados, señoras diputadas.
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La presidenta

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

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda. Per posicionar la CUP - Alternativa 
d’Esquerres davant d’aquests dos projectes. Nosaltres 
ens abstindrem en la proposició de llei del PSC, per-
què entenem que pivota sobre l’objectiu –bé, ja s’ha 
explicat, eh?– que Barcelona recapti més recursos, que 
no entra en dos aspectes clau que per nosaltres són 
l’objectiu d’aquesta recaptació i la problemàtica sobre 
el turisme a Barcelona. En aquest sentit, ens abstin-
drem en aquesta votació.

Però sí que votarem a favor de la proposició d’Iniciati-
va. I votarem a favor de la proposició d’Iniciativa amb 
alguna recança, perquè enteníem que el que tocava fer 
en aquest sentit, o el que hauríem fet nosaltres si ha-
gués sigut una proposta nostra, és precisament canviar 
el caràcter finalista de la recaptació de la taxa.

És a dir, finalment vostès acaben apuntant que una 
part de la recaptació s’ha de destinar a remodelar i re-
habilitar zones turístiques –i sí que és cert, eh?, que 
aporta moltes millores: és cert que es parla de la crea-
ció d’un consell assessor–, però, per una banda, doncs, 
no es canvia precisament aquest caràcter finalista de la 
taxa ni es canvia el fet que en aquest consell assessor 
pugui participar també el teixit associatiu de Barcelo-
na, que és clau per a determinar, doncs, la fiscalització 
i el control o l’auditoria del turisme a la ciutat, no?

En tot cas, entenem, doncs, que amplia l’àmbit de les 
estades turístiques subjectes a tarifa, que és positiu; 
entenem que en modifica la finalitat, que fins ara era, 
doncs, millorar la competitivitat, i que en aquest sentit 
la millora, no?, perquè parla de la protecció dels es-
pais naturals, de la promoció del patrimoni, del fo-
ment del turisme rural, que entenem que són mínims.

Clar, si finalment fem una reflexió sobre la taxa, si aga-
fem les dades que feia públiques el divendres passat el 
conseller Puig, s’han recaptat –també s’ha explicat, 
eh?– 42 milions d’euros, que queden bastant lluny dels 
100 milions que es pretenien recaptar o, en tot cas, que 
es volien assolir amb aquest impost. (Remor de veus.) 
I, clar, s’ha parlat de la perversitat... Ho van dir vostès; 
no siguin tan optimistes fent aquestes previsions i des-
prés no els les retraurem. Dèiem... (Persisteix la remor 
de veus.) Ja? (Pausa.) Dèiem –gràcies– que finalment 
el que més hem de criticar de la destinació d’aquests 42 
milions d’euros –també s’ha parlat aquí– són els desti-
nats al Circuit de Catalunya, són els destinats a la plan-
ta hotelera catalana, no?

Finalment, si fem una reflexió sobre tot plegat..., i a 
vostès, al Govern, que tan poc els agraden els aprioris-
mes ideològics i que cada Ple, intervenció rere inter-
venció, ens ho diuen tres o quatre consellers –no a la 
CUP, eh?, a la resta de grups–: «Bé, vostè fa un apri-
orisme ideològic quan parla d’aquest tema.» Doncs, 
buits d’aquests apriorismes ideològics, com poden 
anar repetint, vint anys després que Barcelona ha aca-
bat estant colonitzada pel turisme com ho està ara, 

que el turisme és una font de generació de riquesa? De 
riquesa per a qui? De riquesa per a qui, si després de 
vint anys encara no hi han estudis seriosos, amb rigor, 
que d’alguna manera provin les xifres d’aquesta rendi-
bilitat social?

En què ha revertit això a les treballadores i als treba-
lladors del sector turístic? Ha augmentat el seu nivell 
adquisitiu? Ha augmentat el seu nivell de qualitat de 
vida o el seu nivell de qualitat laboral? Tenen estudis 
que provin això? O, en tot cas, com és que estan repe-
tint aquest mantra sense estudis viables sobre aquesta 
rendibilitat social? O els tenen i no els coneixem; po-
dria ser. Els tenen i no els coneixem? En tot cas, fa-
cin-los públics, però no vagin repetint aquest mantra, 
que entenem que està molt superat, eh? –que està molt 
superat.

I, si no, agafin dades que sí que hi són: les dades de les 
illes, que abans sonaven les illes per a parlar finalment 
de «com de greu hauria sigut la taxa». Doncs, precisa-
ment els ingressos, els beneficis del turisme a les Illes 
Balears han suposat, o han costat: un 97 per cent, crei-
xement de beneficis turístics dels empresaris, un 3 per 
cent han revertit en els treballadors.

Tenim aquí aquests estudis? Sabem què ha revertit aquí 
als treballadors? Sabem què ha revertit en el territori? 
Sabem què ha revertit en la rehabilitació del patrimo-
ni? Sabem què ha revertit en la societat? Aquestes ex-
ternalitats negatives, les tenim dimensionades? Sabem 
què signifiquen? Com les podem quantificar? Perquè, 
si no, en tot cas estan vostès parlant d’apriorismes ideo- 
lògics. Si no, repetint aquest mantra sense veure la tan-
gibilitat del mantra, són apriorismes ideològics.

El que sí que sabem –el que sí que sabem– és què pa-
guem o en què s’està destinant la taxa turística. No ho 
paguem ja suficientment? La ciutat de Barcelona no 
ho està pagant ja suficientment? Recordem que molts 
veïns i veïnes estan expulsats dels seus barris perquè 
no poden pagar els lloguers que valen ara a Barcelona, 
eh?, que els hotels de luxe estan proliferant com si fos 
una cosa..., des del nostre punt de vista, totalment des-
proporcionada, i que el sector turístic en Barcelona fa 
i desfà a plaer, i no es toquen aquests privilegis, no es 
toquen els privilegis d’aquesta gent.

I, sobretot, perquè des del nostre punt de vista ha faltat 
un estudi estructural sobre quina capacitat de recepció 
té la ciutat, sobre quina capacitat d’allotjament té la 
ciutat, sobre quin és el consum sostenible de la ciutat, 
i sobretot, sobre qui està invertint en aquestes infra-
estructures que són necessàries per a rebre els turis-
tes: port, aeroport, eixos d’autopistes, incineradores, 
potabilitzadores. Mentrestant, retallades en altres ei-
xos bàsics necessaris per als veïns, inversions socials, 
que és ensenyament, és salut, és benestar, són els equi-
paments comunitaris. I, en tot cas, aquestes coses són 
aparcables, aquestes inversions, en tot cas, són per als 
veïns: el turisme s’emporta la palma.

Dos exemples, dos exemples que són bastant il·lustratius: 
amb aquesta lògica, la lògica del turisme i la ciutat de 
Barcelona, la marca Barcelona. La marca Barcelona 
és una marca que la direcció de TMB hi va dir: «Ara 
pagaré, ara gastaré més diners perquè els turistes pu-
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gui tenir Wi-Fi gratuït a l’autobús turístic.» I va gastar 
150.000 euros en tres anys perquè els turistes puguin 
tenir Wi-Fi gratuït a l’autobús turístic. Que els veïns i 
veïnes de Barcelona tenim Wi-Fi gratuït als autobu-
sos? Només és per als turistes, aquest servei? Entenem 
que això, d’alguna manera, és un petit exemple del que 
estem parlant.

Però encara n’hi ha un altre: les retallades en els ser-
veis d’autobusos. El 2012 se va decidir retallar el bus 
de barri diumenges i festius. Ah!, he dit «retallar el 
bus de barri»? No, van quedar dos línies sense reta-
llar: la 111 i la 116. La 111, del funicular al Tibidabo; 
la 116, Park Güell: les dos úniques línies de bus de 
barri que no s’han retallat. Finalment, per a qui estem 
construint aquesta ciutat? Estan construint aquesta 
ciutat per a què? Perquè vinguin turistes, només? Els 
veïns i veïnes paguem sense rebre res a canvi o rebent 
molt poc a canvi. Bé, en tot cas, no sabem què rebem 
perquè no hi ha estudis seriosos sobre la rendibilitat 
social que el turisme fa a les ciutats sobre les externa-
litats negatives del turisme a les ciutats.

Clar, nosaltres enteníem que, com a mínim, la taxa ha 
de poder preveure precisament aquesta sostenibilitat 
ecològica de la ciutat; ha de suposar, òbviament, evi-
dentment, una redistribució més justa dels beneficis, 
i ha d’invertir, des del nostre punt de vista, ha de po-
sar el ciment per a generar una nova matriu productiva 
que no sigui basada únicament en l’especulació i en el 
turisme a l’engròs, per dir-ho d’alguna manera.

Podríem parlar de moltes coses més, no?, com és la 
fiscalitat als hotels i als habitatges turístics per coses 
que semblen que són bàsiques i que les hem de  pagar 
les comunitats de veïns, que és l’ús abusiu de l’aigua, 
de l’energia i de la generació de residus. Abans el con-
seller Vila, aquest matí, parlava de l’aigua: «Sí, és cert, 
l’aigua és un bé escàs, nosaltres volem fer una polí-
tica proteccionista de l’aigua.» I s’està tenint un im-
pacte sobre quin consum de l’aigua i de les  energies, 
i quin consum de generació de residus està provocant 
el turisme en Barcelona, i com això està repercutint en 
els veïns i les veïnes, que som els que paguem també 
aquests impostos? O el lobby hoteler, que pot gestio-
nar els fons aquests derivats de les taxes turístiques 
sense que ningú ho supervisi, sense que ningú vegi on 
van, la destinació. I, en tot cas, sense saber, ho tornem 
a repetir, què està revertint en la ciutadania.

Per nosaltres és obvi que aquesta taxa no pot seguir 
alimentant el que considerem que és nefast per a les 
veïnes i veïns de Barcelona, que és la marca Barcelona 
concebuda com una ciutat que només genera beneficis: 
que genera beneficis de la misèria, que genera bene-
ficis de l’especulació, que genera beneficis de la me-
galomania repartint títols gratuïts de transport mentre 
apuja els títols de transport a les veïnes i els veïns; que, 
a més a més expulsa veïnes i veïns dels seus barris per-
què no poden pagar els lloguers, que a més a més te-
nen a treball precari; que no quantifica les externalitats 
negatives.

Davant de tot, la finalitat de la taxa no pot estar reori-
entada a alimentar aquest model: ha d’estar orientada, 
precisament, a canviar aquesta matriu productiva i a 

no insistir en una marca que, des del nostre punt de 
vista, està generant misèria a les veïnes de Barcelona.

La presidenta

Té la paraula l’honorable diputada Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Consellers, per anunciar el meu 
vot en contra les esmenes a la totalitat, i, per tant, a fa-
vor de la tramitació dels dos projectes.

De totes maneres, escoltant els senyors i senyores di-
putats, no arreglarem a través de l’impost sobre es-
tades turístiques un debat molt més profund sobre 
el turisme, eh?, que aquí vostès han generat. De to-
tes maneres, jo, senyora Vallet, crec que sí, que, en el 
món, el turisme, la mobilitat de persones, el turisme, 
el lleure és un dels sectors més importants d’activitat 
econòmica. Una altra cosa és el model i com aquest 
impost el pot modular.

Tenim un debat, que a través d’aquest tràmit podem 
fer, sobre el turisme de concentració en l’espai i el 
temps, que el teníem els estius en el sol i platja, i ara 
el tenim en algunes ciutats, concentrats a Ciutat Ve-
lla, per posar-ne un exemple. Aquest és un debat molt 
important, i en aquest impost és veritat que, a part de 
la promoció turística, que potser s’ha de modular, hem 
d’ajudar l’input-output: aquelles externalitzacions ne-
gatives, reducció de danys que això comporta.

I no voldria acabar..., només amb aquests segons que 
em queden. No fem un debat Barcelona-Catalunya, si 
us plau, ni turisme rural, ni de sol i platja. Tots els 
necessitem, són totalment complementaris, no hi tor-
nem. I, a més a més, en el cas que si la recaptació s’ha 
de gestionar des de Barcelona..., es deu haver de ges-
tionar consorciadament, perquè les externalitats tam-
bé estan en l’àrea metropolitana, i, a més a més, hi 
ha moltes destinacions complementàries a Barcelona; 
i també ho dic a la inversa, eh?: de la Costa Daurada a 
la Costa Brava, de..., en fi, i de l’interior.

Per tant, fem aquest debat. Em sembla que va ser valent 
–se’ls ho ha de dir–, el Govern, que posessin aquest im-
post que no s’havia posat abans, que molts altres paï sos 
el tenen, a vegades són impostos estrictament munici-
pals. Però ara tenim l’oportunitat d’un debat molt més 
serè.

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Laura Massana Mas demana per parlar.) Senyora 
Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Per aclariments, i també...
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La presidenta

Trenta segons.

Laura Massana Mas

Primer, donar les gràcies a totes aquelles i aquells que 
donareu suport, doncs, a..., bé, que votareu en contra 
de les esmenes que se’ns han plantejat.

En cap lloc de la nostra proposta diu «estrictament 
Barcelona». Ho he dit jo, que Barcelona era una possi-
ble... I jo vaig molt en l’enfocament del que diu la Ma-
rina, i ho he dit després, en la rèplica: podem treballar 
per àrees, podem veure espais on es necessita aquesta 
flexibilitat o aquesta capacitat, i Barcelona ara ho ne-
cessita. Però se’n pot obrir, diríem, el debat.

I amb aquest debat potser no canviarem el model, però 
sí que farem una mica la punta de llança per la trans-
parència; per aquesta participació, com deia la senyo-
ra Vallet, de tota la ciutadania, aquesta obertura –això 
es podria modificar–, i, per tant, per veure també, i so-
bretot, els impactes, no?, que causa..., que sense saber 
els impactes ni l’avaluació és cert que no sabem tam-
poc com enfocar-ho.

Però especialment, també, donar-los les gràcies, als 
qui hi doneu suport. (Remor de veus.)

(Xavier Crespo i Llobet demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Crespo. (Pausa.) Ja, ja pot.

Xavier Crespo i Llobet

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Xavier Crespo i Llobet

Amb referència a la senyora Camats... Senyora Camats... 
(Persisteix la remor de veus.) Bé, està difícil, això. (Veus 
de fons.) Sí, em referia que, en alliberar la partida de 
turisme, que s’ha nodrit del fons aquest del turisme, 
es van poder alliberar, per dedicar..., les partides del 
pressupost a sanitat, a benestar i a educació. A això 
em referia. I quan es dirigeix a la planta hotelera, jus-
tament és un impost finalista que s’ha de dedicar al tu-
risme, i la planta hotelera s’ha de renovar, actualitzar 
i millorar.

I respecte a la senyora Vallet, de la CUP, volia fer un 
aclariment: que quan es van calcular els 100 milions 
d’euros de la taxa turística era en base a unes quotes 
tributàries que finalment es van aprovar inferiors. Per 
tant, els 100 milions eren referits a la proposta que hi 
havia, però, en l’aprovació final, les quotes tributàries 
de cada nivell van ser inferiors, per tant, la recaptació 
és inferior.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a la votació de les dues esmenes a la totalitat.

I començarem per la presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari de 
Partit Popular de Catalunya a la proposició de llei del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Comença la votació.

Atès que les esmenes a la totalitat de retorn de la pro-
posició de llei han estat rebutjades per 49 vots a favor i 
82 en contra, aquesta iniciativa resta rebutjada.

Passem ara... (Remor de veus.) Aquesta iniciativa, per-
dó, continua la seva tramitació. (Remor de veus.)

En segon lloc, procedim a la votació de l’esmena a la 
totalitat presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió a la proposició de llei del Grup Parla-
mentari Socialista.

Comença la votació.

Atès que l’esmena a la totalitat de retorn de la propo-
sició de llei ha estat aprovada, aquesta iniciativa con-
tinua (remor de veus) la seva trami..., no continua la 
seva tramitació. (Forta remor de veus.) Disculpin –dis-
culpin–, estic pensant en alguna cosa. (La presidenta 
riu.)

Té la paraula el senyor Santi Rodríguez. Per què me la 
demana?

Santi Rodríguez i Serra

Sí, senyora presidenta, atès que el nostre grup parla-
mentari ha manifestat una posició de vot i ha votat en 
sentit contrari a la posició expressada, voldríem dema-
nar explicació de vot.

La presidenta

Té dos minuts.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, serà bastant més breu. L’interès del nostre grup 
parlamentari és que, d’aquestes proposicions de llei, 
com a mínim una, i ens semblava més assenyada la 
del Grup Parlamentari Socialista, entrés en tramitació 
al Parlament per tal que una part més substancial de 
l’impost, o de la taxa, sobre estades turístiques tingués 
repercussió sobre els municipis de Catalunya i parti-
cularment sobre el municipi de Barcelona.

El nostre grup havia presentat esmena a la totalitat a 
la proposició presentada per Iniciativa per Catalunya 
perquè no estem d’acord que hi hagi d’haver un incre-
ment d’aquesta taxa; en canvi, sí que estem d’acord que 
hi hagi aquest major repartiment per als municipis.

A la vista que la posició de vot dels diferents grups 
parlamentaris hauria impedit que es tramitessin qual-
sevol de les dues iniciatives legislatives, hem optat per 
votar en contra de la nostra pròpia esmena a la tota-
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litat per tal de permetre la tramitació parlamentària 
d’aquesta iniciativa. (Forta remor de veus.)

La presidenta

Senyor Turull? Senyor Turull, per què demana la pa-
raula?

Jordi Turull i Negre

Sí, per explicació de vot.

Només per dir-li... (Veus de fons.) Sí. Només dir als se-
nyors del Partit Popular que hi ha un mecanisme que 
és més fàcil que aquest d’acabar fent el ridícul, de vo-
tar-se en contra la seva esmena a la totalitat, que és 
retirant la seva esmena a la totalitat. (Remor de veus.)

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Senyora presidenta, ara ja és per una qüestió d’ordre, 
perquè el Reglament de la cambra només permet el 
torn de paraula per explicació de vot per dos motius 
–per dos motius–: un, per no haver explicat el posicio-
nament del grup parlamentari en el torn corresponent, 
cosa que no és el cas de Convergència i Unió; i, dos, 
per haver expressat el vot en sentit contrari al posicio-
nament, cosa que tampoc no és el cas.

(Remor de veus.)

La presidenta

Continuem amb l’ordre del dia.

Proposició de llei
de rebaixa del tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques 
(debat de totalitat) (tram. 202-00078/10)

I tenim el setè punt, que és el debat de totalitat sobre 
la Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. Pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula l’il·lustre senyor José Antonio Coto.

(Persisteix la remor de veus. Pausa.)

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, el Grup  
Parlamentari del Partit Popular català presentem la 
Proposició de llei de rebaixa de l’escala autonòmica de 
l’IRPF a Catalunya, una proposta, senyores i senyors 
diputats, que va dirigida als 7,5 milions de catalans. 
No és una proposta que va només dirigida a les gai-
rebé 500.000 persones que van votar el Partit Popular 
català en les últimes eleccions i que ens van permetre 
tenir dinou diputats, no és només una proposta dirigi-
da als 715.000 catalans que van votar el Partit Popular 

en les últimes eleccions generals: és una proposta diri-
gida al conjunt de la població catalana.

Nosaltres no som com vostès, no som com Esquerra 
Republicana o Convergència i Unió, que només fa pro-
postes dirigides per al 28 per cent de la població, per 
als que són separatistes. Nosaltres treballem per als que 
ens han votat, lògicament, però també per al conjunt de 
la població catalana, perquè aquesta és una de les nos-
tres obligacions com a diputats d’aquest Parlament.

Ja està bé, senyores i senyors diputats, que els catalans 
paguem els impostos autonòmics més elevats del con-
junt d’Espanya per culpa d’aquest Parlament, per culpa 
de les majories separatistes d’Esquerra Repu blicana i 
Convergència i Unió que governen la Genera litat de 
Catalunya des de fa trenta-cinc anys non-stop. Al-
guns diuen que abaixar impostos és de dretes; altres 
deien –el senyor Zapatero– que abaixar impostos és 
propi dels socialistes. El que és evident és que, apujar 
impostos, de qui sí que és propi és dels separatistes i 
nacionalistes, que en trenta-cinc anys continuats mai 
han abaixat un sol impost a Catalunya.

Els catalans paguem l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques més elevat del conjunt d’Espanya. A Ca-
talunya es paga impost de successions i donacions, que 
no es paga a altres comunitats autònomes d’Espanya. 
L’impost sobre el patrimoni també és el més elevat, el 
que es paga a Catalunya. El senyor Mas, des que és 
president de la Generalitat, ha incrementat un 25 per 
cent l’impost de transmissions patrimonials.

Disculpi, senyora presidenta, veig que el temps posa..., 
m’ha donat deu minuts.

La presidenta

Sí.

José Antonio Coto Roquet

I el Reglament del Parlament diu que en proposició de 
llei la presentació són quinze minuts. Per tant, li recla-
maria el que diu el Reglament del Parlament. I si no, 
el que han de fer és canviar el Reglament del Parla-
ment, perquè al final semblarà que estem més a Vene-
çuela que no pas...

La presidenta

Senyor diputat...

José Antonio Coto Roquet

...al parlament autonòmic...

La presidenta

Senyor diputat, senyor diputat...

José Antonio Coto Roquet

...d’un país de la Unió Europea.

(Remor de veus.)
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La presidenta

Escolti, escolti. Senyor diputat...

José Antonio Coto Roquet

Sí.

La presidenta

...si us plau. En l’anterior proposició de llei, i també en 
aquesta, em consta que s’ha parlat amb els grups, perquè...

José Antonio Coto Roquet

No.

La presidenta

...com que hi han esmenes a la totalitat, en lloc de do-
nar-li ara quinze minuts, li donava després deu minuts 
per a les esmenes.

José Antonio Coto Roquet

No.

La presidenta

Si no és així, li’n donaré cinc..., com l’anterior.

José Antonio Coto Roquet

Jo li demano que es faci compliment del Reglament 
del Parlament, i que em doni el temps que estableix 
el Reglament del Parlament. I si no, canviïn el Regla-
ment.

La presidenta

Doncs, té quinze minuts ara i cinc minuts després.

José Antonio Coto Roquet

Exacte. D’acord, perfecte.

La presidenta

D’acord. Doncs, ja està.

José Antonio Coto Roquet

Molt bé, moltes gràcies.

La presidenta

Es pot dir d’una manera més correcta, si és possible.

José Antonio Coto Roquet

D’acord, molt bé. Gràcies, senyora presidenta.

Com deia, a Catalunya paguem l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques en el tram autonòmic més 
elevat del conjunt d’Espanya. L’impost sobre el patri-

moni, com deia, és el més elevat a Catalunya del con-
junt de les comunitats autònomes d’Espanya. Des que 
el senyor Mas és president de la Generalitat de Cata-
lunya, l’impost sobre transmissions patrimonials s’ha 
incrementat un 25 per cent, i l’impost d’actes jurídics 
documentats s’ha incrementat un 20 per cent, des que 
el senyor Artur Mas és president de la Generalitat.

En els últims cinc anys, en què el senyor Mas és presi-
dent de la Generalitat, entre augment de taxes i crea-
ció de noves taxes, i augment d’impostos i creació de 
nous impostos, el senyor Mas ha incrementat els im-
postos i les taxes més de cent vegades a Catalunya, des 
que és president de la Generalitat de Catalunya. Un ba-
lanç negre, senyores i senyors diputats, per a les but-
xaques dels contribuents catalans. Vostès, la majoria 
separatista d’Esquerra Republicana i Convergència i 
Unió, són una llosa per als contribuents catalans. Es 
pot afirmar, senyores i senyors diputats, que vostès te-
nen segrestat molt de l’esforç que fan els catalans amb 
uns impostos completament injustos i antisocials.

Sap el senyor Mas-Colell –que, per cert, tot i que es 
parla d’una llei que és la rebaixa de l’impost de les per-
sones físiques, no està present– l’esforç, les hores de tre-
ball que es necessiten per aconseguir recaptar 37.000 
milions d’euros, que és el pressupost de la Generalitat 
de Catalunya? Saben quantes hores es necessiten de 
treball dels catalans perquè vostès tinguin els actuals 
tipus impositius, taxes i impostos en general?

Senyores i senyors diputats, impostos alts no assegu-
ren uns comptes sanejats, i la demostració és Catalu-
nya, on tenim els impostos autonòmics més elevats 
del conjunt d’Espanya, però, en canvi, tenim també el 
deute més alt de totes les comunitats, i un dèficit pú-
blic que s’incompleix cada any, i que és més elevat..., 
per exemple, aquest any 2015 serà més elevat respecte 
a l’any 2014.

Senyores i senyors diputats, ha posat el Govern de la 
Generalitat de Catalunya els impostos més alts de tot 
Espanya, autonòmics, per gastar més en sanitat i edu-
cació? No. La Generalitat de Catalunya és la que menys 
gasta, només per davant d’Andalusia, en sanitat, i tam-
bé està a la cua en educació. La Generalitat de Catalu-
nya té el pressupost més elevat del conjunt de comunitats 
autònomes d’Espanya, els catalans paguen els impostos 
autonòmics més alts de tot Espanya, però en canvi la 
Generalitat està a la cua en despesa sanitària i en despe-
sa en matèria d’educació.

Llavors, jo pregunto: si no és per a sanitat ni per a edu-
cació, que es tenen els impostos més elevats del conjunt 
d’Espanya, en termes autonòmics, per què es paguen 
aquests impostos tan elevats? Doncs, es paguen per un 
únic objectiu: perquè els catalans..., perquè el Govern de 
la Generalitat el que vol és mantenir un Govern autonò-
mic hipertrofiat, com hem pogut comprovar aquests úl-
tims cinc anys, un sistema clientelar i de control polític 
al servei d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió, 
amb uns objectius molt clars, que coneixem molt bé i 
que van ser pels quals es van ja anticipar les eleccions 
passades de l’any 2012.

Fixin-se si paguem impostos, senyores i senyors di-
putats, que, en radars de trànsit, Catalunya duplica 
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la resta d’Espanya en radars de trànsit per habitant. 
I aquests radars de trànsit no estan a revolts, majo-
ritàriament, ni punts negres, no: estan en baixades i 
rectes, perquè l’únic objectiu que hi ha és escurar les 
butxaques dels contribuents catalans. (Algú aplaudeix. 
Veus de fons.) És així, senyor Aragonès, malgrat que a 
vostè el molesti. És més, vostè és coautor d’aquesta si-
tuació, vostè és autor intel·lectual, amb el senyor Mas-
Colell i el senyor Artur Mas, d’aquesta situació.

Per això, senyores i senyors diputats, és essencial un 
canvi en la política fiscal que porta a terme el Govern 
de la Generalitat de Catalunya. No hi ha una maledic-
ció bíblica que faci que els catalans hàgim de pagar 
els impostos autonòmics més elevats del conjunt d’Es-
panya –no hi ha una maledicció bíblica–: la maledic-
ció és Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 
que fa trenta-cinc anys que posen els impostos autonò-
mics més alts del conjunt d’Espanya.

Per què plantegem aquest canvi en l’escala autonòmica 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Ca-
talunya?, una rebaixa, senyores i senyors diputats, que 
implicarà tornar 670 milions d’euros a les butxaques 
dels contribuents catalans, principalment a les rendes 
baixes i mitjanes.

En primer lloc, proposem igualar els tipus impositius 
en els nivells que estan en el conjunt de comunitats 
autònomes d’Espanya. Per què, pel fet de ser català, 
un ha de pagar un IRPF autonòmic més elevat que al 
conjunt d’Espanya? És que som menys que el conjunt 
d’Espanya?

I no hi ha un problema de recursos, no hi és: Catalunya 
té el pressupost autonòmic més elevat del conjunt d’Es-
panya. Tenim 37.000 d’euros de pressupost, 5.000 mi-
lions d’euros més que a Andalusia, amb 1 milió menys 
d’habitants que Andalusia. Tenim un pressupost per 
habitant superior a la mitjana del conjunt d’Espanya. 
Per tant, és completament fals que hi hagi un problema 
de recursos. I si hi ha un problema de recursos, parlin 
amb el senyor Puigcercós i amb Esquerra Republica-
na, que van pactar l’actual model de finançament vi-
gent a Catalunya.

Per tant, el primer que proposem, com deia, és que, 
a l’IRPF, els tipus impositius estiguin al nivell de la 
mitjana del conjunt de contribuents d’Espanya. I, per 
altra banda, proposem acabar amb la injustícia exis-
tent avui a Catalunya, provocada per Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, de la ine-
xistència de determinades deduccions que sí que estan 
a l’impost de les persones físiques a les altres comuni-
tats autònomes d’Espanya.

Senyores i senyors diputats, per què a les Illes Balears 
i Castella - la Manxa es poden deduir el cent per cent 
de la despesa en llibres de text i material escolar, i a 
Catalunya, per culpa d’Esquerra Republicana i Con-
vergència i Unió, ni un sol euro? Per què a Castella 
i Lleó et pots deduir 710 euros pel primer fill i 1.475 
euros pel segon fill, i a Catalunya, per culpa d’ERC 
i Convergència i Unió, només 150 euros? Per què a 
Aragó et pots deduir el 10 per cent de la despesa en 
una mútua de salut, i a Catalunya, on hi ha 2,5 mili-
ons de catalans que tenen mútua de salut, no te’n pots 

deduir ni un sol euro, per culpa d’Esquerra Republi-
cana i Convergència i Unió? Per què a les Illes Bale-
ars, Castella - la Manxa i Andalusia les famílies que 
cuiden dels avis es poden deduir 80, 100 i 150 euros, 
i en canvi a Catalunya, per culpa d’Esquerra Republi-
cana i Convergència i Unió, ni un sol euro? Per què a 
les Canàries és possible deduir-se el 15 per cent de la 
despesa en guarderies, i en canvi a Catalunya, per cul-
pa d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió, no 
ens en podem deduir ni un sol euro? Per què a Aragó i 
a Andalusia et pots deduir el 2 i el 5 per cent en la re-
habilitació d’habitatges, i a Catalunya només l’1,5 per 
cent?

Per què? Què tenim? Què hem fet malament els ca-
talans per tenir un govern autonòmic que sempre ens 
castiga més amb impostos que la resta de governs au-
tonòmics d’Espanya? Per què?

Per aquest motiu proposem que l’escala autonòmica de 
l’IRPF a Catalunya incorpori, per a les rendes baixes i 
mitjanes sobretot, ampliar la deducció pel lloguer de 
l’habitatge habitual; ampliar la deducció per la rehabi-
litació de l’habitatge habitual; establir deduccions per 
cuidar discapacitats i persones majors de setanta-cinc 
anys; establir la deducció per la compra de llibres de 
text, material escolar i guarderies, i establir la deduc-
ció per a famílies nombroses, que són més de noranta 
mil, les que hi ha a Catalunya.

Senyors de Convergència i Unió, vostès, que estan tan 
obsessionats amb les consultes, per què no fan una 
consulta sobre això? Per què, en lloc de tombar avui 
aquesta proposta amb aquesta esmena a la totalitat 
que hi han presentat, no deixen que la societat catala-
na s’expressi? Per què no deixen que els catalans deci-
deixin si estan d’acord o no estan d’acord que paguem 
els impostos autonòmics més alts del conjunt de co-
munitats autònomes d’Espanya?, si estan o no d’acord 
que, tenint el pressupost autonòmic més alt de tot Es-
panya, paguem els impostos autonòmics més alts de 
tot Espanya? Per què? Per què no ho demanen? Per 
què es neguen a aquesta consulta?

Vostès, per trencar Espanya, totes les consultes que fa-
cin falta, totes les consultetes, tot. En canvi, per de-
manar als contribuents catalans si volen o no pagar 
menys impostos, això, ni dret a parlar. Aquest és el 
seu tarannà, senyors de Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

El Govern espanyol, el Govern del Partit Popular, des 
de l’1 de gener del 2015, un cop hem aconseguit sane-
jar els comptes públics, un cop ens aconseguim finan-
çar en els mercats financers a un preu raonable, un cop 
estem creixent econòmicament, hem iniciat, des de l’1 
de gener, una rebaixa d’impostos que portarà que els 
catalans..., a les seves butxaques hi hagi més de 1.200 
milions d’euros.

Per tant, els demanem que vostès no siguin un fre en 
la recuperació econòmica, que no vagin en contra de 
les polítiques que ens estan portant a ser el país –ahir 
ho va dir el Fons Monetari Internacional– que més 
creix de la zona euro. Per això els demanem ampli-
tud de mires. Els demanem que no treballin en contra 
del que diu el món i del que ens està permetent créi-
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xer i sortir de la crisi. I per això els demanem que no 
utilitzin la rebaixa d’impostos del Govern d’Espanya, 
com han fet, per apujar impostos, sinó que, al contra-
ri, que també treballin en aquesta intensitat de fer que 
els catalans tinguin més diners a les seves butxaques, 
perquè puguin consumir més, perquè puguin invertir 
més, perquè això permeti augmentar la contractació, 
que permetrà, lògicament, augmentar les bases impo-
sables per l’augment de l’ocupació, que permetrà, tam-
bé, augmentar els recursos públics, i d’aquesta forma, 
doncs, també, poder finançar millor el conjunt de ser-
veis públics.

No tombin, senyores i senyors diputats, aquesta pro-
posta de llei –no la tombin. Nosaltres fem una propos-
ta de llei oberta, amb diàleg amb tots els grups. No 
hi tenim una posició numantina: nosaltres presentem 
aquesta proposta i estem disposats a parlar-ne després, 
que en el torn d’esmenes vostès hi puguin incorporar 
els canvis que considerin oportuns, fer una cosa que crec 
que comparteix la gran majoria de catalans..., que és que 
els impostos autonòmics a Catalunya, desgraciadament, 
són els més elevats del conjunt d’Espanya, que arri-
bem a una situació de justícia amb el conjunt d’Espa-
nya. I per això els demanem, al Grup de Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, que per-
metin que aquesta llei pugui tirar endavant i que des-
prés, doncs, amb diàleg, s’hi facin les modificacions 
que vostès creguin oportunes.

Vostès tenen obsessió per trencar Espanya, obsessió 
per separar-nos del conjunt d’Espanya, per fer-nos 
fora de la Unió Europea. No ho aconseguiran; ni ho 
han aconseguit, ni ho aconseguiran en el futur. L’únic 
que sí que han aconseguit i estan aconseguint és sepa-
rar-nos fiscalment del conjunt d’Espanya. Políticament 
mai ho aconseguiran, de cap manera, però el que sí 
que han aconseguit és, posant aquests impostos auto-
nòmics més elevats del conjunt d’Espanya, crear una 
frontera fiscal entre Catalunya i la resta d’Espanya que 
està portant que activitat econòmica pròpia de Catalu-
nya decideixi anar-se’n i situar-se a altres comunitats 
autònomes d’Espanya.

Per això els demanem que actuïn amb diàleg, que aca-
bin amb aquesta situació injusta, amb aquesta situació 
d’asfíxia a les butxaques dels catalans amb uns impos-
tos propis de Suècia, però, en canvi, amb uns serveis so-
cials propis de Grècia. Els demanem que acabin amb 
l’infern fiscal que viu avui Catalunya: mentre un pre-
sident de la Generalitat que hi va estar vint-i-tres anys 
–pare polític de l’actual president de la Generalitat– 
s’emportava els diners a paradisos fiscals, provocava a 
Catalunya un infern fiscal.

Per això els demanem –per això els demanem–, senyo-
res i senyors diputats, que acabin amb aquesta situa-
ció injusta, que acabin amb aquesta situació asfixiant, 
que acabin amb aquest infern fiscal, i que, per tant, no 
tombin aquesta proposta de llei, amb l’objectiu que es 
pugui debatre, que hi puguem fer les modificacions 
que vostès creguin oportunes amb diàleg, i que es pu-
gui acabar amb aquesta, com deia, situació injusta que 
els catalans paguen més impostos autonòmics que no 
pas el conjunt de la resta d’espanyols.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, passem al torn d’intervencions dels qua-
tre grups parlamentaris que han presentat esmenes a la 
totalitat per a la seva defensa. Té la paraula l’il·lustre 
senyor Josep Vendrell, en nom del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, en 
primer lloc, jo voldria començar recordant en quin mo-
ment econòmic i polític es va presentar la modificació 
del tram autonòmic, l’increment del tram autonòmic de 
l’IRPF, al juliol de 2010: va ser en el marc d’un paquet 
de mesures d’un pla per a l’austeritat per fer front a la 
crisi econòmica, amb l’objectiu de fer més compartit 
l’esforç per fer front a la reducció de la despesa públi-
ca amb una política d’ingressos que ja per nosaltres en 
aquell moment, cal dir-ho, era insuficient.

També vull recordar quin era l’ambient polític, el dis-
curs econòmic que predominava en el període imme-
diatament precedent, no? El discurs econòmic era que 
la idea d’abaixar impostos, que abaixar impostos era 
necessari, que, com s’ha dit, fins i tot era d’esquerres; 
es deia que en temps de crisi no es poden apujar im-
postos, que els impostos són negatius, que la redistri-
bució es feia a través de la despesa social i no a través 
de la fiscalitat. Hi havia un dogma molt estès amb re-
lació als impostos, no?, molt d’antifiscalitat, i d’antifis-
calitat progressiva.

Quasi cinc anys després, set anys després de l’inici 
de la crisi, hi ha la consciència social basada en l’evi-
dència que la crisi l’han pagat més uns que uns altres: 
l’han pagat més les classes treballadores i mitjanes 
que no les classes altes, no? Una dada: el 10 per cent 
de les llars –en aquest cas, del conjunt de l’Estat– més 
pobres va perdre el 33 per cent dels ingressos entre 
2007 i 2010, mentre que el 10 per cent més ric només 
en va perdre l’1 per cent. La càrrega de la crisi no s’ha 
repartit, per tant, de forma justa.

Les dades d’increment de la desigualtat a Catalunya i 
a Espanya són escandaloses i aclaparadores, que, evi-
dentment, el Partit Popular, d’això, no en parla mai ni 
ho esmenta mai. El 20 per cent més ric guanya 7,5 ve-
gades més que el 20 per cent més pobre; abans de la 
crisi, 5,3 vegades més. I com s’ha dit, com nosaltres 
hem repetit moltes vegades, l’Estat espanyol és el se-
gon país més desigual de la Unió Europea després de 
Letònia.

En quin moment es presenta ara aquesta rebaixa de 
tipus, aquesta rebaixa de l’impost? Es presenta perquè 
ja s’ha acabat la crisi? Es presenta perquè ja no calen 
fer esforços compartits? Es presenta perquè ja estem 
en un camí de reducció substancial del dèficit i del 
deute públic, i de recuperació de la despesa pública? 
Doncs, no. La recessió en termes del PIB s’ha recupe-
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rat, s’ha revertit, però no és aquesta la realitat  social. 
La realitat social continua sent de crisi econòmica: 
726.000 persones aturades, i les que troben feina, ho 
fan de forma precària; 21 per cent de la ciutadania 
en risc de pobresa; 210.000 persones sense ingressos; 
190.000 famílies amb problemes per pagar els submi-
nistraments bàsics de llum, gas, etcètera. Perquè, quan 
parlem d’impostos, també cal parlar de tot això, si no, 
el discurs queda coix.

Contrasten alguns d’aquests indicadors macroeconò-
mics –que el Partit Popular sempre parla que estem 
sortint de la crisi– amb la percepció que la gent diu 
a les enquestes. La gent a les enquestes diu: «Estem 
igual que fa un any» –la darrera enquesta del CEO, no? 
I l’ambient social no és precisament optimista, perquè 
aquestes pujades de PIB no han arribat encara a la vi-
da real de la gent. I pel que fa a l’endeutament, doncs, 
estem arribant als 36.000 milions d’euros.

Per tant, la Generalitat necessita tots els recursos ne-
cessaris per fer front a la crisi social, no? I, doncs, per 
què presenten això? Quin és el sentit, també, de la con-
trareforma fiscal del senyor Montoro, que pot suposar 
una reducció de 9.000 milions d’euros per a les finan-
ces públiques, quan ja estem arribant  pràcticament al 
100 per cent del PIB de deute públic en el conjunt de 
l’Estat? Quin és el sentit, també, de les rebaixes fiscals 
en altres comunitats autònomes governades pel Partit 
Popular, fins i tot algunes d’aquestes en una situació 
financera desastrosa?

Doncs, és molt senzill: doncs, que hi han eleccions, 
que hi han eleccions autonòmiques, que hi han elec-
cions municipals, i que les enquestes els donen a vos-
tès un mal resultat, i han de mobilitzar com sigui –ara 
estem parlant de vostè, senyor Coto, del Partit Popu-
lar– el sector més dur, la franja més dura del seu elec-
torat. I aquesta és la qüestió.

Jo tenia apuntat «per raons electorals»; ara, després de 
sentir el senyor Coto, hi hem d’afegir, a més a més, 
per demagògia, per pura demagògia. Perquè, escol-
ti, parlar de «frontera fiscal» en el cas de Catalunya 
i E spanya, amb la situació de les finances de la Gene-
ralitat, la dependència del FLA, el sistema de finança-
ment que tenim, fa riure. És a dir, no ho sé, «frontera 
fiscal» potser és el cas de les comunitats que tenen con-
cert, que vostès, per cert, no han proposat mai suprimir 
el concert basc ni el conveni navarrès, no?, i que això el 
Partit Popular d’aquestes dues comunitats ho defensa.

Ens ha parlat fins i tot dels radars de trànsit. És que 
fins i tot ja arriba a..., és a dir, hi ha un cert nivell no 
de demagògia, sinó de surrealisme. I ens ha parlat 
també que fem una consulta sobre les rebaixes fiscals. 
Escolti, nosaltres li proposem també una consulta: la 
podem fer al conjunt de l’Estat, que vostès aquí sí que 
hi tenen mà, sobre les retallades socials. Per què no 
fem una consulta, també, sobre les retallades socials? 
A veure si fan vostès algun referèndum algun dia, al-
guna consulta, ni que sigui sobre això, no?

Mirin, aquesta és, per tant, la qüestió. I en aquests mo-
ments en què la gent ho està passant encara tan mala-
ment, no estem en condicions de reduir els impostos 
de l’IRPF, i menys encara en els trams més alts. Quan 

les retallades socials s’han cronificat, quan la salut es 
deteriora, el sistema educatiu, l’assistència a les perso-
nes dependents es deteriora, no es poden mantenir els 
impostos indirectes alts, que són els que perjudiquen 
el conjunt de la ciutadania, i reduir els impostos pro-
gressius, com és el cas de l’IRPF. En un moment en 
què la despesa pública està retrocedint –ha retrocedit 
en el cas català una dècada–, no estem en condicions 
d’aprovar la proposta que vostè ens planteja.

Per què hi hem presentat una esmena a la totalitat? Per 
tres raons: primera, perquè aquesta modificació perju-
dica les finances públiques. És veritat, l’increment que 
es va fer el 2010 és una aportació reduïda a les finan-
ces públiques, però la perjudica, no? En aquell mo-
ment... Les rebaixes fiscals –vostès n’han entrat més, 
en veurem més, d’altres rebaixes fiscals que vostès han 
presentat– el que fan és consolidar les retallades i és 
una condemna a perpetuïtat de la reducció de la des-
pesa pública en el moment econòmic en què encara 
ens trobem.

El principal problema –més que el deute i el dèficit, 
que són un problema important– és l’atur, l’increment 
de la pobresa i les desigualtats. I és imprescindible en 
aquest context incrementar la despesa pública en salut, 
en educació i en prestacions socials per evitar la frac-
tura social, la que hi ha en el conjunt d’Espanya i la 
que hi ha a Catalunya. Aquesta hauria de ser la priori-
tat. Cal incrementar progressivament aquesta despesa 
pública, doncs, per fer front al dèficit social i al deute 
social que s’està adquirint.

Suposo que el PP dirà que es pot compensar perfec-
tament aquesta reducció amb la reducció del que vos-
tès anomenen «les ambaixades», TV3, els consells 
comarcals, l’activitat cultural; despeses que vostès es-
tiren sempre com una goma. Però nosaltres els propo-
sem altres mesures, altres coses que sí que estan a les 
seves mans: per què no compleixen la llei d’una ve-
gada i impulsen una veritable reforma del sistema de 
finançament? Mirin, hi podem estar d’acord o no; sem-
bla que el ministre d’Exteriors ha entrat en el debat, 
no? Per què no paguen la disposició addicional terce-
ra, o els recursos corresponents, els que calen, a l’im-
post de dipòsits bancaris? Són altres idees per millorar 
les finances de la Generalitat molt més útils, amb molt 
més recursos que no els que es podrien aconseguir, 
doncs..., amb molts més recursos per fer front a la si-
tuació que tenen les finances de la Generalitat.

Mirin, el Grup del PP, la dreta en general, argumenta 
que cal abaixar els impostos perquè treballin més per-
sones i així hi haurà més gent que pagarà impostos. 
Això no està demostrat; fins i tot en períodes de crei-
xement a Espanya, les rebaixes fiscals de Zapatero en 
aquell moment van provocar una caiguda de la recap-
tació. I l’increment del consum que teòricament ha de 
provocar la rebaixa dels impostos és discutible, perquè 
les rendes baixes tenen salaris baixos i les rendes més 
altes no han reduït, precisament, tampoc el seu nivell 
de consum durant el període de crisi.

Per tant, la primera raó és que afectaria negativament 
les finances públiques.
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Segona raó: perquè és contrària, la proposta que vos-
tès ens fan, a l’equitat social. El Grup del PP ens pre-
senta una llei que en realitat no beneficia el conjunt 
dels catalans, perquè en els trams més baixos són po-
quetes dècimes. Beneficia sobretot el 0,6 per cent de la 
gent, els afectats pels trams més alts, que vostès han 
eliminat i vostès han reduït, segurament perquè també 
és en aquest tram més elevat on tenen un percentatge 
més alt de votants, no?

I qui són aquest 0,6 per cent? Professionals qualifi-
cats, directius de grans empreses catalanes o multina-
cionals; executius, en definitiva, assalariats d’alt poder 
adquisitiu. Què ha passat aquests anys amb les remu-
neracions d’aquest sector? Doncs, segons un estudi per 
al conjunt de l’Estat –i a Catalunya deu ser similar–, 
des de 2010 els salaris més baixos han perdut un 23 
per cent del poder adquisitiu, mentre que els salaris 
més alts només un 4 per cent. El 30 per cent dels assa-
lariats no arriba ni a mileurista: 950 euros cada mes.

Doncs, sí, aquest 0,6 per cent pot pagar, pot pagar més 
per impostos, se li ha de mantenir un tipus més ele-
vat perquè està en condicions de pagar més, perquè 
la crisi no l’ha afectat tant com al conjunt de la pobla-
ció. I vostès, suprimint el tram més elevat i amb una 
reducció important en aquest tram, el que fan és be-
neficiar aquests sectors socials, doncs, que no ho ne-
cessiten tant.

Per tant, a més, és una mesura socialment injusta i fis-
calment regressiva, la que vostès ara ens plantegen. I a 
més, perjudica les classes mitjanes, com la reforma de 
Montoro: que sí, retallen per baix, però sobretot reta-
llen per dalt, i qui en surt més perjudicat, a qui retallen 
més, a qui rebaixen menys, és a les classes  mitjanes.

Mirin, és veritat que Catalunya té una pressió  fiscal 
elevada, és veritat que el tipus marginal és elevat –vos-
tè ho deia–, però el tipus efectiu s’apropa més no al de 
Suècia, com vostè ha dit –l’efectiu, eh?, no el real–, 
s’apropa més al de Polònia, Malta, Estònia, Lituània, 
que no al de França, Dinamarca o Suècia.

Per altra banda, la pressió fiscal no és tan elevada. Se-
gons dades europees de juny de 2014, la pressió fiscal 
se situa en el 32,5 per cent del PIB, sis punts i mig 
per sota de la mitjana europea. I amb relació a països 
del nostre entorn, com Itàlia o França, la diferència és 
de més d’onze punts. Per tant, sempre confonem en 
aquest joc el tipus real amb el tipus efectiu.

Sap vostè què està per sota de la mitjana europea? La 
despesa pública en el conjunt de l’Estat espanyol. La des-
pesa pública sí que està substancialment per sota: la mit-
jana europea, un 50 per cent; el conjunt de l’Estat, al 
 voltant del 44 per cent. I això per què? Doncs, perquè 
tenim un sistema fiscal que és com un gruyère, ple de 
forats, amb quantitat de deduccions, excepcions, bonifi-
cacions, que en el cas de l’IRPF la part catalana suposa 
3.000 milions d’euros, en bona part, és veritat, també 
com a conseqüència de la normativa estatal, no?

Si vostès volen millorar la fiscalitat, volen afectar real-
ment que millori..., una mesura fiscal que pugui millo-
rar les classes populars i treballadores, és molt senzill: 
el que han de fer és reduir l’IVA. Per què no redueixen 

l’IVA? Per exemple, l’IVA dels subministraments bà-
sics, com nosaltres els hem proposat: l’IVA que grava 
l’electricitat, el gas, l’aigua, el transport; o l’IVA cultu-
ral, que és un veritable escàndol. Perquè, miri, hi ha 
centenars de milers de persones a Catalunya, o 11 
milions en el conjunt de l’Estat, que tenen rendes tan 
baixes que ni tributen, no paguen ni l’IRPF. Si vos-
tè rebaixa l’IVA, sí que beneficia la situació i el po-
der adquisitiu d’aquests sectors socials. És molt senzill 
–és molt senzill–, el que ha de fer.

I tercera raó: perquè, miri, perquè vostès, amb tot 
aquest seguit de deduccions que plantegen,  afeblirien 
més encara les polítiques públiques i les prestacions 
socials. Presenten tot un seguit de deduccions que 
desfiscalitzen l’impost, treuen capacitat recaptatòria 
a l’impost, però, miri, el que calen són menys deduc-
cions, que poden tenir, a més, un efecte fiscal regres-
siu, i més inversió social directa.

Ja hi han mesures de deduccions per lloguer d’habi-
tatge habitual, o deduccions per la rehabilitació de 
l’habitatge. Però, miri, el que cal és un veritable parc 
públic d’habitatges de lloguer que doni resposta a la 
demanda social, tots aquests habitatges que estan en 
mans dels bancs, per exemple, o de la Sareb. Això és 
el que cal: un veritable parc públic, perquè les deduc-
cions tenen també un efecte pervers: que al final el 
propietari acabi incorporant el cost de les deduccions, 
també, en el preu del lloguer.

I altres deduccions creiem que són socialment regres-
sives. Perquè vostès..., el seu argument ideològic és 
que la gent tingui més diners a la butxaca per com-
prar els serveis sanitaris, educatius i socials al mer-
cat, i el nostre plantejament, com li deia, és el contrari. 
Volen una deducció del 10 per cent de la quota íntegra 
del tram autonòmic per la contractació d’assegurances  
de salut privades. Probablement, en això el conseller de  
Salut potser els donaria la raó. Miri, aquesta és una 
mesura contrària, directament, al sistema sanitari pú-
blic: vostès el que pretenen és incentivar amb deduc-
cions fiscals la contractació de la sanitat privada, en 
lloc d’incentivar impostos per tenir un sistema de qua-
litat. Això és el que volen, el que beneficia determi-
nats sectors socials.

Miri, més que deduccions per adquisició de llibres i 
material de text, el que cal és complir el mandat cons-
titucional de garantir la gratuïtat de l’educació obliga-
tòria, que ha d’incloure els llibres de text i el material 
escolar. Més que deduccions per les despeses de llar 
d’infants, el que cal és una veritable xarxa pública d’es-
coles bressol, que garanteixi la tarifació social, com ja 
estan fent alguns ajuntaments a Catalunya.

Però el que és escandalós és que vostès plantegin de-
duccions per la gent gran, per la cura de la gent gran a 
casa, de la gent més gran de setanta-cinc anys; vostès, 
amb la retallada que han fet en la Llei de la dependèn-
cia, que ha provocat que una de cada cinc persones de-
pendents que va entrar en llista d’espera perquè tenia 
un grau de dependència insuficient morís abans de ser 
atesa. Catalunya, per cert, és de les més perjudicades 
per aquesta política seva: 240 milions menys d’euros. 
I si hi afegim, precisament, la retallada en el finança-
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ment de les persones dependents per a cures familiars, 
la desinversió pública en el conjunt de l’Estat que vos-
tès han fet és de més de 2.200 milions d’euros.

Per tant, menys desgravacions fiscals que afebleixen el 
sistema fiscal i més compliment dels compromisos ad-
quirits que han de donar aquests compromisos socials 
adquirits, com la Llei de la dependència.

Però vostès sí que eliminen –però això no ho ha explicat, 
senyor Coto, això–..., vostès n’eliminen una, de  deducció. 
I quina és la que vostès eliminen? Doncs, la deducció per  
donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans, i de 
fundacions i associacions que tinguin per finalitat el fo-
ment de la llengua catalana, i els donatius als centres de 
recerca científica i la innovació tecnològica. Aquesta sí 
que l’eliminen; vostè, que és tan partidari de les deduc-
cions, aquesta sí. Home, això és una mostra de sectaris-
me, de profund sectarisme.

Miri, el PP és aliat de les rendes més altes, però, en 
canvi, és adversari de la cultura, com han demostrat 
amb l’increment de l’IVA cultural, i de la cultura, si 
és catalana, doncs, encara més.

Li reconec una cosa...

La presidenta

Senyor diputat, vagi acabant, eh?

Josep Vendrell Gardeñes

Ja acabo, presidenta. Li reconec una cosa: la proposta 
que vostès fan és coherent amb la contrareforma fiscal 
del senyor Montoro: la proposta fiscal del senyor Mon-
toro que acabarà fent allò que el multimilionari ame-
ricà Warren Buffett deia que passava als Estats Units 
–ara ja passarà a Espanya–, on ell, que era tan ric, pa-
gava relativament menys impostos que la seva secretà-
ria. Això és el que vostès aconseguiran fer aquí. I no 
els permetrem que el Parlament de Catalunya faci un 
nou regal fiscal a les rendes més altes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Pere 
Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Bona tarda, senyora presidenta. Senyor conseller, se-
nyores i senyors diputats, Esquerra Republicana pre-
sentem aquesta esmena a la totalitat perquè la proposta 
que ens presenta el PP és una proposta políticament 
cínica, econòmicament irresponsable i socialment in-
justa, i, a més, amb molts arguments en cadascun 
d’aquests qualificatius.

Políticament cínica. En primer lloc, perquè el Par-
tit Popular, si alguna cosa ha fet des de finals de l’any 
2012 en el Govern de l’Estat, és haver portat a terme 

dues coses: en primer lloc, la major recentralització fi-
nancera des del 1978. Ramon Trias Fargas deia que, 
si volies acabar amb l’autonomia, havies d’acabar amb 
el finançament, i això és el que ha fet el Partit Popu-
lar: a través del control del finançament de les comu-
nitats autònomes; a través, per exemple, de no fer una 
proposta de nou model de finançament; a través d’anar 
impugnant sistemàticament els nous impostos creats per 
les comunitats autònomes, d’acord amb el que els per-
met la LOFCA i els seus estatuts d’autonomia, ha anat 
adquirint més poder per poder collar políticament les 
comunitats autònomes.

El PP ha reduït els ingressos finalistes, aquells ingressos 
que, a part del model de finançament, anaven destinats a 
aspectes, per exemple, com la Llei de la dependència; as-
pectes, per exemple, com les polítiques actives d’ocupa-
ció, dependència i atenció als aturats. Socialment injust.

A més, el Partit Popular ha fet una distribució desigual 
dels objectius de dèficit, i ha fet que les comunitats au-
tònomes siguin les que hagin d’aplicar l’austeritat i que 
el Govern de l’Estat espanyol pugui anar ben ample 
d’armilla. Ha substituït els ingressos que tenia la Ge-
neralitat nets, ingressos tributaris, per finançament a 
crèdit; finançament, en bona part, dels diners que pa-
guem els ciutadans catalans a través dels impostos, 
que no venien directament, sinó que ens la deixaven, 
aquella part dels nostres diners, i, a sobre, pagant inte-
ressos fins al mes d’octubre. Això és el que és el FLA.

El Partit Popular, que aquí dóna lliçons de rebaixar 
impostos, és el que des de l’any 2011 ha augmen-
tat l’IRPF, ha augmentat l’IVA, ha augmentat l’IBI. 
Després ha fet unes reformes de l’IRPF progressives, 
d’una certa correcció, però és el partit que ha augmen-
tat més impostos en la història de l’Estat espanyol en 
el temps més curt. I, a més, ho ha fet d’una manera 
socialment molt injusta, perquè el que ha fet és con-
solidar els augments dels impostos indirectes, el que 
paguem tots independent de la renda, i després tirar-se 
enrere de la reforma dels augments, que n’havien fet 
alguns que havien tingut caràcter progressiu, a finals 
del 2012, en la renda.

Ara ha reduït l’IRPF, el Govern de l’Estat, només en 
alguns trams. I ara ve aquí amb una proposta de rebai-
xa del tram autonòmic de l’IRPF que és una proposta 
purament electoralista. I és una proposta desigual, i no 
només en el tipus de la base imposable, és a dir, què 
s’estalvia cada tram de renda, què s’estalvia la gent de-
penent del que cobra, sinó també en les deduccions.

I en posaré dos exemples: un exemple és que mentre el 
Partit Popular..., els contractes de lloguer que es signin 
a partir de l’1 de gener del 2015 no podran deduir-se 
el que es deduïen abans en el tram estatal, ara demana 
que aquesta deducció estigui en els trams autonòmics. 
Per tant, l’Estat s’estalvia uns diners que gastava en 
deduccions, és a dir, que deixaven de pagar els contri-
buents per fomentar el lloguer, i demana que això ara 
ho assumeixin les comunitats autònomes. L’Estat s’es-
talvia..., perquè a partir de l’1 de gener de 2015 l’Estat 
no té deduccions sobre el lloguer, sobre el que paguen 
els llogaters, que eren deduccions del 10 per cent, i de-
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mana que la Generalitat ara hi faci deduccions del 25 
per cent.

I, després, també una proposta com fer una deducció 
per assegurances de salut, en què, a diferència de totes 
les altres deduccions que ens proposen aquí, els límits 
de renda no són de disset mil euros, no són de vint-i-
quatre mil euros, no són de trenta mil euros, si és una 
declaració conjunta, sinó de cinquanta mil euros des 
d’un punt de vista individual o vuitanta mil euros si és 
una deducció conjunta.

Per tant, és cínic que avui el Partit Popular, després 
d’haver apujat els impostos a tot l’Estat espanyol, ha-
ver mantingut l’IVA, l’IBI, i havent fet una correcció 
en l’IRPF, ara vingui aquí a demanar que la Generali-
tat faci el que no ha fet el Partit Popular a nivell estatal.

A part, és econòmicament irresponsable. El senyor Co-
to –com a mínim jo no ho he sentit– aquí no ha ex-
plicat quin cost té això per a la Generalitat ni d’on ho 
traurà. Vostès en roda de premsa van dir que tenia..., 
diu: «Tornarem 670 milions als ciutadans de Catalu-
nya.» Bé, doncs, ens podria dir d’on els estalviarà, els 
670 milions?

Per exemple, 670 milions són 100 milions d’euros més 
que la despesa de l’Hospital de la Vall d’Hebron en 
tot un any, per tant, encara que tanquéssim l’Hospital 
de la Vall d’Hebron durant un any, ens faltarien 100 
milions d’euros per arribar a l’estalvi –suposat, eh?– 
per als ciutadans que vostè diu, que vostè proposa; 
670 milions és el doble del pressupost de l’Hospital 
de Sant Pau, o tres vegades el pressupost del Consor-
ci Parc Taulí de Sabadell, o el doble de l’Hospital del 
Mar, o el doble del pressupost de la Universitat Autò-
noma, o vuit vegades el pressupost de la Universitat 
de Girona, o tres vegades –tres vegades– el que el Go-
vern del Partit Popular transfereix a Catalunya per fer 
polítiques actives d’ocupació.

Per tant, estem parlant de molts diners, i és lícit que la 
resta de diputats d’aquesta cambra, quan fa dos mesos 
estàvem debatent pressupostos, li demanem: aquests di-
ners que deixarà d’ingressar la Generalitat, d’on ens els 
estalviem, d’on afluixem el cinturó? Ja sabem que vos-
tès voldrien tancar les delegacions de la Generalitat a 
l’estranger; molt bé, 3 milions d’euros, en falten 657. Ja 
sabem que a vostès els agradaria tancar TV3; ens en 
falten encara 430. Ja sabem que vostès voldrien, fins i 
tot, tancar aquest Parlament; segueixen faltant més de 
350 milions d’euros.

Per tant, aquesta proposta que vostès presenten aquí, 
no ens diuen –no ens diuen– com la compensaran. 
I, després, tenim totes les seves propostes del pressu-
post de construir no sé quants ambulatoris, de cons-
truir no sé quants hospitals, no sé quantes escoles, 
sense quadrar els números. Per tant, vostès, i la seva 
proposta que ha fet avui vostè, senyor Coto..., ha fet 
una proposta econòmicament irresponsable, pressu-
postàriament inviable. Si s’ha de fer un estalvi, digui 
d’on..., perquè després ens demanen «que compleixin 
els objectius de dèficit».

I, en tercer lloc, és una proposta socialment injusta: 
augmenta les desigualtats. I vostès vénen aquí a enre-

dar la gent, perquè, quan diuen que això tornarà a la 
població, és mentida. Vostè ha vingut aquí dient que 
fan una proposta per al 100 per cent dels ciutadans de 
Catalunya, i no per al 28 per cent que van participar 
a la consulta del 9 de novembre. Mentida. Aquesta és 
una proposta per al 0,4 per cent de la població de Ca-
talunya, que és la que realment tindrà un estalvi, amb 
la seva proposta, que és la que cobra més diners i la 
que té més rendes.

Nosaltres hem volgut fer números. Hem comparat el 
que pagaria una persona que té una base liquidable de 
15.000 euros anuals en la declaració de la renda ara, i 
el que pagaria amb la seva proposta. I vegem-ne l’im-
pacte –vegem-ne l’impacte–: l’impacte deixa molt clar 
que la proposta que vostès presenten avui aquí no és 
perquè les classes treballadores d’aquest país, perquè 
les classes populars d’aquest país tinguin més diners 
a les seves butxaques i se’ls estalviïn d’impostos, sinó 
que és perquè les grans rendes d’aquest país facin un 
estalvi considerable.

Un declarant, un contribuent que té una base imposa-
ble –i ara hi ha la declaració de la renda aquests dies, 
que, doncs, tots n’estem revisant els esborranys, eh?, 
cadascú està revisant el seu– de quinze mil euros, la 
gran rebaixa que vostès hi tenen és de quinze euros, 
pagaria quinze euros menys. A un declarant que tin-
gui una base imposable de 250.000 euros, vostès li es-
talvien 2.434 euros. Per tant, una persona que cobra 
setze vegades més, se n’estalvia 162 vegades més. Bra-
vo –bravo–, perquè això és socialment injust. Vostè 
ens deia que era una proposta per al 100 per cent de la 
població; doncs, no: és una proposta per al 0,4 per cent 
de la població, sent-hi molt generosos, que són les de-
claracions de renda que declaren més de 150.000 eu-
ros de base liquidable a Catalunya.

Per tant, és una proposta que nosaltres no podem ac-
ceptar. En primer lloc, l’autoria, l’autoria de la propos-
ta. Nosaltres no tenim prejudicis ideològics a l’hora de 
debatre les qüestions tributàries. Els impostos han de ser-
vir per finançar els serveis públics adequadament, i han 
de tenir un caràcter progressiu per redistribuir la rique-
sa, per oferir igualtat d’oportunitats. Aquest és el nostre 
plantejament.

I, en funció de cada situació econòmica, en uns mo-
ments pot convenir més que determinats impostos indi-
rectes siguin més alts –per exemple, estaria molt bé que 
hi hagués un IVA sobre els productes de luxe de veri-
tat, no el 21 per cent que s’aplica a la major part de pro-
ductes– i, en determinats casos, pot ser convenient fer 
una rebaixa de l’impost sobre la renda –per exemple, els 
trams més baixos. Això seria desitjable. Però en cada 
context econòmic cal prendre unes determinades de-
cisions.

Però vostès fan bandera sempre, quan no tenen res-
ponsabilitats de Govern, de la rebaixa d’impostos. Jo 
recordo, doncs, fa uns quants anys, quan vostè feia 
campanya en contra de l’augment de l’IVA, que va ve-
nir al meu poble, a Pineda, amb un cartell de «No más 
IVA» –que encara el tenim al web de la ràdio, eh?–, 
i vostè, després, ha estat el que ha apujat més l’IVA, i 
aquest no l’abaixen. Per tant, això ho fan vostès quan 
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estan a l’oposició; quan estan al Govern, són els que 
augmenten més els impostos.

Vostès ens fan una proposta, que diuen: «Tornarem 
670 milions d’euros a les butxaques dels catalans.» 
Com s’ha comprovat, no a les dels catalans, al 0,4 per 
cent dels catalans que tenen les rendes més elevades, 
que són els que es beneficiaran de la seva proposta. 
I no ens diuen d’on ho retallaran i, després, vénen aquí 
a demanar un augment de despesa, i el senyor Monto-
ro ens demana que complim l’objectiu de dèficit, que 
tinguem un pressupost equilibrat. Per tant, és econò-
micament irresponsable i és una proposta injusta, i ai-
xò és marca de la casa.

Vostès totes les polítiques tributàries que fan són so-
cialment injustes, perquè..., com ho demostra el re-
sultat d’haver aplicat, simplement, en les declaracions 
actuals el que vostès proposen: que una persona que 
declara una renda de 15.000 euros se n’estalvia 15, i 
a una que declara una renda de 250.000 vostès li fan 
estalviar més de 2.300 euros; és, clarament, vostès per 
a qui han preparat aquesta proposta. A vostès, senyors 
del Partit Popular, i a vostè, senyor Coto, el 28 per 
cent de les persones, segons vostè del cens, que vam 
participar en el 9 de novembre ja sabem que no li im-
portem gens. Però el que també és veritat és que qui 
no li importa gens a vostè és el 99,6 per cent dels ca-
talans que no es veuen beneficiats de la seva proposta; 
vostès treballen per aquest 0,4 per cent.

Hi ha discursos, darrerament, i hi ha mobilitzacions a 
nivell mundial que demanen que el poder retorni al 99 
per cent de la població, que hi ha un 1 per cent de la po-
blació que ha anat acumulant riquesa i poder a les socie-
tats occidentals a partir de l’aplicació de les polítiques 
econòmiques neoliberals. Vostès són encara més que ai-
xò, vostès encara són més neoliberals dels més neolibe-
rals, és a dir, segurament, Milton Friedman es podria 
posar de vostè un quadre al despatx, no? Perquè no és 
que beneficiïn l’1 per cent, van a beneficiar el 0,4 per 
cent. I nosaltres, en això, no serem còmplices i ho com-
batrem.

Gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, senyo-
res i senyors diputats.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la dipu-
tada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades, 
conseller. Bé, doncs, com deien els diputats que m’han 
precedit, avui venim a debatre una proposició de llei 
del Partit Popular per rebaixar el tram autonòmic de 
l’IRPF.

A mi, abans d’entrar en concret en la proposta, m’agra-
daria fer una reflexió una mica més general. I val la 
pena dir-ho, perquè, com que molt sovint alguns s’obli-
den de la situació que hi ha al país i a l’Estat, doncs, 
jo crec que cal repetir-ho per veure si, d’una vegada, 

escoltant-ho una vegada i una altra i una altra, algu-
na cosa els queda, no? Perquè aquest matí escoltava 
el ministre De Guindos, i, realment, sembla que no 
visqui en aquest país. Potser és perquè viatja molt pel 
món i potser el que hauria de fer és viatjar una mica 
per les ciutats de Catalunya i d’Espanya per veure qui-
na és la realitat.

El cas és que Catalunya i Espanya viuen moments di-
fícils, malgrat les dades macroeconòmiques que ens 
expliquen dia a dia i que ens pregonen molts dels res-
ponsables polítics; més a Espanya que a Catalunya, 
però diria que a ambdós costats. La crisi econòmica 
i les retallades que s’han aplicat de manera igual, po-
dríem dir, tant a Catalunya com a Espanya han aug-
mentat les desigualtats i han augmentat la pobresa. 
I no ho diem nosaltres, ho diuen milers d’informes ri-
gorosos i seriosos, com són els de l’OCDE o els de 
l’Organització Internacional del Treball: Espanya, i, 
per tant, també Catalunya, és dels països on més creix 
la desigualtat i, per tant, la situació cada vegada es va 
agreujant a causa d’aquestes retallades i d’aquesta cri-
si que, per desgràcia, doncs, no s’acaba. I dic «per des-
gràcia» perquè, segurament, amb altres polítiques dels 
governs que tenim, a Catalunya i a Espanya les coses se-
rien molt diferents.

Però, bé, el que està clar és que, davant d’aquesta si-
tuació, el que necessitem és més inversió social, i és 
una cosa que anem repetint, i això cada vegada es fa 
més imprescindible. Però és veritat que per poder fer 
això necessitem més ingressos, i per aconseguir més 
ingressos cal una reforma fiscal valenta, molt més jus-
ta, molt més progressiva, una reforma fiscal que ens 
permeti tenir molts més ingressos dels que tenim en 
aquests moments. I això no està passant, per desgràcia.

I m’agradaria donar algunes dades que ens permetin, 
doncs, argumentar el perquè d’aquesta reforma més 
valenta i més en profunditat. Mirin, quatre coses. Pri-
mer, perquè som un país..., i em refereixo a Espanya, 
que és qui té les competències més importants per po-
der fer una reforma fiscal d’aquest tipus, i ho dic tam-
bé perquè la proposta ve del Partit Popular. Quatre 
 coses: un país amb uns tipus impositius molt alts, però 
amb una recaptació molt baixa, i això val la pena tam-
bé dir-ho. La recaptació fiscal mitjana a la Unió Euro-
pea és del 46 per cent; a Espanya, del 36 per cent. Per 
tant, hi ha un marge de recaptació molt important.

Un país on la pressió fiscal augmenta clarament –en 
els darrers temps clarament, amb les reformes del Par-
tit Popular– entre les classes mitjanes, treballadores, 
autònoms i pimes –i després en parlaré més–, i, en 
canvi, redueix la fiscalitat de les grans empreses.

Tercer. Un país on el 90 per cent de la pressió fiscal 
recau sobre les classes treballadores, sobre les classes 
mitjanes, sobre les rendes mitjanes, i, en canvi, el 10 
per cent restant recau sobre el capital, la riquesa o les 
societats.

I un país on, sincerament, no lluitem prou contra el 
frau fiscal per diversos motius, ni contra el frau ni 
contra l’evasió fiscal. I, clar, senyor Coto, em sap greu, 
eh?, però vostè no pot venir aquí a donar lliçons ni 
a Convergència ni a ningú. Perquè, és clar, avui ens 
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hem assabentat que el senyor Rato, vicepresident eco-
nòmic del Govern, un senyor que podia haver estat 
president del Govern d’Espanya, ha sigut un gran en-
galipador i, probablement, un gran defraudador. Home, 
doncs, jo crec que no pot venir vostè aquí, moralment, 
a donar-nos lliçons en aquest sentit. I podrien estar fent 
més contra la lluita del frau fiscal i no ho estan fent. Bé, 
sí, vostès persegueixen els petits defraudadors, que és 
per al que té la capacitat aquesta agència tributària de 
què ens hem dotat, no? Probablement, si vostès fessin 
una reforma de l’Agència Tributària, amb més recur-
sos, amb una legislació molt més flexible, doncs, pro-
bablement, podrien fer front als grans defraudadors, 
que són els que s’escapen per les escletxes de la llei. 
Però no, vostès opten, com sempre, pels petits defrau-
dadors, que, al final, són sobre els que cau la major 
part de la pressió fiscal.

Per tant, nosaltres, basant-nos en aquestes quatre da-
des, creiem que el que cal és una reforma fiscal com-
pleta, profunda, molt més justa i molt més progressiva.

I, clar, senyor Coto, ve vostè avui aquí –i ja sap que li 
tinc estima, li ho dic des de tot el respecte– a fer una 
proposta puntual –em sumo a les paraules del diputat 
Vendrell–, electoralista –casualment, estem a un mes 
d’unes eleccions municipals i autonòmiques– i total-
ment oportunista, perquè el que ens diu és que «abai-
xarem els impostos».

Miri, escolti’m, senyor Coto, és que, és clar, el seu par-
tit, just ara fa quatre anys, quan estava en campanya 
electoral, va prometre que abaixaria els impostos; per 
tant, vostè no té cap credibilitat. Perquè si alguna cosa 
el Partit Popular no ha fet és abaixar els impostos; els 
ha apujat. I li puc fer una mica de llistat, eh?, perquè 
ens en recordem tots. Escoltin, han abaixat els impos-
tos del 10 per cent més ric de la població i han apujat 
el 90 per cent de les rendes mitjanes i dels treballadors. 
Amb l’última reforma fiscal, vostès estalvien cinquan-
ta euros de mitjana a 8 milions d’espanyols i zero euros 
als 6 milions d’espanyols que menys guanyen. Escol-
ti’m, senyor Coto, «rebaixem els impostos»... Home, 
no es riguin –no es riguin– de la gent que ho està pas-
sant tan malament; que ho està passant tan malament, 
en gran part, per culpa de les seves polítiques.

Miri, un altre aspecte, un altre impost que han apujat 
vostès, indirectament, eh? Però vostès han obligat, per 
llei, a la reforma del cadastre, que, de manera indirec-
ta, fa pujar l’IBI. Sap a quantes famílies els ha pujat 
l’IBI i, per tant, no poden dir que no els han apujat els 
impostos? Hi han ciutats a Catalunya en què ha pujat 
l’IBI un 300 per cent. Escolti, pregunti a aquestes fa-
mílies si no els han apujat els impostos en els darrers 
quatre anys, que, probablement, riguin davant seu.

Han augmentat l’IVA, taxes i preus públics. Que vos-
tès critiquen el Govern de Convergència i Unió i Es-
querra Republicana. Jo també ho faig, però és que el 
Partit Popular també ho ha fet això, és que també ha 
augmentat l’IVA, és que hem vist com ha augmentat 
l’IVA d’una manera escandalosa. No s’atreveixen ni a 
abaixar l’IVA cultural, no tenen ni la decència de fer 
un gest amb l’IVA cultural, tan malament com ho es-
tà passant la indústria cultural i audiovisual. És a dir, 

que vostès gestos no en fan cap, lliçons no en poden 
donar, perquè han apujat tots els impostos i, a més a 
més, de manera indiscriminada, l’IVA, que el paga 
tothom, els rics, els pobres, els que guanyen més i els 
que guanyen menys, els que estan a l’atur i els que són 
pensionistes. És a dir, no crec que vostè pugui venir, 
sincerament, a donar massa lliçons.

Als autònoms, per posar un exemple, un sector del qual 
vostè també parla molt, els van augmentar les reten-
cions del 15 al 21 per cent. I en el pressupost del 2015, 
senyor Coto, han eliminat vostès la reducció del 20 
per cent del rendiment net per a les pimes i autònoms 
si mantenien els llocs de treball, és a dir, que, a sobre, 
una reducció important que tenien per mantenir llocs 
de treball i per generar una certa estabilitat en el món 
laboral, vostès l’han reduït. Això suposarà un cost per 
a les pimes i els autònoms de 500 milions d’euros. 
Vostès que, en teoria, són els grans amics, com Con-
vergència i Unió, que sempre es diu allò de business 
friendly. Bé, vostès també ho diuen; 500 milions més 
de cost amb aquesta eliminació de reducció que han 
fet vostès en el pressupost del 2015.

I, miri, tot això ho han anat apujant –classes mitjanes, 
treballadors, autònoms, pimes–, però el que sí que 
abaixen –el que sí que abaixen– i dels que sí que es 
recorden són de les grans empeses. Han abaixat vostès 
els tipus a les grans empreses d’un 30 a un 25 per cent 
–d’un 30 a un 25 per cent. I li recordo una dada: les 
empreses de l’IBEX tenen 477 societats en paradisos 
fiscals; d’aquestes, de tota aquesta xifra, ha augmentat 
des del 2010 a aquí 32 per cent, és a dir, hi ha un 32 
per cent més d’empreses en paradisos fiscals, d’aques-
tes empreses de l’IBEX. És a dir, hi ha molt de camí 
per córrer, eh? –molt de camí per córrer–, en aquest 
àmbit, i vostès no ho estan fent.

Han presentat una reforma fiscal que, com deia el se-
nyor Vendrell, planteja ingressar 9.000 milions d’eu-
ros menys. Quan Espanya té un deute públic per sobre 
del 100 per cent del PIB, quan estem patint retallades, 
quan el país no acaba de créixer el que hauria de créi-
xer, vostès fan una aposta jo diria injusta i totalment 
amoral, que és que abaixen els impostos a aquells que 
més tenen, a les empreses que més guanyen, i seguei-
xen castigant les classes mitjanes i treballadores.

Per tant, la seva política fiscal d’abaixar impostos és 
mentida, és falsa i vol enganyar els ciutadans, senyor 
Coto, en un moment –sí, home– on la gent ha d’anar a 
posar una papereta d’aquí a un mes, i vostè espera que 
es recordin de les propostes que vostès fan amb aquest 
«prometem abaixar impostos», quan, al final, fan tot 
el contrari.

I voldria donar-li algunes dades també, senyor Coto. 
Escolti’m, frau fiscal en l’impost de societats –el frau 
fiscal en l’impost de societats–: s’estimen gairebé 
60.000 milions d’euros. D’aquests, el 72 per cent del 
frau, el 72 per cent d’aquests 60.000 milions d’euros, 
que és el pressupost de tota la salut d’Espanya i totes 
les comunitats autònomes juntes, escolti’m, aquest 72 
per cent és de les grans empreses –de les grans empre-
ses. I vostès, ho repeteixo, què fan? Doncs, no fan una 
aposta real per lluitar contra el frau fiscal, contra els 
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grans defraudadors. No han modificat l’Agència Tri-
butària, no estan posant molts més recursos, i, a sobre, 
vostè ve aquí a proposar-nos reformes puntuals que, 
per res, milloren la fiscalitat ni a nivell progressiu ni 
tampoc a nivell redistributiu.

Jo li pregunto, senyor Coto: per què vostè no ve aquí..., 
tant que preguntava en la seva intervenció, per què 
vostè no ve aquí i ens explica per què no planteja aug-
mentar l’impost de successions a aquells que més te-
nen? Per què no ho fa? O l’impost del patrimoni? Sí, 
perquè la fiscalitat és una política molt clara. Es-
colti’m, que pagui més qui menys té i, evidentment, 
qui menys té, doncs, que no rebi, com està rebent en 
aquests moments i des de fa quatre anys, amb les se-
ves polítiques fiscals. Doncs, això és el que ens hauria 
de venir a explicar. Però, clar, vostè no ho ve a expli-
car perquè és molt millor dir que abaixa impostos. No, 
vostè no abaixa impostos o, en tot cas, si abaixa im-
postos o si plantegen abaixar impostos són a aquells 
que més tenen, a aquells que més guanyen. Per tant, 
està molt clar a qui està afavorint vostè, senyor Coto, 
que és a aquest 10 per cent de la població, que té una 
pressió fiscal determinada, que són grans patrimonis, 
grans empreses; no al 90 per cent de la població, que, 
per desgràcia, cada dia té més pressió fiscal, cada dia 
li costa més pagar la llum, el gas i l’aigua, com està-
vem dient aquí fa uns minuts.

Per tant, senyor Coto, a nosaltres ens sembla que és 
una proposta electoralista, oportunista. És un bolet que 
vostè proposa aquí per poder explicar després, supo-
so, en els actes de campanya, que vostè està proposant 
abaixar els impostos i que paguin menys les classes tre-
balladores. Però aquesta no és la realitat. Quan s’analit-
zen les reformes fiscals a nivell estatal que fa el Partit 
Popular, això no és així, és tot el contrari, i les xifres 
són objectives, i les xifres, quan es veuen i es llegeixen, 
ens diuen tot el contrari del que vostè ens està expli-
cant.

Per tant, senyor Coto, un «no» rotund, una esmena a 
la totalitat rotunda del Partit dels Socialistes. Em sap 
greu, sí, ens agradaria poder estar parlant d’una altra 
cosa i poder tenir una altra actitud, però amb propos-
tes d’aquest tipus em sembla, senyor Coto, que només 
pot tenir, doncs, aquesta actitud bel·ligerant del Partit 
Socialista.

Tant de bo poguéssim estar plantejant una reforma fis-
cal de debò. Però no és el que vostè fa aquí ni és el que 
els seus fan al Congrés dels Diputats, per desgràcia.

Per tant, doncs, mantenim aquesta esmena a la totali-
tat, la votarem favorablement, i esperem que, per sort, 
no es tramiti aquesta modificació que vostès plantegen.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, la diputada Montserrat Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades... 
Senyor Coto, ara és el torn d’una part de la maledicció 
de Catalunya que deia vostè; la primera ha sigut Es-
querra, ara toca Convergència i Unió.

I ens diu el senyor Coto, diu: «Per què els catalans pa-
guen més?» Escolti, ho ha dit el president Mas aquest 
dematí contestant a la seva presidenta de grup: perquè 
hi han uns diners que es paguen aquí que se’n van i 
que no tornen. I ho deia el president: coresponsabili-
tat. Nosaltres a l’hora d’aportar a l’Estat espanyol som 
els tercers, i a l’hora de rebre som els desens. Doncs, 
aquest dèficit fiscal, això és el que fa que els catalans 
paguin més. No digui que són altres raons de les que 
vostè ha donat; com a mínim, sigui conseqüent i ac-
cepti-ho.

Perquè, miri, el problema de Catalunya no és de mas-
sa despeses; el problema de Catalunya és un problema 
de pocs ingressos. I per explicar això faré la meva in-
tervenció basada en dos aspectes. Primer, l’esforç de 
consolidació fiscal que han fet les comunitats autòno-
mes, la disminució dels ingressos per part de l’Estat 
que hi ha hagut, el mal finançament i el repartiment 
injust dels objectius de dèficit. I, per una altra part, ho 
faré amb la menor recaptació que aquesta mesura del 
PP proposa.

Anant a la primera part, i a partir de l’any 2011, ha 
tingut lloc un important procés de consolidació fis-
cal amb les finances de la Generalitat de Catalunya, 
simplement per garantir la sostenibilitat. I què s’ha 
fet? S’han fet dos tipus de mesures: unes de conten-
ció de la despesa, i en portem molta, de contenció de 
la despesa, al voltant dels 6.900 milions d’euros acu-
mulats fins al 2014; i una altra d’increment d’ingres-
sos –increment d’ingressos–: una part per ingressos 
 impositius i una altra part per ingressos extraordina-
ris; en total, uns 2.700 milions d’euros d’ingressos.

Pel que fa a aquests ingressos tributaris, és veritat que 
el Govern de Convergència i Unió, conjuntament amb 
altres partits d’aquesta cambra, ha modificat els tri-
buts actuals; ha modificat l’impost de successions, el 
de transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats i també l’impost de patrimoni de les persones 
físiques. I n’ha creat de nous. Ha creat el d’entitats de 
crèdit; ha creat el d’establiments turístics, que abans 
hem discutit; els tributs mediambientals; els de xarxes 
informàtiques de la comunicació, i ara s’està tramitat 
el d’habitatges buits. Però els recordo que vostès tam-
bé els han incrementat.

Jo aquí em sumaria a la proposta que feia Iniciativa: 
escolti, si volen arribar a tothom, abaixin l’IVA, abai-
xin aquest IVA que han incrementat; segur que arri-
ben a tothom, i serà molt més redistributiu en aquest 
sentit. Perquè vostès el que fan en aquesta proposta 
és inclús rebaixar un tram en la distribució de les de-
duccions, amb la qual cosa fan que l’impost sigui molt 
menys progressiu. Per tant, què ha fet la Generalitat? 
Doncs, una senda d’estabilitat i de sostenibilitat de les 
finances. En compliment de què? Dels objectius d’en-
deutament i de dèficit que ens marca la Unió Europea. 
Per cert, desproporcionats –després en parlaré.
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I les mesures proposades en aquesta proposició de llei 
suposen una important disminució d’ingressos, cosa 
que va directament en contra del que és el benestar 
social a Catalunya, per tant, contra la línia de flotació 
del benestar de tots els catalans. No es poden deslligar 
els ingressos de les despeses, i la voluntat d’aquest Go-
vern i d’aquest partit que parla ara és preservar l’estat 
del benestar. I per aquest motiu hem presentat una es-
mena a la totalitat. I li asseguro que nosaltres també 
governem per a la majoria dels catalans; nosaltres sí 
que li podem dir això.

El tancament del pressupost de la Generalitat del 2014 
–i estiguin atents a aquesta dada, sobretot vostè, se-
nyor Coto– mostra que s’han complert gairebé amb 
exactitud totes les despeses que hi havien –amb exac-
titud, sense passar-nos–, però ens hem quedat curts 
amb els ingressos. Què ha passat? Doncs, que no hi 
ha hagut la realització d’algunes concessions, però so-
bretot –sobretot– en el que més es basa el finançament 
de la Generalitat: en les bestretes que rep de l’Estat es-
panyol i del model de finançament. Què ens està pas-
sant? Doncs, que han estat subestimades, que cobrem 
les del 2012, el 2012 estàvem en crisi. Això mateix 
passa als ajuntaments; doncs, a la Generalitat li pas-
sa exactament el mateix. Subestimades. I per al 2015, 
què ens passarà? Doncs, ens passarà tres quarts del 
mateix, perquè això és el que estan fent.

Amb l’augment de recaptació que vostès estan dient 
que han tingut des de fa un temps, perquè hi ha la re-
cuperació econòmica –tant que es posen a la boca la 
recuperació econòmica–, s’estima, des del Govern de 
la Generalitat han estimat que la bestreta de Catalunya 
hauria hagut de ser de 900 milions d’euros més que el 
que ha estat –900 milions d’euros més que el que ha 
estat–, que aquests diners no els veurem fins d’aquí a 
dos anys, o sigui, 2014..., fins al 2016. Escolti, aquests 
diners els necessitem ara i els necessitem ara perquè 
la nostra societat els necessita ara, i perquè són nos-
tres. I perquè és que, de fet, perdoni, senyor Coto, però 
és que és de molta barra la proposta que ens presenta 
vostè avui.

Vostès ens agafen els diners, a Madrid, els diners que 
són nostres, se’ls gasten –sentia una notícia ahir– en 
no sé quants quilòmetres d’AVE al voltant dels 3.000 
milions d’euros, d’AVE que seran totalment deficita-
ris, i resulta que els agafen, se’ls gasten i a nosaltres 
no ens en donen. I després diuen: «No, és que hem de 
rebaixar els impostos, perquè Catalunya és qui més 
impostos paga.» És que la sanitat s’ha de pagar. I no di-
gui mentides: no som la comunitat que estem més per 
sota per capita en temes d’ensenyament i en temes 
de salut. No, s’ho ha mirat malament, això, miri-s’ho 
bé, miri-s’ho bé per capita; no som la comunitat que 
menys fem. «Ah, però resulta que això s’ha de pagar.» 
I amb què vol que ho paguem?

Escolti, jo, si vol, li faig una proposta: ens donen tots 
els ingressos, ens traspassen..., mentre no siguem in-
dependents, ens traspassen tots els impostos a nosal-
tres, els cobrem, els liquidem i ja serem solidaris, ja 
farem una solidaritat en la forma que hem de fer. I li 
asseguro que no abaixarem els impostos, no, el que 
vostè proposa; els rebaixarem i molt més. I en molts 

temes... (Pausa.) No, no, no riguin –no riguin–, perquè 
no fa riure, no fa riure això. (Pausa.) No, no tenim ca-
ra, els que tenen barra són vostès. No em faci així amb 
la cara, per favor.

I, per una altra banda, podem parlar dels objectius de 
dèficit. L’Estat continua fent una política de pressió 
unilateral amb els objectius de dèficit, esbiaixada to-
talment a favor de l’Administració central: 0,7 per cent 
les comunitats autònomes, entre elles, Catalunya; 5 i 
escaig per a l’Estat espanyol; 33 per cent de despesa 
a Catalunya o a les comunitats autònomes, i la resta 
allà. Per tant, ens tocaria..., o sigui, és un 15 per cent 
del dèficit que ens deixen tenir a les comunitats autò-
nomes, quan ens correspondria un 33 per cent. Doncs, 
això no és just –això no és just. Pensem que ho fan per 
desacreditar les comunitats autònomes, pensem que 
ho fan per recentralitzar, i qui sap –i qui sap– si ho fan 
per eliminar-les.

El problema de Catalunya és d’ingressos i no és de 
despeses, i Catalunya no té una hisenda normal, ho 
tenim molt clar, perquè la té desconnectada, els pa-
gaments dels cobraments, del que aporta tota la gent. 
I en qualsevol hisenda normal hi ha coresponsabilitat. 
Paguem el número tres, o sigui, aportem el número 
tres, i cobrem el número deu. Per tant, en el nostre cas, 
depenem dels ingressos del Govern central que deci-
deixi enviar-nos.

I això no vol dir que els nostres ciutadans no paguin 
impostos, ja ho ha dit vostè: «Per què paguen més im-
postos?» Doncs, miri, perquè el pas pel Govern cen-
tral no és el normal ni és el just. I amb una crisi tan 
llarga i tan forta com s’ha viscut, com estem vivint en-
cara, perquè aquí encara no s’ha notat, un estat que 
vol el bé dels seus conciutadans, què fa? Doncs, re-
parteix els seus recursos d’una forma justa. Aquest no 
és el cas. El Govern de la Generalitat ho ha reclamat 
moltes vegades, que se’ls aportin aquests 900 milions 
d’euros que ens tocarien pel que s’ha recaptat. Però 
aquest Estat que tant ens estima i que tant ens vol diu 
que ja arribarà quan toqui –quan toqui–, el 2016. I a 
sobre ens limita el dèficit en funció dels seus interes-
sos. Perdoni, però això és una vergonya; és una vergo-
nya amb lletres majúscules, i és una vergonya per als 
catalans i per a les catalanes. Perquè, escoltin, els im-
postos que es recapten a Catalunya no són sospitosos 
d’anar enlloc més, tots els impostos que es recapten a 
Catalunya s’inverteixen a Catalunya i van a favor dels 
catalans. I, a més a més, ja ho han dit d’altres, no?

I pensem que el que ha de fer el Govern de la Genera-
litat és preservar l’estat del benestar. I això és el que fa-
rem: no gastar més del pressupost, però tampoc menys, 
perquè el tema de benestar social no es pot abaixar més.

Sí que podrien, en aquests moments, avançar-nos 
aquests 900 milions d’euros. Senyor Coto, vostè pot fer 
d’intermediari amb Madrid i dir-li al senyor Montoro 
que ens passi aquests 900 milions, i li asseguro que 
Catalunya no haurà d’apujar tant els seus impostos i 
que els catalans no hauran de pagar tant.

Per altra banda, m’agradaria dir que les mesures que 
es proposen aquí..., la veritat és que no hi ha coherèn-
cia amb la política del Govern central del PP. Vostès 
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proposen una tarifa autonòmica que no coincideix amb 
l’estatal; vostès proposen un augment de les deduc-
cions autonòmiques per rehabilitació i per lloguer 
d’habitatge habitual, i resulta que, en el tram estatal de 
l’IRPF, aquestes deduccions s’han suprimit: la prime-
ra, al gener del 2013, i l’altra, al gener del 2015.

I, per últim, que aquí se n’ha parlat poc, la proposi-
ció inclou la supressió de la deducció per donatius que 
tinguin la finalitat del foment de la llengua catalana. 
Vaja, això no ens sorprèn gens de vostè, perquè supo-
so que el que volen al final potser és prohibir-nos in-
clús parlar el català. (Veus de fons.) No ho sé, escoltin, 
per què. Per què això? Per què anar contra això? Ex-
pliquin-nos-ho vostès, no ens ho han explicat, això, ni 
tan sols ho han mencionat. De fet, aquesta supressió 
deixaria sense base legal els ens d’entitats de foment 
de la llengua catalana i comportaria una pèrdua im-
portant de l’instrument per la implicació i la coopera-
ció amb les entitats de la societat civil per al foment i 
l’ús social de la llengua catalana, que la Llei 21/2005, 
de 29 de desembre, en el seu article 1 estableix les de-
duccions per donatius a favor de l’Institut d’Estudis 
Catalans i de les fundacions o associacions que tin-
guin per finalitat el foment de la llengua catalana com 
un patrimoni del poble de Catalunya. I en cap moment 
s’argumenta per què es fa en aquesta llei; podrien ha-
ver-ho argumentat també.

La proposició diu que es modifiqui l’escala autonòmi-
ca, que es modifiquin les deduccions per lloguer habi-
tual, per família nombrosa, per ascendents majors de 
setanta-cinc anys. Per què no podem acceptar-ho? Per 
què no podem? Perquè el senyor Montoro se’ns que-
da els diners. També ens diuen noves deduccions per 
despeses satisfetes en la cobertura mèdica i per despe-
ses per l’adquisició de llibres de text, material escolar i 
despeses per llars d’infants. Per què no podem fer-ho? 
Perquè el senyor Montoro se’ns emporta els diners.

Per altra banda, d’acord amb les dades disponibles que 
té el departament, dir-li que només la mesura de la mo-
dificació de l’escala del tram autonòmic suposaria una 
pèrdua de 93,9 milions. La rehabilitació d’habitatge 
habitual suposaria una pèrdua màxima d’1,4  milions 
d’euros de recaptació. Les altres, és difícil de  calcular 
per les situacions econòmiques de cadascú. No obs-
tant, hi ha un estudi de l’any 2009 sobre el tema de la 
cobertura mèdica i s’estima una pèrdua de 115 milions 
en l’impacte de la deducció del 10 per cent que vostès 
proposen. Per tant, només amb aquestes tres mesures, 
baixaria la recaptació de Catalunya més de 200 mili-
ons d’euros de pèrdua d’ingressos. I Catalunya té un 
problema d’ingressos, no té un problema de despeses.

Per acabar i resumint, aquesta proposició de llei per 
nosaltres és un atac directe a l’estat del benestar dels 
catalans, que pretén enganyar per fer veure que volen 
rebaixar impostos, però de fet s’ha dit aquí que era 
electoralisme, quan en realitat el que es persegueix 
també és reduir encara més els ingressos de Catalu-
nya, collar més. Si ens paguen el que és nostre –i li ho 
torno a reiterar–, no només podríem fer totes aques-
tes deduccions, sinó que podríem abaixar molt més els 
impostos a tots els catalans i a totes les catalanes. Si 
volen, ho provem, ja li he fet una proposta. És una pro-

posta totalment demagoga, és un any electoral i, per 
tant, en aquesta línia va. És també un atac a la nos-
tra llengua, a les nostres institucions de foment de la 
llengua catalana i al patrimoni català; no ens estranya. 
I és una proposta injusta, demagoga, deslleial i indig-
na. I li asseguro, senyor Coto, que l’últim que farem 
els catalans és perdre la dignitat, perquè em sembla 
que hi ha molts segles que ens avalen això. I tal com 
he dit, el problema de Catalunya no és de les despeses, 
sinó d’una manca d’ingressos.

Per tots aquests motius, el nostre grup donarà ple su-
port a totes les esmenes presentades en aquesta cambra.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per un torn en contra, té la paraula l’il·lustre senyor Jo-
sé Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats... Vos-
tè ha dit, senyora diputada de Convergència i Unió, 
que això és indigne. L’última persona que vaig sentir 
parlar d’«això és indigne, a partir d’ara de dignitat no-
més en parlarem nosaltres» va ser Jordi Pujol i Soley. 
Per tant, els tics pujolistes continuen en el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, tot i teòricament ha-
ver estat expulsat inclús del seu partit, sembla, o no.

Miri, jo no vull que els catalans paguin més impos-
tos que la resta d’espanyols, i per això porto aques-
ta llei. Com no vull que els catalans paguin més que 
la resta d’espanyols, perquè no crec que tinguin l’obli-
gació de pagar més que la resta d’espanyols, per això 
porto aquesta llei aquí al Parlament. Quantes lleis han 
presentat vostès al Congrés dels Diputats perquè els 
catalans paguin menys impostos? Quantes? Digui’m 
 quantes. Digui-me’n una. Digui’m una llei de Conver-
gència i Unió al Congrés dels Diputats on diguin que 
els catalans hagin de pagar menys impostos. Digui-
me’n una. Cap. És més, Esquerra Republicana va do-
nar suport a l’últim model de finançament autonòmic, 
i vostès han donat suport a tots els models de finança-
ment autonòmic que hi ha hagut a Espanya, fossin pre-
sentats per Felipe González o per José María Aznar 
amb majoria absoluta. A tots hi han donat suport. Per 
tant, la seva intervenció és indigna.

Miri, escolti, escolti el seu partit. El seu cap de files 
a Madrid, al Congrés dels Diputats, el senyor Duran, 
va dir que donava suport a la pujada de l’IVA excepte 
al turisme. Per tant, què m’està dient? I, miri, si ha-
guéssim fet cas al senyor Mas-Colell i al senyor Artur 
Mas o a l’assessor econòmic de Ciutadans i hagués-
sim demanat la intervenció d’Espanya a la troica, avui 
l’IVA sap de quant seria? Del 23 per cent. Si els ha-
guéssim fet cas a vostès, si haguéssim demanat la in-
tervenció, el rescat de la troica, avui tots els catalans 
i tots els espanyols haurien de pagar un 23 per cent, 
independentment del tipus de producte que es tractés.

Miri, estic parlant en català. Vostè creu que m’auto-
prohibiria? –vostè creu que m’autoprohibiria? Aquí qui 
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prohibeix el castellà són vostès –són vostès. Per això ni 
tan sols... (Remor de veus.) Sí, sí, són vostès, són vostès.

I, miri, escolti, vostè em diu: «És que no sé com ens ani-
ria amb una Catalunya independent.» Escolti, és que 
vostès al seu programa electoral l’any 2012 deien que si 
Catalunya se separés de la resta d’Espanya disminui-
ria el càncer. És que van tenir la cara dura de dir ai-
xò. Lliçons per part seva, cap –cap. I, miri, com vol 
que desacreditem nosaltres les comunitats autònomes 
si tenim 560 diputats autonòmics, el Partit Popular, si 
governem la majoria de comunitats autònomes? Ens 
autodesacreditem? Vostè s’ho creu? Doncs, no.

Quant al PSC, home, amb la representant del partit de 
Chaves i Griñán evidentment no discutiré. I tampoc 
amb vostès, que van rebaixar l’impost a les Sicav del 30 
a l’1 per cent –del 30 a l’1 per cent. Per tant, no entraré 
amb vostè en una competició de si s’han o no d’abai-
xar impostos, i menys sobre Chaves i Griñán. Ni dels 
ERE, tampoc parlaré dels ERE. Però avui vostès es-
tan en contra d’una rebaixa d’impostos que afavoreix 
fonamentalment les persones que cobren menys, igual 
o menys de disset mil euros.

Mirin, senyors d’Iniciativa Verds, què van fer vostès 
en set anys i mig de govern de la Generalitat pel con-
junt de catalans? Què van fer? Van fer una cosa: por-
tar-nos a la major crisi econòmica en vuitanta anys. 
Això és el que van fer.

I, miri, nosaltres sí que podem parlar de despesa en 
salut, perquè totes les comunitats autònomes governa-
des pel Partit Popular gasten més en sanitat que la Ge-
neralitat de Catalunya. En canvi, vostès han governat 
durant els últims anys..., l’únic govern autonòmic d’Es-
panya que gasta menys en sanitat que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que és el Govern d’Andalu-
sia. Per tant, lliçons per part de vostès, cap ni una, se-
nyor Vendrell.

I, miri, Esquerra Republicana i també Iniciativa Verds, 
el fet de cobrar més, de tenir més diners, no implica 
haver de pagar més que la resta d’espanyols. Nosaltres 
el que estem fent, i pel que veig al senyor d’Esquer-
ra Republicana li sembla injust..., li sembla socialment 
injust que els catalans paguem els mateixos impostos 
autonòmics que el conjunt d’Espanya. A vostè això 
li sembla injust. Doncs, si li sembla tan injust i creu 
que la població catalana pensa com vostès, com els 
he dit, facin una consulta, a veure què opina la socie-
tat catalana, si hem de pagar més o menys que la res-
ta d’espanyols. Vostè, senyor Pere Aragonès, ha vingut 
aquí  sense fer els deures. Vostè només ha llegit fins a la 
pàgina 3 d’aquesta proposició de llei. Llegeixi’s les de-
duccions. A qui afavoreixen les deduccions? A les per-
sones que guanyen, sobretot, menys de disset mil euros, 
que per vostè, pel que sembla, un ric és una persona que 
guanya disset mil euros. Així els va –així els va–, i així 
els va sobretot quan governen.

I, miri, és recentralització? Galícia s’ha hagut d’aco-
llir al FLA? No. Castella i Lleó? No. Comunitat de 
Madrid, tampoc; La Rioja, tampoc. Per què? Perquè 
han complert amb els objectius de dèficit. Per tant, si 
Catalunya fes els deures i complís amb els objectius 
de dèficit, no gastés més del que té i no s’endeutés fins 

a punts desorbitats, no caldria que vostès s’haguessin 
d’afegir, en aquest cas, en el Fons de liquiditat auto-
nòmic.

I, per últim, per acabar, vostè em pregunta on estalvia-
rem els 670 milions d’euros que significarà aquesta 
rebaixa d’impostos per a les butxaques dels catalans. 
Doncs, miri, els rebaixarem dels més de 1.000 mili-
ons d’euros d’esmenes a l’estat de despeses que vam 
presentar en els pressupostos, esmenes per eliminar 
despesa en actes i atencions protocol·làries, publicitat, 
dietes, subvencions clarament separatistes, conferèn-
cies i estudis. Proposem reduir 250 milions d’euros 
en consells comarcals; passar de dotze a deu departa-
ments del Govern de la Generalitat de Catalunya; que 
cap membre del Govern de la Generalitat cobri més 
que el president del Govern d’Espanya o cap ministre 
del Govern d’Espanya; reduir la catorzena paga al per-
sonal de confiança posat a dit pel senyor Artur Mas i 
pel senyor Mas-Colell i per la resta de consellers; pro-
posem reduir un 40 per cent la despesa a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals... (Remor de 
veus.) Sí, sí, sí. Proposem la supressió del CAC, i pro-
posem l’eliminació de l’estructura exterior de la Ge-
neralitat i l’eliminació de part important del sector 
 públic empresarial català que no afecta la salut, edu-
cació ni benestar social. I això ho vam posar per escrit 
en els pressupostos, amb més de 1.000 milions de re-
ducció de despesa en l’estat de despesa.

Per tant, tenen marge. L’únic és que vostès volen man-
tenir la situació injusta, que els catalans seguim pagant 
més impostos que el conjunt d’espanyols.  Esperem 
que ho reflexionin, que no votin a favor d’aquesta es-
mena a la totalitat i permetin obrir un debat que per-
meti acabar amb aquesta asfíxia i injustícia que patim 
els catalans.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació, per fixar el seu posicionament, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señoras y 
señores diputados... Se nos presenta una proposición 
de ley de rebaja de tramo autonómico del IRPF. En 
primer lugar, indicar que el posicionamiento de nues-
tro grupo será votar en contra de las enmiendas a la 
totalidad. Y ahora explicaremos el porqué. La pro-
puesta que se hace, la proposición que presenta el Par-
tido Popular, no sería nuestra proposición de IRPF –y 
luego indicaré las diferencias que tenemos respecto a 
esta proposición y qué aspectos creemos que habría 
que cambiar–, pero creemos que sería bueno que se 
discutiera y que, efectivamente, estos aspectos que 
hay que cambiar se cambiaran en la tramitación par-
lamentaria.

Y creemos que sería bueno que se discutiera porque 
estamos convencidos de que estamos en un escenario 
económico en el que las políticas de las administra-
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ciones públicas tienen que ir a empujar y a favorecer 
una recuperación económica, que efectivamente aún 
es incipiente, es débil, es frágil, y que precisamente 
por eso necesita del apoyo de las políticas que se rea-
lizan desde los poderes públicos. Se ha comentado an-
teriormente que la crisis aún persiste, está muy pegada 
a la sociedad, hay gente que lo está pasando muy mal, 
que hay una recuperación del PIB, pero que eso no se 
ve aún en la vida real de las personas. Precisamente 
por eso lo que creemos que se necesita son esas polí-
ticas que favorezcan que esta recuperación llegue a la 
vida real. Y para eso se necesitan políticas que vayan 
a favorecer la reactivación económica y el consumo.

Efectivamente, no siempre una rebaja de impuestos 
significa una reactivación económica –se ha dicho an-
tes. Pero también es verdad que no siempre un incre-
mento o unos impuestos altos significan una mayor 
recaudación. Hay que ver el momento del ciclo, hay 
que estudiar la situación económica en la que se está 
y hay que estudiar el tipo de impuesto. Creemos –y 
Ciudadanos lo ha defendido en otras ocasiones en es-
ta cámara– que en el momento actual de recuperación 
económica incipiente serían necesarias estas reformas 
tendentes a que los ciudadanos tengan más dinero, 
más dinero en el bolsillo, y se favoreciera el consumo 
y, por tanto, se favoreciera la reactivación económi-
ca. Y por eso creemos que es bueno que se discuta y 
sería bueno que se tramitara esta proposición.

Una reforma del IRPF como la que se plantea tiene 
el aspecto de política fiscal ante una situación eco-
nómica concreta y de cuál tiene que ser la estrategia 
económica de las administraciones públicas ante esa 
s ituación concreta, pero también tiene otra vertiente, 
que es lógicamente la vertiente de la recaudación y de 
con qué dinero se cuenta para afrontar el presupuesto 
y los gastos públicos.

En ese sentido, igual que en el de las políticas fiscales 
a favor de la reactivación económica creemos que tam-
poco sirven modificaciones puntuales y concretas de 
un impuesto determinado, sino que tiene que estar den-
tro de una planificación fiscal global, en la parte de lo 
que se refiere a la recaudación para el sostenimiento de  
las administraciones públicas pues igual, pasaría lo  
mismo: tendríamos que estar hablando –en este caso 
hablamos de la Administración de la Generalitat– de 
cuáles son o de con qué recursos cuenta la Generali-
tat para efectivamente afrontar los gastos que tiene. Por 
un lado..., hablaremos luego de qué gastos se podrían 
eliminar, pero es necesario ver la política de ingresos. 
Y para eso –y quizás se ha hablado poco en este deba-
te y me sorprende– tendríamos que también tener una 
política global de ingresos.

Y ahí yo creo que sería fundamental hablar, como Ciu-
dadanos ha comentado ya en otros debates, del sistema 
de financiación autonómica. Habría que ver globalmen-
te cómo se nutre la Generalitat y qué presupuesto tiene, 
de dónde obtiene los recursos para afrontar políticas 
tan importantes como son la sanidad, la educación o 
las políticas sociales. Y por eso creemos que hace tiem-
po ya que se tendría que haber abierto el debate sobre 
el nuevo sistema de financiación. El señor Montoro pa-
rece que anuncia que en el mes de junio por fin va a 

poner sobre la mesa el debate. Supongo que en el mes 
de junio ya habrán pasado las elecciones autonómicas 
y el PP no tiene tanto miedo de que sus barones se 
peleen entre ellos antes de unas elecciones, y por fin 
podremos afrontar ese debate, que sí que creemos que 
es crucial y fundamental para poder asegurar la sufi-
ciencia financiera de servicios tan importantes, como 
decimos, como la sanidad y políticas sociales y educa-
ción, que corresponden a las políticas económicas de 
las comunidades autónomas, de todas las comunida-
des autónomas.

Se ha dicho aquí y se ha repetido varias veces –perdo-
nen el inciso– lo de que somos la tercera comunidad 
en pagar y la décima en recibir. Pero es que hay algo 
que se llama «redistribución». Eso es como si la per-
sona más rica, que paga más impuestos, dijera que es 
el número uno que paga, pero no es el número uno que 
recibe. Oiga, la ordinalidad –y la ordinalidad muchas 
veces se pone como ejemplo en Alemania– ni siquie-
ra en Alemania se entiende así. No es que el tres en 
pagar sea el tres en recibir. Por favor, no se entiende 
así. No engañemos tampoco ni hagamos demagogia 
con estos temas tan sensibles. Hay algo que se llama 
«redistribución» y si ustedes no están a favor de la re-
distribución, pues díganlo, pero la redistribución eco-
nómica hace obligatoriamente que las regiones donde 
hay más riqueza puedan perder alguna posición en ese 
sentido. Habrá que discutir cuánto se pierde, pero no 
necesariamente el tres en pagar tiene que ser el tres en 
recibir.

Pero, bueno, decíamos que efectivamente estamos a fa-
vor de que se discuta esta propuesta, que no es nuestra 
propuesta, que creemos que en la tramitación parlamen-
taria podríamos cambiar cosas. Sin duda la distribución 
del esfuerzo que se hace en la tabla de tipos pues no 
es la que defiende Ciudadanos, la podríamos modificar, 
pero creemos que es bueno que se hable de esa reduc-
ción y estaríamos en la línea adecuada.

Tampoco estamos de acuerdo con la política de de-
ducciones. Aparte de que algunas son incoherentes 
con las políticas que está haciendo el Gobierno de Es-
paña, efectivamente, aquí se desgranan un montón de 
deducciones que se podrían aplicar para potenciar el 
alquiler, para la rehabilitación de vivienda, para prote-
ger a las familias numerosas, seguros privados, libros 
de texto, guarderías. Todas ellas son políticas y son si-
tuaciones, efectivamente, que se deben defender y que 
merecen políticas públicas que favorezcan estos te-
mas. Pero no creemos que las políticas públicas todas 
deban pasar por deducciones del IRPF, que al final lo 
que hacen es distorsionar el impuesto y el sistema.

Habrá que hacer políticas públicas que favorezcan el 
alquiler, habrá que hacer políticas públicas que prote-
jan a las familias numerosas, habrá que hacer políticas 
públicas que hagan que los libros de texto o el precio 
de los mismos no sean un impedimento para que na-
die pueda acceder a la educación, o habrá que ofrecer 
guarderías, plazas de guarderías públicas y gratuitas 
para todos los ciudadanos que lo necesiten. Pero no 
metamos todas esas políticas..., no reduzcamos todas 
esas políticas públicas a deducciones en el IRPF, que 
al final lo que hacen es distorsionar el impuesto, y que, 
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efectivamente, haya esa diferencia tan grande que se 
ha comentado antes entre unos tipos impositivos muy 
elevados, como los que hay en Cataluña y en toda Es-
paña, y una recaudación muy baja, por debajo de la 
media europea, en cuanto a recaudación fiscal. 

Por estas razones, y teniendo estas diferencias que te-
nemos con la propuesta que se ha planteado, y más 
allá de las posibles contradicciones que haya entre los 
términos de la propuesta y las políticas que realmente 
se están defendiendo o realizando desde el Gobierno 
de España, desde Ciudadanos votaremos en contra de 
las enmiendas a la totalidad, y defenderemos que esta 
propuesta se pueda defender, se pueda enmendar y se 
pueda modificar, pero que al final se pueda aprobar 
una modificación de IRPF catalán para que haya una 
rebaja del impuesto, de este impuesto, para todos los 
catalanes.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Isabel Vallet Sànchez

Sí, presidenta. Des de l’escó estant per posicionar la CUP - 
Alternativa d’Esquerres en contra de la proposició de 
llei, a favor, per tant, de les esmenes a la totalitat.

Jo crec que els arguments s’han explicat a bastament 
per altres portaveus i que han incidit en el que nosal-
tres entenem que són els quatre motius principals per 
a oposar-nos.

El primer: és obvi que mitjançant aquesta proposta 
de rebaixa, doncs, s’abandona la progressivitat en un 
tram, i a partir d’aquest tram passa a ser un impost 
proporcional. Exactament a partir de la base fàctica 
superior a 101.324 euros es gravarien en un únic tram 
totes les rendes, amb la qual cosa l’impost passa de ser 
progressiu a ser proporcional.

El segon motiu –sense entrar en el que ja s’ha explicat, 
eh?–: que aquesta rebaixa de tipus impositius beneficia 
de manera exclusiva les rendes més altes, en  concret 
vuit vegades més les rendes més altes, en comparació 
amb les més baixes. 

El tercer argument, que també s’ha explicat, és la in-
clusió de deduccions que considerem demagògiques 
en el tram català de l’IRPF. Demagògiques perquè no 
s’han proposat al Parlament espanyol, però sobretot 
perquè el que entenem que és la traca final és aquesta 
eliminació de les deduccions de la quota a aquelles en-
titats que treballen en l’àmbit de foment de la llengua 
catalana i la recerca científica. Ho trobem de   traca.

Per últim, perquè entenem que és fals el discurs sobre 
l’elevada pressió fiscal, i sobretot és fals el discurs so-
bre la balança fiscal, que de manera imminent, com-
provable, objectiva i amb cert rigor, recau sobre les 
rendes de treball i no sobre les rendes de capital.

En definitiva, ens sumem a les crítiques que s’han fet 
sobre la proposta, que entenem que és cínica, que és 
demagògica, que és injusta socialment, que és una 

proposta a mida dels interessos de la classe que el Par-
tit Popular representa, i que necessàriament hem de 
votar a favor del seu retorn a les esmenes a la totali-
tat perquè no volem, no entenem, no acceptem que la 
classe benestant visqui a les costelles de la classe tre-
balladora.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Gràcies, presidenta. Per argumentar el meu vot 
en contra de la tramitació d’aquesta Proposició de llei 
de rebaixa de l’IRPF en el tram autonòmic, i, per tant, 
el meu vot favorable a les esmenes a la totalitat.

En cinc frases. Perquè necessitem amb molta profun-
ditat, senyor Coto, molts altres temes. Catalunya té un 
problema d’ingressos en aquest moment. Hi ha pen-
dent una harmonització fiscal europea, hi ha pendent 
un incompliment molt important, que potser no esta-
ríem en altres aspectes on estem. On és el nou model 
de finançament autonòmic que havia d’haver comen-
çat amb l’estatut vigent el 2014? On és l’agència tribu-
tària consorciada? Quin debat de fiscalitat o frau fiscal 
d’impostos directes, indirectes? I si vostès en el tram 
estatal treuen el lloguer com a desgravar, com pot ser 
que el demanin aquí? Aquest sí que és un debat amb 
molta més profunditat. O per què no rebaixen l’IVA? 
Vam escoltar ahir la proposta del García-Margallo, 
que parla precisament de tot l’IRPF cap a Espanya i 
tot l’IVA cap a Espanya. Espero que això sigui una co-
sa personal, però en tot cas, senyor Coto, el debat, que 
el comparteixo..., podem debatre abaixar alguns im-
postos, podem debatre apujar alguns altres impostos, 
amb una globalitat d’aquest debat. Jo, en aquest cas, 
sóc Dinamarca, Suècia, Noruega i Holanda.

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació. 

(Pausa. Montserrat Ribera i Puig demana per parlar.)

Senyora Ribera...

Montserrat Ribera i Puig

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Montserrat Ribera i Puig

Jo voldria dir al senyor Coto que no és que pensem que 
ell vulgui desacreditar les seves comunitats autòno-
mes, però ens compara amb comunitats autònomes on 
el que ingressen o el que aporten i el que reben és molt 
diferent, la coresponsabilitat, tenen molt menor dèficit 
fiscal. I posaré dos exemples: Castella i Lleó, novena a 
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aportar, tercera a rebre; Castella - la Manxa, dotzena  
a aportar, vuitena a rebre. És exactament el cas con-
trari del català.

I li posaré un exemple que no surt ja de Madrid, sinó 
que surt d’aquest mateix Parlament, de llei per propo-
sar rebaixes d’impostos: la proposta que es vol portar 
al Congrés dels Diputats de reducció, que a més ho 
han fet diversos grups d’aquesta cambra, de reducció 
de l’IVA pels serveis bàsics.

La presidenta

Prosseguirem amb la votació conjunta de les quatre 
esmenes a la totalitat presentades. 

Comença la votació. 

Atès que les esmenes a la totalitat de retorn de la pro-
posició de llei han estat aprovades per 101 vots a favor 
i 26 en contra, aquesta iniciativa legislativa queda re-
butjada. 

Abans de seguir amb l’ordre del dia, els recordo que ara 
se substanciaran tres interpel·lacions, que són les corres-
ponents als punts 11, 12 i 13. Demà el dematí comença-
rem a les nou i farem les dues interpel·lacions restants. 

Després, comunicar-los que hi ha una sol·licitud for-
mulada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya i el Grup Parlamentari de Ciutadans, i que 
han estat informats el Govern i la resta de grups, i 
aquesta sol·licitud és una alteració de l’ordre del dia 
respecte al debat del punt 21, relatiu a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el deute amb 
els ajuntaments. La petició és que sigui substanciada 
com a primera de les mocions de demà a la tarda. Hi 
estan d’acord? (Pausa.) D’acord.

Doncs, llavors queda aprovada per assentiment aques-
ta modificació.

Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de la sanitat 
pública (tram. 300-00294/10)

I continuem amb l’ordre del dia, que tal com els he dit 
és el punt 11: interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la sanitat pública. Presentada per Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora 
Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Bé, gràcies, presidenta. Conseller, veient com interpre-
ta vostè les mocions al Parlament, entendrà que avui 
hàgim tornat a tenir quatre preguntes a la sessió de 
control més tres interpel·lacions sobre l’àmbit sanitari 
aquesta tarda. L’últim Ple aquesta cambra va aprovar 
una moció amb un punt que incorporava una esmena 
d’Esquerra que demanava aturar la creació del con-
sorci de Lleida, atès que no s’havia complert amb allò 
aprovat en una altra moció, la 96/X, d’Esquerra Repu-
blicana, de fa un any. 

Farem memòria tots, i li farem memòria a vostè tam-
bé, del que deia aquella moció. En primer lloc, deia 

que cal un consens parlamentari per fer el desplega-
ment de qualsevol decisió que afecti de manera àmplia 
i profunda el sistema públic de salut de  Catalunya; 
desplegar el Consell de Participació Territorial de Sa-
lut, dins del mes d’abril; dins d’aquell consell crear 
grups de treball específics per tractar aquest nou ens 
que vostès ens deien que volien fer amb acord de go-
vern; garantir la participació i el treball amb tots els 
agents implicats per tal que amb llur coneixement pu-
guin intervenir –intervenir– en el projecte de futur 
del sistema sanitari públic a les comarques lleidata-
nes. Aquests havien de fer reunions de treball que con-
cretessin el mateix projecte, amb el màxim consens 
possible, en un període de tres mesos. Presentar al 
Parlament, en un termini de tres mesos també, la pla-
nificació dels treballs i els informes que en resultessin, 
d’aquelles comissions o grups de treball; el calenda-
ri previst; els acords als quals s’hagués arribat, molt 
especialment amb referència als aspectes laborals; els 
estudis elaborats que expliquessin diferents opcions i 
alternatives, i els estudis econòmics. A part de tot ai-
xò, que s’havia de presentar al Parlament en un termi-
ni de tres mesos, també es demanava garantir que si 
anava endavant la creació del nou ens públic, aquest 
incorporaria un òrgan propi de control econòmic i fi-
nancer intern que depenia directament de la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de finances del sector públic de Catalunya. 
I després dels tres mesos, també hi havia un compro-
mís per continuar informant diligentment els grups 
parlamentaris i els diferents agents sobre tots els trà-
mits que es duguessin a terme. 

Vol que li digui, conseller, quants punts s’han complert 
d’aquella moció? Doncs, només un: el que deia que el 
mes d’abril s’havia de crear el consell de participació, 
que certament es va crear el 25 d’abril. Que un cop es 
va crear no es va tornar a reunir fins al mes de setem-
bre, quan el Govern va decidir que la forma del nou 
ens era un consorci, quan era una cosa que s’havia de 
decidir entre tots, amb aquesta participació. Llavors, 
es va tornar a reunir el mes d’octubre per presentar 
l’esborrany de conveni i d’estatuts. I després, al de-
sembre, van decidir constituir l’Observatori Ciutadà 
del SIS de Lleida, perquè ja li havien donat un nom: 
Sistema Integral de Salut de Lleida. I ja està, i això 
és el que van fer. I no ho dic jo, ho diu el control de 
compliment d’aquella moció del mateix Govern, i que 
llegint aquell control de compliment ens va fer posar 
aquella esmena a la moció d’Iniciativa.

I evidentment, l’esborrany dels estatuts, ni el primer 
esborrany ni els que estan ara a informació pública 
parlen de l’òrgan de control econòmic i financer in-
tern depenent de la Intervenció de la Generalitat, per 
exemple. Té alguna cosa a dir al Parlament, conseller, 
sobre el compliment d’aquesta primera moció? Per-
què jo he mirat de detallar-li molt bé per què nosaltres 
vam dir que no s’havia complert i que la nostra esme-
na no era gratuïta; no s’havia complert aquella moció 
i, per tant, introduíem aquella esmena.

I respecte a l’incompliment de la segona moció, la de 
l’últim Ple, no té res ni de normal ni de decent que uns 
dies després d’aprovar aquí en aquest Parlament, que 
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és la casa de tots, que s’aturi la creació del consorci de 
Lleida per no haver complert aquella moció la posin 
en tràmit d’informació pública.

Res, conseller, res. No és normal ni decent, ni tampoc, 
com vostè diu, democràtic, perquè ho posen a infor-
mació pública. El parer dels agents implicats en el nou 
ens l’havien de conèixer en el procés de participació 
que va aprovar aquest Parlament. I què han fet vostès? 
Moltes reunions. Certament, n’han fet moltes, no els 
diré que no, però no reunions per fer allò que es dema-
nava a la moció, que era participació i treball amb tots 
els agents perquè amb el seu coneixement poguessin 
intervenir en el projecte de futur del sistema a Lleida, 
sinó reunions de powerpoint són les que van fer.

I, miri, textualment llegeixo també del dossier infor-
matiu sobre el Sistema Integral de Salut de Lleida, que 
tenen vostès penjat també. I llegeixo textualment. Diu: 
«Un cop redactats els estatuts del SIS i confegits els 
informes, escau d’obrir un termini d’exposició públi-
ca, que s’estendrà des del dia 1 d’abril al 25 d’abril del 
2015, de manera que tots els interessats puguin presen-
tar les observacions i al·legacions al projecte SIS, que 
seran estudiades, etcètera. Acabat el procés d’informa-
ció pública i segons allò que en resulti, els estatuts s’ai-
xecaran a definitius amb les esmenes, correccions que 
hagin escaigut per tal que les institucions consorciades 
puguin, si així ho consideren, formalitzar la decisió 
definitiva i quedarà així definitivament establert.» Què 
vol dir això? També ho diuen vostès: que la informa-
ció pública no és per conèixer el parer de la gent, com 
li ha fet dir el president de la Generalitat aquest dema-
tí; la informació pública és un tràmit administratiu in-
dispensable per poder aprovar uns estatuts.

Què me’n diu, doncs, de l’incompliment de la s egona 
moció? Continua mantenint que l’està complint? Jo 
ho trobo francament lamentable, i des del nostre grup 
parlamentari, atès que era una esmena nostra, doncs, 
no ho acceptem. I li ho vam dir l’altre dia a la Comis-
sió de Salut. Em sembla que no podrà convèncer ningú 
d’aquesta cambra, i li demanem en aquesta moció, li 
demanarem en aquesta moció que escriurem, que aturi 
el consorci, i li posarem data –li posarem data–, si és 
que no s’ha dignat a fer-ho abans. Que no veu, conse-
ller, que el que estem fent tots plegats és perjudicar en 
el fons els usuaris i els professionals de Lleida? També 
a aquells –també a aquells– que creuen en el projecte i 
que hi han treballat de valent –perquè és veritat que hi 
ha gent–, també a aquests els estem perjudicant si no 
complim allò que acordem aquí, al Parlament.

I li serem molt clars des del Grup d’Esquerra Repu-
blicana: no és el moment de fer aquests canvis, no te-
nen una majoria per poder tirar endavant peti qui peti 
les coses i no poden fer com si la tinguessin. S’està 
perdent tota la confiança en el sistema i en qui està al 
capdavant del sistema també. I en aquestes condicions 
les coses no poden sortir bé per a ningú; no sortiran 
bé, segurament, per a vostè, però és que no sortiran bé 
per a ningú de nosaltres. I em sembla que tots volem 
el millor sistema.

En una cosa sí que podria coincidir amb el president, 
que és que quan tots els grups diem que tenim un pro-

blema, i alguns focalitzen que el problema és vostè, el 
problema es diu Boi Ruiz, nosaltres reconeixem que 
tenim un problema que va més enllà de la seva perso-
na, que tenim un problema en el nostre sistema orga-
nitzat a partir d’unes inèrcies, organitzat també d’unes 
lleis aprovades en aquest Parlament, que si no ens 
agraden és responsabilitat de tots canviar-les.

I sabent això, nosaltres, Esquerra Republicana de Cata-
lunya, volem una nova llei de salut i social per a Catalu-
nya, la millor. I amb vista que podrem fer-la completa 
volem les condicions per fer-la, i realment, ens sem-
bla que s’han d’aparcar projectes com el de Lleida o el 
VISC+ i posar-nos a treballar en aquest marc de con-
sens per poder buscar aquest consens necessari, posant 
les condicions idònies perquè arribi aquest consens.

I moltes vegades, conseller, ens fa dubtar de si vostè i 
el seu equip volen el mateix. És a dir, si realment vol 
aquest consens, perquè crec que –creiem nosaltres, des 
d’Esquerra Republicana– de la manera que estan por-
tant la gestió del departament, el CatSalut i tot el siste-
ma al territori també, més aviat el que volen és mante-
nir aquesta confusió permanent, perquè és que, si no, 
no s’entén. I segurament el que ens molesta més és a 
vegades la prepotència amb què algunes persones –i no 
parlo de vostè– parlen perquè són grans coneixedors 
del sistema. O sigui, aquí ningú en té ni idea  perquè 
hi ha gent que és gran coneixedora del sistema per-
què han passat per aquí i per allà durant anys i panys.

Doncs, si vostè es queixa de la poca informació que 
tenim molts, molts grups o, com ho diu vostè de vega-
des, de falta de rigor d’alguns discursos, si es queixen 
d’això, tal com ho veiem, si es vol el consens no se 
n’hauria de queixar. El que hauria de fer és posar en 
safata tota aquella informació que diuen que els man-
ca als altres. I per això en aquesta moció que farem in-
tentarem fer-ho nosaltres a través de la moció.

A part del tema de Lleida, que ja he comentat, par-
larem de molts altres temes, que veient el temps que 
em toca en comento només un ara. També volem par-
lar de Tarragona. Ja ho sabem que allà no han engegat 
cap projecte de creació de cap ens, però sí que s’està 
utilitzant una empresa pública, com és el Gipss, per 
barrejar la gestió de Joan XXIII i de la Xarxa Tecla.

No serem nosaltres qui diguem que no s’han d’enten-
dre les diferents institucions d’un territori, perquè cre-
iem que és així, però s’han d’entendre sota un  mandat 
clar de qui és l’autoritat sanitària, no posant dins el 
consell d’administració d’una empresa pública dos 
representants d’una empresa privada amb interessos, 
evidentment, en el territori. Per tant, inclourem també 
esmenes referides a Tarragona.

I per la resta continuaré després.

La vicepresidenta primera

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

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Diputada Vergés, miri, el que no 
és normal és que l’any 2009 amb absoluta publicitat 
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s’anunciï la creació del consorci sanitari de Lleida, es 
creï una comissió que presidia la consellera del seu 
Govern, i que ningú plantegi cap problema de consens 
polític ni parlamentari, ni tot això que estem plante-
jant ara per fer una cosa que estava en el Pla de govern 
de l’any 2009 i que es va considerar absolutament nor-
mal.

Per què el 2009? Perquè es basava en l’aplicació d’una 
norma que va aprovar aquest Parlament a proposta del 
Govern d’aquell moment i amb el consens de l’oposi-
ció. El que no és normal és que ara una cosa que no va 
ser motiu de cap debat el 2009 ho sigui el 2014. Això 
s’ha d’explicar molt bé, perquè hi ha moltíssima gent 
que no ho entén, això –moltíssima gent que no ho en-
tén. Per què ara és motiu de debat i no era motiu de 
debat abans? Per què hi ha aquesta instrumentalitza-
ció del debat? Jo estic d’acord a fer el debat que vul-
guem sobre l’instrument, sobre el com i sobre la forma 
i els controls.

I, per altra banda, no és normal que es fes un consorci 
entre l’ICS i l’Ajuntament de Castelldefels, i d’això no 
se’n parli, en el Govern anterior. Crec que és un con-
sorci que ha satisfet a tothom, no crec que aquest sigui 
un problema en aquests moments. Crec que tampoc es 
va fer un debat extraordinari d’una qüestió de fons, ni 
es va posar en perill el sistema sanitari públic d’aquest 
país, quan es fa un consorci entre el Clínic i l’ICS per 
gestionar l’atenció primària de l’Eixample. És un con-
sorci, eh?, un consorci amb majoria de l’ICS, exacta-
ment igual que un consorci amb majoria de l’ICS a 
Castelldefels. Això hi és i no ha perillat el lloc de tre-
ball de ningú; els funcionaris estatutaris continuen 
sent-ho, hi han laborals, és una sola organització. I, a 
més, li diré: en el cas del CAPSE en el seu pijama por-
ten els dos emblemes: el de l’ICS i el del Clínic. I ara 
hem de fer un debat sobre una cosa que va fer el Go-
vern anterior i el Govern d’ara no està legitimat per 
fer-la? Això ho hem d’explicar molt bé.

Perquè, miri –i ara em referiré al compliment de què 
vostè parla–, hem presentat els oportuns informes de 
compliment. Miri, de la Moció 96/X, sobre polítiques 
de salut i el futur del sistema sanitari públic, en vam 
donar resposta el 23 de febrer de 2015; de la Moció 
150 sobre el projecte VISC+, que després suposo que 
s’estendrà més, en vam donar resposta el 9 de març de 
2015. Pel que fa a la Resolució 950/X i la Moció 190/X, 
encara no ha finalitzat el termini de compliment.

Cal també tenir present que el consorci de Lleida en el 
punt 6.b, de l’epígraf 18 de la Resolució 776/X –i em 
sap molt greu parlar en aquests termes perquè no són 
els meus–, sobre l’orientació política general del Go-
vern, que insta a informar els grups parlamentaris dels 
avenços que s’hagin produït pel que fa a l’ens de ges-
tió sanitària de Lleida..., reculli després al·legacions al 
tràmit d’informació pública. Així mateix fa uns dies 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa va presentar una sol-
licitud d’empara que contestarem oportunament. Per 
tant, si hi ha una demanda o una sol·licitud d’empara ja 
la contestarem oportunament. Aquest constant donar 
voltes com una rentadora sobre el mateix tema crec 
que té les seves pautes, i crec que aquestes pautes tots 
les hauríem de respectar. Bé, nosaltres els propers dies 

informarem la presidenta del Parlament, com és reque-
rit, per donar resposta a aquesta sol·licitud d’empara.

Miri, amb relació a l’incompliment de la moció estem 
treballant per donar compliment a la moció en els ter-
minis establerts, sempre, òbviament, que el Govern 
no hagi d’incomplir normes vigents que hagi aprovat 
aquest mateix Parlament. El passat 3 de febrer des del 
Departament de Salut es va trametre un informe pel 
control del compliment de la Moció 96/X, sobre les 
polítiques de salut i futur del sistema sanitari; per tant, 
es va rendir compte. Una altra cosa és que agradi o no 
agradi el que està trametent el Govern; una altra cosa 
és que agradi i una altra cosa és que s’incompleixi, són 
dues coses diferents.

Quan a la Comissió del Consorci Integral de Salut de 
Lleida, Resolució 776/X..., s’instava informar els grups 
parlamentaris dels avenços que s’hagin produït pel que 
fa al consorci recollint les possibles al·legacions del trà-
mit d’informació pública. Això ho diu la resolució. En 
aquest sentit, el 31 de març es va publicar l’edicte per 
poder recollir en tràmit formal..., perquè és l’únic que 
val, el tràmit formal, el tràmit formal d’audiència pú-
blica, que és un requisit indispensable per poder fer les 
coses, però també és indispensable perquè és un exer-
cici democràtic de com fer un consorci; no és un tràmit 
administratiu més, que jo crec que una creació d’una 
entitat d’aquesta dimensió requereix això.

Ho torno a recordar, m’agradaria repassar en el Parlament  
si quan es va fer el consorci entre l’ICS i l’Ajunta- 
ment de Castelldefels tot això es va fer, i si es va fer el 
mateix quan es va fer el CAPSE. No ho recordo, per-
què donava la impressió que es feia dins el marc legal, 
es feia des d’un marc satisfactori, no perillava res de 
res, no era la privatització de res. I resulta que aquells 
dos consorcis es poden fer abans i ara no es poden fer. 
El mateix model, eh?, és exactament el mateix.

Bé, crec que nosaltres hem cregut important respectar 
aquest tràmit d’informació pública, i, per tant, fem un 
tràmit de... Això no vol dir que engeguem..., no con-
fonguem engegar i posar en marxa el consorci amb el 
fet de fer un tràmit d’audiència pública per veure què 
opinen –per veure què opinen– aquells que no surten 
al carrer. Hi ha molta gent que no surt al carrer i es 
manifesta a favor del consorci, molta, amb escrits. Es-
perem que aquella gent també tingui la seva opinió. 
I després reprenem amb el Parlament el debat sobre 
l’aturament o no aturament en el moment que toqui i 
en la data que creguin oportú, que el Govern és qui 
pren la decisió d’aturar-ho, quan el Govern ha de pren-
dre la decisió d’aturar la creació d’aquest consorci.

Miri, el 25 d’abril del 2014, com vostè deia molt bé, es 
va constituir el Consell de Participació Territorial de 
Salut de Catalunya. Per tant, això crec que es va com-
plir. No sé si confonem que siguin powerpoints amb el 
fet que no hem complert. Jo crec que no barregem les 
dues coses; pot no agradar com s’ha fet, i una altra co-
sa és que no complim.

Per altra banda, vull recordar que a finals de  novembre 
del 2014 –vull recordar, eh?–, es va constituir l’obser-
vatori ciutadà, un element essencial de procés parti-
cipatiu per nosaltres, creat amb absoluta voluntat de 
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transparència, imparcialitat i rendiment de comptes de 
tot el procés. I es va obrir una bústia de correu electrò-
nic on tots els professionals i tots aquells que volgues-
sin dir coses que conformarien aquest consorci i  tota 
la ciutadania poguessin consultar qualsevol aspecte 
relacionat amb aquest projecte. També es va obrir una 
pàgina web amb tota la informació sobre el consorci.

Clar, jo hi torno a insistir, pot no agradar el planteja-
ment o com fem el que insta fer el Parlament, i una 
altra cosa és dir que no complim amb les mocions del 
Parlament; són dues coses diferents. Per tant, estem 
disposats absolutament, i ho hem dit sempre: vindrem 
al Parlament de Catalunya un cop hàgim acabat tot 
aquest procés informatiu de coneixement. Això és la 
moció anterior. El que no pot ser és que tinguem mo-
cions –i ho dic perquè també despista molt la gent– en 
què un tingui una posició i que la vagi canviant en fun-
ció dels temps i dels dies per les raons..., que no vull 
entrar en detall. És a dir, va haver-hi una resolució al 
Parlament en el debat de política general, i aquesta és 
la que estàvem complint. Quan estem complint aques-
ta se’ns diu que no complim i en fan una altra dient: 
«Com que no compleixen, ara s’ha acabat, tanquin el 
projecte d’aquest consorci.» Estàvem complint la mo-
ció que s’havia aprovat en el debat de política general.

Clar, si resulta que incomplir és dir que no ho hem fet 
prou bé, que no ho hem fet com caldria... Per què no 
hem esperat al final d’aquesta moció de política gene-
ral i asseure’ns per veure tot el que havíem fet tal com 
havíem plantejat i tornar al Parlament a debatre tot 
allò que s’havia recollit de tots aquests observatoris, 
de tota aquesta participació, de tot...? Clar, aleshores, 
jo crec, home, que algunes de les coses és important 
conèixer-les, conèixer-les formalment. I no es poden 
dir moltes coses del que estan dient en aquests mo-
ments respecte al consorci de Lleida.

Miri, tothom mereix el seu respecte; per tant, hem 
d’escoltar a tothom: els que criden i surten al carrer, 
que mereixen tot el respecte, igual que aquells que fan 
papers, eh?, i no surten al carrer. «La junta clínica de 
l’Hospital de Santa Maria, reunida en el dia d’avui, 
manifesta la seva total complicitat i acord, per unani-
mitat, amb l’Acord de govern del 25 de febrer del 2014, 
de formar part d’un ens jurídic únic i independent de 
naturalesa pública, juntament amb l’Institut Català  
de la Salut, per unificar les polítiques estratègiques, 
organitzatives, culturals i operatives, amb l’objectiu 
d’evitar duplicitats i assolir un alt grau d’eficiència 
amb els corresponents beneficis que això ha de supo-
sar per als ciutadans, per als pacients i per als profes-
sionals.» Hi ha memòria d’aquests beneficis, eh? Això 
és el que diu Gestió de Serveis Sanitaris.

Hospital Arnau de Vilanova: «La junta clínica de l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, reunida el dia 
d’avui, vol donar continuïtat al document signat amb 
data 29 de juliol de 2013» –29 de juliol de 2013, eh?, 
2013, o sigui, ja es van manifestar els professionals de 
l’hospital el 2013–, «on es manifestava la seva total 
complicitat amb els principis del projecte de reformu-
lació, autoritzant-lo, amb l’esperit de l’Acord de go-
vern de 25 de febrer de 2014, a formar part d’un únic 
ens jurídic i independent» –i independent–, «de natu-

ralesa pública, juntament amb l’empresa pública de 
Gestió de Serveis Sanitaris, per unificar les polítiques 
estratègiques, organitzatives, culturals i operatives, 
amb l’objectiu d’evitar duplicitats, assolir un més alt 
grau d’eficiència, amb els corresponents beneficis que 
això ha de suposar per als ciutadans, per als pacients i 
per als professionals.» Són òrgans democràtics també, 
eh? Per tant, home, acabem de fer tot el procés, i quan 
acabem de fer tot el procés, decidim els pros i contres 
de fer aquest procés. Jo crec que és el mínim que po-
dem demanar, quan estàvem complint allò que deia la 
resolució del Parlament amb relació al debat de polí-
tica general.

Per tant, nosaltres respondrem formalment, com to-
ca respondre. Ja ho vaig dir a la Comissió de Salut. 
Respondrem a la presidència del Parlament del grau 
de compliment d’aquestes mocions. Que complir amb 
aquestes mocions no és acceptable des del punt de vis-
ta dels continguts? Doncs, potser no s’ha de confondre 
això amb el fet de no complir amb les mocions.

I, home, jo crec que a banda de tot el que es planteja, 
a mi m’agradaria saber –m’agradaria saber– la qüestió 
de fons que fa que un consorci a Lleida no sigui vàlid 
perquè hi hagi gestió, autonomia i govern des de Llei-
da i un pressupost assignat íntegrament a Lleida; com 
és possible que a Lleida no sigui possible –això no és 
possible–, però sigui possible a altres llocs? Sigui pos-
sible a Castelldefels, sigui possible a Barcelona, i ja no 
dic les figures de consorcis que hi han en tot l’àmbit 
de Catalunya.

Per tant, home, m’agradaria conèixer la qüestió de fons. 
Si és una qüestió de fons i de model, debatem-ho. Fem 
un debat ideològic sobre el model sanitari. Però fem-
lo. El que no pot ser és fer un debat a base de mocions 
i d’interpel·lacions. Això no és un debat, és fugir del 
debat, que els ciutadans mereixen tenir aquest. I no és 
un ple. Com saben vostès, també hi ha una moció del 
Parlament que diu que havíem de complir amb el fet 
de crear una mesa entre els grups polítics i el sector 
sanitari i portar al Parlament, a la Comissió de Salut, 
un document que fos objecte de debat. Aquest docu-
ment s’ha portat. On és el debat? No ho sé.

La vicepresidenta primera

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

Alba Vergés i Bosch

Conseller, no em vull estendre gaire més amb el tema 
de Lleida, perquè realment en tinc altres també de què 
parlar. Però el 2009 poder hi havia aquest consens, hi 
havien altres majories, i si ara no hi és, l’hem de tro-
bar. Ho repeteixo: és que si vostès tinguessin majoria, 
és un altre tema, però és que no la tenen, aquesta ma-
joria. Estarien legitimitats si tinguessin majoria, per-
què certament no incompleixen cap llei, i tenen una 
majoria que recolza les decisions de govern. Però si 
no tenen majoria no poden actuar com si la tinguessin. 
I per nosaltres sap que el problema no és crear consor-
ci o no; sap que el problema ha sigut en el procés de 
creació, que es va instar aquí a fer-ho d’una determi-
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nada manera, i que, realment –i li ho he explicat molt 
detalladament–, amb el seu control de compliment, de 
la Moció 96/X..., que és evident que van entrar al Par-
lament, i que me l’he mirada, i per això he detallat 
quines coses havien fet i quines no. I ni tan sols les 
han anomenat.

Bé, acabat això, a la moció també volem parlar d’altres 
coses, com de les urgències. Ja li vaig dir una vegada 
que era indigne que pacients estiguessin a urgències 
dos, tres i quatre dies perquè no es disposa de llit. Per-
què les urgències no és un lloc adequat per fer un fals 
ingrés. No hi ha confort ni intimitat, i a urgències s’ha 
de donar una resposta assistencial ràpida a la urgèn-
cia, ajustada al nivell de gravetat. I això vol dir que hi 
ha d’haver un temps límit de resolució. I avui mateix 
ens diuen que hi ha quaranta-dos pacients pendents 
d’ingrés a les urgències de la Vall d’Hebron, alguns 
que fa tres i quatre dies que hi són. I això repetim que 
és indigne. I no parlem només de Vall d’Hebron, par-
lem d’altres centres. I parlem que l’estiu passat va ser 
un desastre, i que potser, si ens hi posem abans, doncs, 
abans que estigui absolutament col·lapsat, potser arri-
barem a l’estiu amb una mica de pau i amb una mica 
de millor servei per als pacients.

Demanarem també a la moció que es presenti al Par-
lament tot allò relatiu a la normativa aplicada respecte 
a l’activitat privada en centres del Siscat. També de-
manarem informació sobre què s’està fent en aquests 
moments: quins hospitals fan activitat privada, des de 
quan, de quina manera la fan, és a dir, si mitjançant 
una creació d’una empresa ad hoc, com és el cas de 
Barnaclínic, o bé separadament, o bé barrejat amb la 
resta d’activitat, perquè hi ha hospitals de tot; quins 
professionals compaginen activitat pública i privada, 
quant representa dels seus ingressos i com es reflec-
teix en nòmines o en renda; com es vigila la incom-
patibilitat d’horaris; quina és la legislació aplicable 
també als professionals i què en diuen els comitès de 
bioètica. Tot això.

Perquè ja vam dir, conseller, que aquest era un debat 
que volíem tenir i s’ha de fer al Parlament, i nosaltres 
no ens n’amaguem. I vostè diu que no ha fet res en 
aquest aspecte, que simplement ha fet un recull de la 
legislació vigent i ho ha posat dins d’una instrucció. 
Però vostè sap, conseller, que mentre la instrucció pot 
dir que un consorci, pel fet de ser sector públic, només 
pot fer activitat privada si l’accés és per llista única, 
doncs, la realitat no és aquesta. Llavors, què farem? 
Què faran, ara? Els sancionaran? A qui? Als centres? 
Als professionals? Això ho voldríem saber.

I per això demanarem tota aquesta informació, perquè 
si fem un debat aquí al Parlament, que l’hem de fer, 
tots la tinguem i ho fem amb el màxim rigor possible 
que vostè sempre demana. I també demanarem mol-
tes coses respecte a la governança i la participació del 
sistema i de les institucions. La Secretaria de Partici-
pació Social i Local en Salut ha de promoure la parti-
cipació social en el sistema sanitari públic. També ha 
d’establir com col·laboren, cooperen i es coordinen la 
Generalitat i els ens locals. I aquest és un aspecte del 
sistema que no funciona. No funciona i ho veiem en el 
debat dels horaris dels CAP, perquè cal treballar més 

i millor amb els ens locals, amb les entitats de veïns, 
perquè algunes d’elles fa mesos i anys que lluiten per 
millorar els serveis i no ens en sortim. La governança 
és un embolic monumental en el sistema.

Ja sabem que el sector té la seva història i que les ins-
titucions també la tenen, però alguna cosa hem de fer 
per equilibrar territoris i sobretot per saber qui ma-
na, qui té la responsabilitat, qui ha de retre comptes. 
I també demanarem a la moció que es faci un segui-
ment acurat dels contractes de transport sanitari, tal 
com va marcar l’informe que donava compliment a 
la Moció 3/X, que deia que era convenient tenir una 
figura de responsable de cada contracte, amb noms i 
cognoms, eh?, no una cosa inventada, sinó una perso-
na amb noms i cognoms que fes el seguiment de tots 
aquests contractes de les empreses adjudicatàries, que 
compleixin totes les obligacions i condicions contrac-
tuals. I també demanant que es vetlli per les resolu-
cions i mocions aprovades al Parlament sobre aquest 
tema del transport sanitari, entre les quals hi ha que 
la disponibilitat de mitjans materials, i sobretot perso-
nals, sigui la correcta per al desenvolupament de l’acti-
vitat i en les condicions laborals que marca el conveni. 
I demanarem també un informe sobre quan es conside-
ra incompliment de contracte, sancions, causes d’extin-
ció, etcètera. Ja veu, conseller, que hi ha molts temes 
que preocupen i que volem tractar de cara als futurs 
debats, que siguin productius, perquè els tindrem aquí.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

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

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada Vergés, per tota 
aquesta llista de coses que ha plantejat. Jo, escolti’m, 
posar-me al debat de la gestió, no hi tinc cap proble-
ma. Jo crec que havíem de debatre més de polítiques 
sanitàries, al Parlament. Però si vol, debatrem de ges-
tió, no hi tinc cap problema. Amb tota tranquil·litat.

Miri, nosaltres estem totalment d’acord amb el plante-
jament que fa de les urgències, i aquest és un proble-
ma de gestió, no és un problema de política sanitària. 
Per tant, debatrem com s’han de gestionar les urgèn-
cies, i mirarem com podem garantir als ciutadans, des 
del punt de vista de la mateixa organització, a través de les 
obligacions que hagin de complir els proveïdors de ser-
veis..., com podem arreglar això i quines reformes d’or-
dre organitzatiu i laboral haurem de fer en determinades 
organitzacions, sobre les quals no tenim, directament, el 
Departament de Salut, ni la mateixa Generalitat, com-
petències. A veure com ho arreglem, això, per poder 
fer determinades coses. Però ens hi posarem, farem un 
debat de gestió.

Miri, jo estic totalment d’acord amb moltes de les co-
ses que ha dit. Tant és així que nosaltres vam fer l’últi-
ma instrucció que hem fet amb relació al compliment 
de les lleis vigents respecte a l’activitat privada en cen-
tres de finançament públic o de titularitat pública. Hi 
ha tot un seguit de lleis que ho determinen, són sis. No 
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podem fer una llei nova. Nosaltres no podem fer una 
cosa que no estigui contemplada per la llei; per tant, 
hem recollit les sis en aquest decret. I, a més a més, 
properament, en el Consell de Direcció del Servei Ca-
talà de la Salut, aportarem una proposta d’un sistema 
regulat, conegut i temporitzat d’avaluació del grau de 
compliment, no d’aquesta, de totes les resolucions del 
Servei Català de la Salut. Perquè del responsable de 
l’atenció sanitària als pacients i als ciutadans d’aquest 
país se’n diu Servei Català de la Salut. I moltes ve-
gades, aquest desenvolupament d’aquesta funció ha 
estat una mica autolimitat, si em permet l’expressió. 
Per tant, nosaltres portarem..., i no una cosa sense in-
tencions, sinó exactament igual que la Sindicatura de 
Comptes fa un programa anual, conegut, de què anirà 
a veure, ho farem exactament igual. Cap inconvenient. 
Per tant, perquè nosaltres, quan fem una resolució, o 
una ordre o una instrucció, la fem perquè es complei-
xi. Per tant, crec que...

I també haurà d’acceptar la governança que compar-
tim amb alguns llocs, que això ha de ser així. Perquè 
no estem sols en la governança d’algunes entitats, eh? 
Quan parla de la confusió de la governança, per mi 
no hi ha gran confusió en la governança. És simple, 
la governança. Per tant, o és 100 per cent la Generali-
tat de Catalunya, o és la Generalitat de Catalunya en 
majoria amb el món local. No hi ha més complicació 
d’això, eh? No hi ha més complicació que aquesta. Per 
tant, haurem de ser tots responsables, des del òrgans 
de govern, de complir allò que diu la Llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya, que totes les entitats de la 
xarxa pública d’aquest país depenen del nostre Natio-
nal Health Service, permeti’m que ho digui així, que 
és el Servei Català de la Salut, que això és la sanitat 
pública. I la sanitat pública com a autoritat ha de fer 
 complir totes i cada una de les ordres i instruccions. 
I també ha de tenir la complicitat d’aquells que estan 
en els òrgans de govern que no siguin Generalitat per-
què es compleixin. I a partir d’aquí, anirem fent els 
informes pertinents, a través d’aquesta iniciativa de fer 
un programa d’avaluació del compliment de les reso-
lucions i instruccions, etcètera, d’obligat compliment 
per tots els proveïdors del sistema sanitari públic del 
nostre país. Jo crec que és la manera amb què podem 
garantir aquesta uniformitat i aquesta aparent anar-
quia, que jo crec que no ho és, en el compliment de les 
normes del servei.

Per tant, això ho farem, i això crec que és un element 
en el qual tots estarem d’acord. I, per tant, jo em com-
prometo, amb la meva compareixença cada sis mesos, 
a venir a explicar quins són els resultats d’aquestes 
avaluacions. Igual que ho farem públic, en tot cas, en 
el cas que cada avaluació requereixi una sanció, com 
hem fet públic..., una sanció que últimament hem im-
posat per un incompliment, amb una falsa externalit-
zació. Per tant, farem un debat de gestió. Ja m’agrada 
aquest àmbit. Fem un debat de gestió de què és el mi-
llor, amb un únic referent per mi: què és el millor per 
al ciutadà. No què és el millor per a les estructures, 
què és el millor per a l’statu quo de governança, què és 
el millor per als statu quo territorials; no, què és el mi-
llor per al ciutadà en termes de gestió clínica. Farem 
aquest debat. I aquest debat..., jo estic disposat a fer 

una comissió de salut amb aquest monogràfic de ges-
tió clínica i de gestió sanitària en l’àmbit del sistema 
sanitari públic d’aquest país.

I llavors parlarem de les urgències, parlarem de tot 
el que sigui necessari, i de la governança. Per cert, 
aquest debat –aquest debat–, en particular i en gene-
ral, el guió d’aquest debat ja està fet, eh? El guió d’a-
quest debat està en un document que diu quines coses 
hem de debatre i sobre què hem de prendre decisions. 
I vostè coneix molt bé aquest document, perquè tant 
vostè com Convergència i Unió, i també la conselle-
ra Geli..., el PSC en aquell moment, després només la 
consellera Geli, es van comprometre a portar i deba-
tre..., perquè si miren bé aquell document, aquell no 
és un document de cap tipus d’acord, eh? No és un 
document del Govern, és un document en què tots es 
van posar d’acord per discutir i prendre decisions so-
bre això. Mirin el document. Tot el que vostè ha estat 
dient està en aquell document. Per decidir en el Parla-
ment què fem. Per tant, home, jo crec que estem una 
miqueta orfes, diria, el sector sanitari, en el sentit que 
aquest debat està portat a la ciutadania, i estem mera-
ment amb guerretes i amb batalletes a través de mo-
cions i interpel·lacions que crec que no aporten gaire 
cosa des del punt de vista de reformes fonamentals i 
estructurals, que requereix el sistema. Treure allò que 
ja no toca perquè és antic, i crear allò que hauríem de 
crear, que sigui nou.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre les darreres decisions del 
Departament de Salut (tram. 300-00296/10)

El dotzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les darreres decisions del Departament 
de Salut. Ha estat plantejada pel Grup Parlamentari del 
Grup Popular de Catalunya, i, en el seu nom, la dipu-
tada Eva García té la paraula.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta..., senyor president, per-
dó. Senyor conseller de Salut, il·lustres diputats i dipu-
tades... Senyor conseller, vostè té avui un dia intens 
de tasca parlamentària: aquest matí dues preguntes en 
sessió de control, i aquesta tarda tres interpel·lacions 
més. Segurament el fet d’insistir potser és perquè vos-
tè no ha acabat de convèncer-nos, tot i que ho hagi po-
gut intentar.

I, per tant, això no és fruit de la feina del seu Departa-
ment de Salut, sinó, precisament, és fruit de la manca 
de respecte cap a aquesta institució, que és el Parla-
ment de Catalunya, i cap a la democràcia que repre-
senta i representem.

Miri, vostè, senyor conseller, aquests últims dies i avui 
mateix ha intentat negar haver pres decisions en con-
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tra d’acords parlamentaris, i jo intentaré demostrar 
justament el contrari.

Miri, el passat dia 9 d’abril, la setmana passada, vostè 
compareixia com fa periòdicament cada tres, sis o dot-
ze mesos en comissió per donar compte del balanç de 
l’any 2014, la qual cosa sempre li hem reconegut i sem-
pre li hem agraït. A diferència d’altres consellers com 
el senyor Mas-Colell, que s’amaga i no li agrada donar 
la cara i no li agrada donar explicacions de re, doncs, 
vostè, certament, compareix periòdicament en comissió 
per explicar la tasca i la gestió del seu departament. Pe-
rò aquesta vegada, senyor conseller, no li ho vam agrair 
i no vam voler participar del seu debat p arlamentari 
perquè enteníem que no tocava. I no tocava perquè 
pocs dies abans, justament en el mig de la Setmana 
Santa, a més, amb nocturnitat i traïdoria, es van pren-
dre decisions que nosaltres enteníem que no es podien 
prendre segons mandats parlamentaris, que algun al-
tre grup ja li ho ha dit avui també. I, per tant, m’inten-
taré explicar.

Miri, aquest matí vostè, senyor conseller, ha intentat 
justificar el que fan, i fa pocs minuts ho ha tornat a fer, 
i el mateix president Mas també el defensava a vostè i  
intentava també justificar l’injustificable. I deia vostè 
aquest matí: «Estem complint en el marc del realment 
pertinent i són interpretacions errònies, el que fan vos-
tès.» Deia també que estan complint amb resolucions 
parlamentàries, però «sobretot el que fem és complir 
amb el rigor», deia vostè, com sempre habi tualment 
aquesta és la seva resposta per justificar el que fan. 
Sempre s’empara en aquest rigor, com si els grups que 
no formem part del seu Govern no en tinguéssim.

I això, senyor conseller, reconegui que no s’ajusta en 
absolut a la veritat i no s’ajusta en absolut a la realitat. 
Miri, la Universitat de Lleida es va retirar fa uns dies 
del projecte de crear el consorci sanitari de Lleida, el 
primer, probablement, o podria ser el primer de qua-
tre consorcis probables provincials. I aquesta universi-
tat s’ha retirat perquè entén que el Parlament ho havia 
aturat. I així ho enteníem tots, no només la Universitat 
de Lleida. Però sabem que el Govern de Catalunya ha 
desobeït aquesta decisió d’aquest Parlament i amb una 
actitud completament reaccionària han tirat endavant.

I deia el president Mas aquest matí, senyor conseller, 
que el projecte es troba en informació pública perquè 
és el millor tràmit per saber què pensa la gent de Llei-
da sobre tota aquesta qüestió. Miri, jo no qüestiona-
ré tant el fons d’aquest assumpte, el fons del tema del 
consorci, de la creació del consorci sanitari de Lleida, 
com sobretot i també la forma que vostès tenen i han 
tingut de governar també en aquesta qüestió.

Miri, a vostè, que moltes vegades ens parla i s’empara 
en aquestes famoses enquestes que vostès fan i des-
fan i maquillen i desmaquillen –i sempre normalment 
vostè diu que els catalans estan completament encan-
tats amb el funcionament actual del sistema sanitari, 
que no pas amb el sistema sanitari en si, però sobretot 
amb el funcionament actual del sistema sanitari–, li 
diré que hi ha una enquesta, que vostè deu conèixer 
perfectament, que diu que el 42 per cent dels catalans 
creuen que la sanitat pública catalana està pitjor que 

fa un any. I si a això afegim la censura mediàtica dels 
mitjans de comunicació en qüestions polèmiques del 
seu departament, doncs, resulta que el percentatge de 
preocupació encara és més elevat. Certament, i mal-
auradament, estem massa acostumats que els mitjans 
de comunicació públics a Catalunya censurin allò que 
al Govern de Catalunya no li interessa que surti. Hi 
estem massa acostumats, però és que resulta que amb 
el Departament de Salut el tema és escandalós.

I podria posar molts exemples, però que segurament no 
vénen al cas i, per tant, continuaré amb l’argument que 
tenia. Per crear, senyor conseller, aquest consorci vostè 
sap perfectament que passa inevitablement per l’acord 
de dues administracions, i sense, per tant, la participa-
ció de la Universitat de Lleida difícilment es pot fer.

Reconegui que els acords, com vostè diu, del 2007, 
2008 i 2009 no existeixen avui; les sumes parlamen-
tàries, les majories parlamentàries del 2007, 2008 i 
2009 no existeixen avui. Per tant, senyor conseller, 
vostès tenen un problema.

Però, miri, no em puc estar tampoc de fer un comen-
tari sobre la polèmica del Barnaclínic, que em sembla 
que no és un tema menor. Un altre incompliment, se-
nyor conseller, del seu Govern, que van per lliure; vos-
tè i els membres del seu Govern van per lliure.

Miri, Barnaclínic és la millor manera, el millor exem-
ple de fer negoci en un hospital públic. A la planta se-
tena de l’Hospital Clínic de Barcelona no cal la targeta 
sanitària per ser atès. Tampoc no cal posar-se a la cua 
de la llista d’espera per ser intervingut, perquè Barna-
clínic, senyor conseller, és el millor exemple del «xi-
ringuito» que fa negoci amb els recursos públics de 
tots els catalans, i que ha estat denunciat per tothom, 
en primer lloc, per la patronal de la sanitat privada de 
Catalunya, també pels mateixos usuaris, pels treballa-
dors, pels sindicats; per tothom ha estat denunciat. 

I, per cert, i ara que parlem del Clínic, ja ha investigat, 
senyor conseller, si és veritat que a l’Hospital Clínic 
cobren setanta euros per tenir dret a una habitació in-
dividual? Li ho dic perquè aquesta va ser la seva res-
posta a la pregunta d’aquesta diputada el passat 18 de 
febrer, quan li vaig, doncs, fer precisament..., li vaig 
adreçar aquesta qüestió en sessió parlamentària. Vostè 
em va dir que no en tenia ni idea, que era la primera 
vegada que escoltava aquesta barbaritat –crec que va 
fer servir fins i tot aquesta expressió–, però que, en 
qualsevol cas, investigaria si això era veritat que es-
tava passant, perquè fins i tot a vostè li semblava molt 
greu. Ens agradaria saber, senyor conseller, si des del 
18 de febrer fins avui –fa ja dos mesos– vostè ha fet 
alguna cosa, algú ha assumit responsabilitats si això 
és veritat –que ja li dic que sí que ho és, que està pas-
sant. I, per tant, ens agradaria, senyor conseller, que 
més enllà d’esperar durant aquests dos mesos que vos-
tè hagués tingut a bé dirigir-se al Grup Parlamentari 
Popular per tal de donar una resposta com es va com-
prometre a fer..., esperem que en aquests moments en 
el seu torn de rèplica, doncs, ens expliqui exactament 
per què a l’Hospital Clínic, entre d’altres, cobren se-
tanta euros a una persona pel fet de poder tenir una 
habitació individual, senyor conseller.
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L’Hospital Clínic fa negoci amb el seu consentiment, i 
això és molt greu. És tan greu que és inadmissible, és 
denunciable i és indecent, senyor conseller de Salut. 
I, per tant, volem saber fins quan aquesta situació, fins 
quan consentirà vostè aquesta desviació també dels 
pacients que poden pagar, aquesta desviació d’inter-
vencions al Barnaclínic. 

I volem respostes a totes aquestes preguntes, no volem 
que fugi d’estudi, que ens digui que no tenim rigor, que 
vostès en tenen molt, i, precisament, segurament per 
això els va d’aquesta manera. I no s’empari en el joc 
de paraules també que parlamentàriament sol fer ser-
vir i que creu que pot convèncer algú.

A mi m’agradaria, senyor conseller, que vostè aprofi-
tés aquest torn per reconèixer, doncs –i perdonin l’ex-
pressió, perquè ja li ho vaig dir l’altre dia en comissió, 
però avui li ho vull tornar a dir–, que vostè es passa 
aquest Parlament pel clatell, simplement i clarament. 
Reconegui que ho fa, senyor conseller, i en tot cas, de-
mani disculpes pel que estan fent i redreci les seves 
polítiques. Vostè hi és a temps, pot pujar a aquest fa-
ristol, demanar disculpes pel que està fent i redreçar 
les seves polítiques. 

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per respondre aquesta interpel·la-
ció, en nom del Govern, té ara la paraula l’honorable 
conseller senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Diputada, miri, a mi el que em sor-
prèn és que des de la seva autoritat moral pugui dir 
que aquest conseller es passa pel clatell el Parlament 
quan jo no m’he passat pel clatell cap llei que fa aquest 
Parlament. I amb això crec que ho he dit tot, eh? Per 
tant, s’ha de tenir autoritat per dir que aquest conse-
ller es passa pel clatell les lleis que fa aquest Parla-
ment. Una altra cosa és que aquest conseller agradi o 
no agradi com compleix les mocions mentre les com-
pleixi a terme, però que em passo el Parlament pel cla-
tell li puc assegurar que no i li puc assegurar que no. 
Altres grups parlamentaris sí que es passen pel clatell 
les decisions que pren solemnement i amb majories 
absolutes aquest Parlament.

Per tant, dit això, una altra de les coses que em sor-
prèn –i és la segona vegada que em sorprèn, perquè 
a la intervenció anterior ja s’ha donat això–: resulta 
que el que és bo per als ciutadans depèn de les ma-
jories que hi hagi al Parlament? Era bo per als ciuta-
dans tenir unes coses per una majoria que quan no té 
aquesta majoria ja no és bo per als ciutadans? Ho hem 
d’explicar molt bé a la gent d’aquest país, això, eh? Ho 
hem d’explicar molt bé, perquè els tenim una mica 
desorientats. Després ens queixem que com a classe 
anem perdent el respecte de la societat. El que era bo 
en un moment determinat pel Govern que governava i 
per l’oposició en aquell moment ha de ser igual de bo 
quan governa l’oposició i passa a l’oposició el que go-
vernava. Si no, això no hi ha qui ho entengui, en ter-

mes d’ètica política, en termes d’ètica social. Jo no sé 
entendre-ho. Ja em disculparan que no ho entengui –ja 
em disculparan. 

Però crec que molts ciutadans que estan fora d’aquí 
no acaben d’entendre per què és bona una cosa quan 
hi han unes majories i després se’t diu: «No, és que 
ara hi han unes altres majories. Allò que defensàvem 
nosaltres, ara com que tu no tens la majoria, no t’ho 
deixem fer.» Crec que això mereix una explicació a 
aquells que representem; ja no una explicació entre 
nosaltres, a aquells que representem, perquè no ho en-
tenen, aquests canvis de posició no els entenen. 

Una altra cosa és que jo mentre governo faig una cosa 
i quan estic a l’oposició passo i, evidentment, constru-
eixo una nova cosa perquè no estic d’acord amb el que 
feia el Govern. Però és que l’oposició estava d’acord 
amb el que feia el Govern en aquell moment. I, per 
tant, home...

Barnaclínic: era bo Barnaclínic abans i l’hem de tan-
car ara? Hem tingut set anys per tancar Barnaclínic 
–set–, per inspeccionar-lo –set. L’estem inspeccionant. 
Barnaclínic va tenir una valoració ètica, un grup ex-
pert fet per l’anterior Govern que donava una sèrie de 
recomanacions. En aquests moments, el Clínic està sota 
inspecció d’una autoritat que no són càrrecs de confian-
ça, són inspectors que estan inspeccionant, que han de-
manat una ampliació sobre la informació, que ho estan 
inspeccionant tot, inclòs això que diu vostè dels  setanta 
euros per habitació individual, que això té molts mati-
sos. També s’està inspeccionant. Perquè això està per-
mès per la norma, la llei ho permet, la Ley general de 
sanidad ho permet, sempre que sigui en base a una sè-
rie de condicions. Ho permet.

I, per cert, no queda més remei que tornar a apel·lar al 
rigor, eh? Perquè com parlem que el Clínic fa negoci... 
Negoci per a qui? Deu ser per a la sanitat pública, per-
què allò que factura el Clínic des de Barnaclínic són 
uns quants milions que van a parar redistributivament 
als salaris i als equipaments i a les inversions que fa 
l’Hospital Clínic. Sí, això és un negoci per als ciuta-
dans i no... Bé, escolti’m, cap problema.

I, a més a més, home, complir una resolució de dir: 
«El sospitós executi’l i després el jutja.» Això és el que 
diu la resolució. Per tant, home, tancar una cosa cau-
telarment abans que hi hagin uns elements, crec que 
com a mínim seria incomplir una llei. No podem tan-
car algú..., que comporta el que comporta, eh?, com-
porta perdre tota una sèrie d’ingressos a l’Hospital 
Clínic, deixar de tenir uns llocs de treball... Tot això 
queda molt maco dir-ho de cara a la galeria. Però jo 
crec que, a més a més, n’han fet una defensa acèrri-
ma no els metges que treballen a Barnaclínic, tots els 
professionals de l’Hospital Clínic, que d’això no ens 
n’oblidem també: han manifestat tot el seu suport al 
model Barnaclínic aquells que no treballen a Barna-
clínic i que no es guanyen la vida a Barnaclínic.

Una altra cosa és que siguem rigorosos, com deia abans, 
i totes aquelles resolucions que fa el Servei Català de 
la Salut es compleixin. I farem i crearem l’estructu-
ra oportuna per fer..., no per aquesta resolució, ni per 
aquesta ordre que hem fet. Farem i crearem un pro-
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grama que començarà en el segon semestre d’aquest 
any –calendari–, i sabrà tothom quan li toca, per veu-
re quin grau de compliment fa de les instruccions que 
rep del Servei Català de la Salut.

Per tant, home, jo crec que parlar que el Clínic fa ne-
goci..., miri, jo crec que..., jo és que no apel·lo al rigor 
perquè sí, a mi no m’agrada dir coses que no s’ajustin 
als termes precisos, i dir que el Clínic fa negoci sense 
dir quin tipus de negoci fa a darrere, crec que... Si, a 
més a més, sabem tots plegats que negoci vol dir ne-
gació de l’oci, eh?, no vol dir guanyar diners, també 
utilitzem a vegades les coses de manera poc apropia-
da; negoci és una activitat que en aquest cas genera 
uns recursos que van a la sanitat pública d’aquest país. 
I aquesta és una realitat que, a més a més, si vol s’ac-
centuarà o s’està accentuant en el context dels proble-
mes de la sanitat pública.

Perquè, miri, hi ha una cosa que tornem a oblidar tots 
plegats. Tornem a oblidar-nos-en, tots plegats. Tenim 
un sistema sanitari que neix d’una història. Ens pot 
agradar o no, però és aquest, el sistema sanitari. Un 
sistema sanitari públic, de model nacional de salut, 
en el qual hi ha una autoritat sanitària, el nostre Ser-
vei Català de la Salut, i una xarxa de proveïdors com 
qualsevol altre sistema sanitari, que regula, que con-
trola... Ho farà millor o pitjor, però no qüestionem el 
fons, hi insisteixo, per la forma.

Sap quins són els punts febles d’aquest sistema sani-
tari públic del nostre país? El primer punt feble que té 
és el seu subfinançament, històric, no imputable ni al 
seu Govern, a tots els governs de l’Estat: subfinança-
ment crònic. I sap en què es tradueix, aquest subfinan-
çament crònic, en tots els que han governat en aquest 
país? A tenir uns salaris per sota del que es mereixen 
els professionals i a tenir una llista d’espera que el país 
no es mereix. I torno a insistir que no escolto ningú en 
aquest Parlament dir que tenim un greu problema de 
finançament crònic, més enllà de la crisi econòmica, 
cosa que diuen, a més a més, totes les conselleries de 
totes les comunitats autònomes d’aquest país.

Aquest és el primer problema, el primer problema que 
hem d’afrontar col·lectivament, perquè això és el que fa 
mal als nostres professionals i als nostres ciutadans: 
el subfinançament. No estic parlant del maltractament, 
estic parlant del subfinançament crònic i històric que 
té la sanitat d’aquest país, que va heretar tota una sèrie 
d’hospitals sense que es posessin els diners de funcio-
nament. I que ha anat empassant-se, com totes les co-
munitats autònomes, les decisions sobre les quals no 
té competències, de carteres de prestacions, de coses 
noves que entren al sistema, que han de finançar els 
ciutadans sense que es faci l’aportació des de l’Estat, 
a què els principis de lleialtat institucional del sistema 
de finançament del nostre país obliguen. I pateixen, el  
professional d’aquest país i el ciutadà d’aquest país,  
el fet que no tinguem en aquests moments posat a so-
bre la taula un nou model de finançament de les comu-
nitats autònomes. 

I això no és un tema imputable al procés de Catalu-
nya, eh?, perquè ho pateix Catalunya i totes les altres 
comunitats autònomes. No desvariem en aquest sentit. 

Aquest és el veritable problema que té el nostre sistema 
sanitari, des de fa moltíssims anys. Pensi que des del 
2008 no aconseguim redreçar els salaris dels profes-
sionals. Pensi que des del 2008 no podem fer front a 
les inversions que necessitem, que ens hem d’endeutar; 
que des de fa molts anys no podem fer absolutament 
res més que aguantar com podem gràcies a un esforç 
tremend dels nostres professionals i, per cert, amb una 
capacitat, segurament, des del principi aquest castellà 
que el hambre agudiza el ingenio, perquè potser segu-
rament som els més innovadors, els més reformistes, 
els més diferents, perquè patim una situació que els al-
tres no pateixen.

I no m’expliqui que és que destinem els diners a am-
baixades, etcètera, perquè, miri, hi destinem el 40 per 
cent del nostre pressupost. El 40 per cent del pressu-
post de la Generalitat en aquests moments és salut. I el 
70 per cent, polítiques socials. Això vol dir que altres 
departaments, perquè del 36 passéssim al 40, han ha-
gut de posar bacon, en aquest procés.

Per tant, home, jo dic que el nostre sistema sanitari, 
amb totes les seves disfuncions de funcionament, que 
n’hi han, amb tots els models, remodelacions i debats 
de gestió, que hi són..., però anem si us plau al tracta-
ment etiològic del problema de fons. Si solucionem el 
problema de fons solucionarem molts problemes. Què 
es pensa, que tenir més o menys recursos a les urgèn-
cies és perquè no sabem què fem? Tenir llista d’espera 
és perquè no sabem què fem? Home, alguns pensen 
que és perquè tot això fa créixer el sector privat. Sí, 
dóna la casualitat que a vegades tant parlar malament 
del sistema públic potser el que li estem fent és un fa-
vor al sistema privat, quan no s’ajusta a la realitat com 
de malament en parlem, del sistema públic.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica tor-
na a tenir ara la paraula la diputada senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, la retòrica 
de sempre. Sabíem perfectament quin seria el seu ar-
gument: infrafinançament, «l’Estat no ens paga el que 
ens deu»... Bé, el de sempre, senyor conseller.

Miri, la inversió per capita més baixa per català, en 
aquest cas, més baixa de totes les comunitats autòno-
mes és la del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
M’entén, senyor conseller? Nosaltres podem discutir 
que la sanitat pot estar millor finançada o no, ho po-
dem discutir, ho podem abordar des de les disset comu-
nitats autònomes. Però vostès són els que maltracten 
més la gent, i aquesta és la realitat. La inversió més bai-
xa és la de Catalunya. Per alguna cosa deu ser, senyor 
conseller. Ho deuen gastar vostès deuen saber en què. 
Jo sé perfectament en què, i vostè ho ha dit, però jo no 
tornaré a parlar d’aquest tema.

Miri, de la seva resposta i també de l’anterior interpel-
lació que li feia Esquerra Republicana, doncs, traiem 
la conclusió preocupant, molt preocupant, que la sa-
nitat pública en aquests moments està en mans d’Es-
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querra Republicana. I permeti’m que li reconegui que 
això fa por, eh?, fa molta por. D’entrada fa molta por 
estar en alguna cosa, i en aquest cas a la sanitat, en 
mans d’Esquerra Republicana. En el curt termini te-
nim la sensació que Esquerra Republicana té a les se-
ves mans la liquidació final, o no, de la sanitat pública 
catalana. I, per tant, els emplacem a no fer-ho; els em-
placem, senyora Vergés i resta de diputats d’Esquerra 
Republicana, a no seguir donant suport a unes políti-
ques completament errònies, també en sanitat.

I, miri, vull aprofitar, senyor conseller..., perquè vostè 
ho deia i sembla que aquí només defensin els metges, 
els professionals, la gent de Convergència i Unió, i ab-
solutament res més lluny de la realitat. Vull aprofitar 
per fer un reconeixement de tots els professionals de la 
sanitat, i un reconeixement públic i solemne dels pro-
fessionals, de tots, per l’enorme tasca que fan, moltes 
vegades en condicions i amb sous molt i molt insufi-
cients, i maltractats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Miri, del tema del Barnaclínic no m’ha donat expli-
cacions. Què diu de tancar-ho? Què diu vostè d’això, 
que fa set anys que es podia haver tancat? Qui ha par-
lat d’això? Que s’està inspeccionant. Escolti’m, i quan 
acabarà aquesta inspecció? Perquè, clar, mentrestant, 
els que estan patint són precisament les persones, que, 
certament, alguns hi tenen accés i d’altres no, per mo-
tius econòmics, segurament.

Miri, vostè que demana tant de rigor, eh? Doncs, miri, 
escolti aquestes paraules, textuals: «Barnaclínic fun-
ciona como una sala más y tiene acceso al servicio 
 informático del Clínic, por ejemplo, para pedir un ca-
millero. Nos hacían las peticiones como si fuera una 
sala normal. No había distinción, porque prestan ser-
vicios profesionales a una empresa privada, mientras 
que en su propia empresa existen listas de espera y un 
colapso en los servicios, que es el Hospital Clínic. Ha 
ocurrido que, durante guardias, médicos sin vincula-
ción con el Barnaclínic han tenido que subir a ver a 
pacientes de Barnaclínic. Una de las UCI nuevas del 
hospital tiene un box reservado para clientes de Bar-
naclínic. Llevo seis años trabajando allí y siempre he 
hecho las pruebas para Barnaclínic dentro de mi hora-
rio. En los turnos de tarde hay dos camilleros, que, en 
el momento en que atienden a pacientes de Barnaclí-
nic, dejan de hacer los servicios públicos, y los pacien-
tes de la seguridad social se tienen que esperar. Si un 
cliente de Barnaclínic sufre un paro cardíaco, el que 
sube a atenderlo es el equipo de guardia del Clínic.» 

Això, senyor conseller, és rigor? És que sembla que no-
més tinguin rigor vostès. El pitjor Govern que ha tingut 
Catalunya és l’únic que té rigor. Resulta que ningú més 
té rigor que vostès. Senyor conseller, una mica més de 
respecte i de serietat.

Miri, jo li he demanat que rectifiqui les seves decisions 
equivocades, perquè hi és a temps, i aturi els projec-
tes que ha llançat sense l’acord de ningú. I parlem-ne. 
Vostè demana molt acord, parlar, diàleg, debat. Preci-
sament això és del que li estem parlant nosaltres, tam-
bé. Però vostès ho han fet tot exactament al revés, i 
han començat pel final. I, si ho fa, tothom li ho agrai-

rà –tothom–, el seu soci de govern el primer. Però fins 
i tot també els sectors crítics que hi han a dintre de 
Convergència Democràtica de Catalunya, que li retre-
uen a vostè directament i a la cara les seves males po-
lítiques. Però jo, evidentment, en els temes interns de 
partit no hi entraré.

Miri, a Lleida, senyor conseller, hom té la sensació que 
intenten escapar, precisament, dels controls adminis-
tratius actuals, agrupant en un consorci els centres pú-
blics i els privats. Probablement, la raó pugui ser el fet 
de facilitar un tipus de gestió que atregui els sectors 
sanitaris privats propers a Convergència Democràtica 
de Catalunya i que en campanyes electorals tan bé els 
han anat a vostès.

Miri, senyor conseller Boi Ruiz, si els principis d’in-
dependència i pluralitat dels poders públics no es com-
pleixen, com ha sigut aquest cas, doncs, resulta que 
la Generalitat de Catalunya se situa fora de la legali-
tat i fora de la dignitat. Ja sabem que a vostès això de 
situar- se fora de la legalitat els és absolutament nor-
mal, i ho fan sovint. Però, miri, saben?, estan molt 
acostumats a actuar d’aquesta manera, al marge de la 
llei, però algú, evidentment, com a mínim la història, 
els jutjarà per haver-ho fet.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyora diputada. També per al torn de rèpli-
ca, i en nom del Govern, el conseller Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Miri, torno al rigor, lamentable-
ment. Tot això que ha llegit és veritat. Tot això que 
ha llegit és així, organitzativament parlant, però, sap?, 
per totes i cada una d’aquestes actuacions, l’Hospi-
tal Clínic cobra uns diners a Barnaclínic, que servei-
xen per pagar la nòmina de tota aquesta gent, amb un 
contracte intern, que també estem avaluant en la ins-
pecció, entre Barnaclínic i el Clínic. I Barnaclínic rep 
una facturació del Clínic per tots aquells serveis que 
l’estructura del Clínic li presta. És veritat, però rigor, 
expliquem les dues parts –expliquem les dues parts. 
Segurament, si no tinguéssim els ingressos de Bar-
naclínic no podríem sostenir els salaris del Clínic ni 
podríem sostenir les estructures del Clínic, en aquests 
moments, perquè són uns quants milions.

Per tant, torno al rigor. Expliquem-ne una part, és ve-
ritat. La segona part és que tota aquesta prestació de 
serveis que es fa des del servei d’urgències d’un malalt 
ingressat a Barnaclínic, etcètera, genera una factura-
ció interna, facturació, òbviament, que va al malalt i 
que del malalt va a l’Hospital Clínic com a prestació 
de serveis.

Miri, fixi-s’hi, em dóna l’absoluta raó, a més a més, que 
estem subfinançats. Si m’està dient que som la comu-
nitat autònoma que menys diners dedica per ciutadà, 
en aquest país, destinant el 40 per cent del pressupost, 
quan d’altres amb el 30 i escaig destinen molts més di-
ners que nosaltres, és evident que tenim un subfinan-



Sèrie P - Núm. 102 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 d’abril de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 52.1  90

çament. Tan simple com això, una regla de tres. Si del 
40 per cent només podem posar 1.100 i escaig euros 
i uns altres amb menys del 40 per cent, el 30, en po-
den posar 1.600, és que tenim un problema de finan-
çament. Tan senzill com això. Per tant, li agraeixo la 
seva intervenció, perquè em permet reafirmar que te-
nim un problema de subfinançament gravíssim.

En segon lloc, miri, el millor reconeixement públic 
que podem fer als professionals, el millor, és demanar 
un millor finançament per a Catalunya per poder mi-
llorar les seves condicions –el millor. Hem hagut de 
prendre decisions de reformes estructurals per poder 
recuperar diners, perquè no n’hem pogut posar més 
perquè els professionals d’aquest país puguin cobrar la 
paga extra que els vam haver de treure per un proble-
ma de finançament. I això ha suposat haver de prendre 
decisions de cost d’oportunitat: moltes vegades perju-
dicar-ne uns per beneficiar la majoria. I hem hagut de 
fer-ho. Per tant, si a vostè li mereixen tant respecte els 
professionals d’aquest país –metges, infermeres, ges-
tors i tots–, demani que es millori el finançament de 
la sanitat pública del conjunt de l’Estat i, en especial, 
de Catalunya. Aquest és el millor favor i el millor re-
coneixement de veritat que pot fer als professionals.

Nosaltres hem hagut de prendre decisions a contracor 
de perjudicar-ne alguns per poder alliberar els recur-
sos per poder recuperar les pagues extres a l’ICS i per 
poder recuperar, via les tarifes, les pagues extres amb 
el sector concertat.

I, miri, per acabar, crec que una de les coses que tampoc 
s’entén és que, mentre es practiquen determinades polí-
tiques que van bé, aquí es qüestionen. Jo li faig una pe- 
tició. Digui-li a l’alcalde de Castelldefels que no està 
d’acord que hi hagi un consorci entre l’ICS i l’ajunta-
ment, i jo el dissolc demà. Li ho diu: si no està content, 
si no és bo que l’autonomia de gestió estigui allà, si no 
és bo que es pugui decidir des de Castelldefels, si no és 
bo cogestionar l’atenció primària a Castelldefels a tra-
vés d’un consorci entre l’ICS i l’Ajuntament de Castell-
defels. (Veus de fons.) Per què els ho nega als de Lleida, 
aleshores?

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. 

Interpel·lació 

al Govern sobre la gestió sanitària 
i la utilització de mitjans públics 
(tram. 300-00298/10)

Passem al punt tretzè de l’ordre del dia i el darrer que 
tramitarem avui, que substanciarem avui, que és la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la uti-
lització de mitjans públics. Ha estat exposat pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i en el seu nom la diputada 
senyora Carme Pérez té la paraula.

Carme Pérez Martínez

Gràcies, president. Conseller... Bona tarda, als diputats 
i diputades. Penso que una mica ja estem fent aquest 
debat una mica desllavassat i potser necessitaria una 
mica més d’ordre.

Miri, conseller, jo que l’escolto quan vostè parla als 
mitjans, i evidentment també quan parla aquí, per des-
comptat, a mi em crida l’atenció que vostè cada vega-
da que comenta les denúncies, les manifestacions, les 
opinions que es fan des de l’oposició del Parlament i 
també des dels sectors crítics, que n’hi ha força, a les 
seves polítiques, vostè sempre qualifica totes aquestes 
manifestacions que són un mantra que repetim, uns 
per interessos polítics, per treure’n rèdits polítics, al-
tres per interessos sindicals. En alguns casos i respec-
te a mi, me n’imputa diverses, d’aquestes coses, ja que, 
com vostè m’ha recordat aquest dematí, també tinc 
una representació sindical dintre d’aquest món sani-
tari. I, realment, conseller, no crec estar equivocada, 
no pot ser que tinguem el major índex de budisme o 
d’hinduisme, pràcticament, de tot el món occidental.

I, per tant, jo voldria fer-li una mica la revisió de tots 
aquests comentaris que es fan i de quina és la realitat 
que després ve documentada, no només pels mitjans, 
sinó pels mitjans estadístics i per les organitzacions 
que tenen aquestes dades.

Quan es va començar a parlar que hi havia un tanca-
ment de llits a Catalunya, que això es va posar en dub-
te, es va dir que era temporal, però quan anem a les 
estadístiques veiem que el nombre de llits a Catalu-
nya ha disminuït en un 15 per cent respecte als que 
 teníem abans d’aquestes retallades. Jo ho he dit moltes 
vegades: vostès fan les polítiques que tenen perquè te-
nen majoria, o almenys compten amb un partit que els 
recolza, en aquesta majoria, i, per tant, vostès poden 
desenvolupar les polítiques que creuen més adients, 
però el que no em sembla correcte, i crec que també 
ho he dit moltes vegades, és que vostès diguin que no 
fan el que realment fan.

Quan vam parlar que hi havien unes xifres de mortali-
tat que, per unes raons o unes altres..., però que s’havien 
incrementat, també se’ns va dir que això era degut als 
mesos d’hivern, que era degut a la grip, que semblava 
que havia aparegut espontàniament a partir del 2011. 
Però, solució que es va fer: doncs, l’Idescat va dei-
xar de publicar aquestes dades de mortalitat i les hem 
d’anar a buscar a l’Institut Nacional d’Estadística, en 
les quals comprovem que les dades de mortalitat de 
Catalunya no s’han recuperat des que van començar 
les retallades.

Quan vam parlar que hi havien llistes d’espera que es-
taven desbocades, que no eren tan transparents com es 
desitjava, que hi havien llistes d’espera per esperar a 
entrar a la llista d’espera, també se’ns va dir que això 
no era així, que també era un altre mantra dels nom-
brosos que vostè diu que nosaltres manifestem, i es 
van canviar els criteris, en fi, es van fer una sèrie de 
gestions, es va acceptar que hi havien aquestes llistes 
d’espera i es van disminuir. El que passa, que es van 
disminuir –i les estadístiques també ens donen la raó– 
incrementant les derivacions cap als centres del Siscat, 
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però amb ànim de lucre, quan s’estaven disminuint els 
recursos cap al sector públic i el sector concertat sense 
ànim de lucre. Quan vam dir que això passava i que 
aquestes derivacions s’estaven fent, també se’ns va dir 
que no era cert, però ens trobem, i les estadístiques 
i els pressupostos ens ho indiquen, que, per exemple, 
l’empresa IDC Salud ha incrementat el 78 per cent els 
contractes que tenia respecte a l’Administració, men-
tre que els centres de l’ICS, concretament, havien ex-
perimentat un decrement, aproximadament, del 40 per 
cent respecte a les seves prestacions.

Per cert, voldria afegir la pregunta que li he fet aquest 
dematí: si vostès pensen complir la Llei de contrac-
tes del sector públic i pensen sancionar l’empresa IDC 
–Capio– i l’altra empresa privada que sembla que, per 
la mateixa inspecció que s’ha fet des del departament, 
resulta que han subcontractat l’activitat que obligatò-
riament havien de fer amb mitjans propis. I... (Pausa.) 
Jo ho he llegit, no sé si és veritat o no. Jo espero que 
vostè m’ho aclareixi, perquè, a part de llegir-ho als 
mitjans, vostè està aquí per dir-nos-ho. Si aplicaran o 
no la sanció que preveu la Llei de contractes, que és la 
prohibició de tornar a contractar amb l’Administració, 
o senzillament es limitaran a un requeriment que mo-
difiquin el contracte i modifiquin la prestació; perquè 
això no és el que preveu la Llei de contractes del sec-
tor públic i, com vostè molt bé ens ha dit, vostè està 
aquí per complir la llei, i espero que siguin totes.

Després, també ens diu –que és un mantra que ha re-
petit moltes vegades– que l’acusem a vostè, conseller, 
i altres persones també ho fan, que vostè afavoreix la 
privatització de la sanitat de Catalunya. Una mica, es-
tem com obligats a demostrar la inexistència de Déu. 
Jo voldria repetir algunes dades i recordar-les, les 
dades estadístiques. Llits privats amb ànim de lucre 
–n’excloc, aquí, els sense ànim de lucre–, i són dades 
que també estan estadísticament corroborades: les da-
des a Catalunya dels llits privats s’acosten al 50 per 
cent, l’índex més alt de tot Espanya. És la segona co-
munitat autònoma en privatització en els darrers anys, 
només la guanya Madrid. I hem tingut, en els darrers 
anys també, un increment del 80 per cent de deriva-
cions de prestacions sanitàries cap al sector privat 
amb ànim de lucre, tot i que forma part del Siscat.

Quines actuacions ha fet des del seu departament? El 
consorci de Lleida, que prou se n’ha parlat. Jo vull 
recordar que posar-ne en tràmit d’audiència pública 
els estatuts no és una campanya de participació, com 
aquest dematí el president ens ha vingut a dir, ni es fa 
per conèixer quina és l’opinió dels ciutadans de Llei-
da, sinó que és un tràmit administratiu obligatori quan 
es vol crear un ens del sector públic. Per tant, malgrat 
l’aprovació d’una moció parlamentària, vostès no han 
deturat aquest procediment, sinó que segueixen enda-
vant. I, per tant, diu que vostè ja ens dirà si es compleix 
o no la moció, però és que la moció està aprovada.

Vostè diu que s’estranya que això, que abans era bo, ara 
no ho sigui. Miri, conseller, però això no ens ho ha de 
preguntar a l’oposició, això ha de preguntar-s’ho a vos-
tè mateix, perquè penso que si abans això es veia amb 
confiança, i ara no s’hi veu, és perquè hi ha una crisi 
de confiança respecte a les actuacions del seu departa-

ment i respecte a les actuacions del Govern, perquè, si 
no, no s’explicaria.

Sobre Tarragona, també hi ha un projecte, i aquest sí 
que està sota gestió privada. I una altra evidència són 
els estatuts de l’Hospital Clínic, en què es permet, i 
així ho estableixen els hospitals –els mateixos estatuts 
que ja s’han fet en el consorci–..., que es permet que, 
en el futur, puguin entrar ens privats a formar-ne part. 
Però és que, a més, la constitució ja és amb un ens 
privat, perquè, aquesta Associació del Coneixement 
Clínic de l’Hospital Clínic, jo que sàpiga no deu ser 
un ens públic, i, a més, a mi m’agradaria saber..., que 
se’ns digui qui, exactament, forma aquesta associació 
del coneixement. Són tots els professionals del Clínic? 
Els que tenen contractes fraudulents laborals i que es-
tan de manera temporal, tot i que el contracte és inde-
finit? O són només el grup selecte de professionals que 
formen part del Consell d’Administració de Barnaclí-
nic i que, al mateix temps, són els que treballen a Bar-
naclínic amb els seus malalts privats i tenen un cert 
benefici addicional al que cobren per la seva activitat a 
l’Hospital Clínic? En fi...

Després, ens ha sorprès que, precisament quan aquest 
tema de l’activitat privada pensem –i jo crec que no hi 
ha oposició en aquest Parlament– que s’ha de sotmetre 
al debat que vostè proposa per a tot el model sanitari, 
enmig de setmana santa aparegui una instrucció que 
regula l’activitat privada dels centres del sector pú-
blic, però donant per fet la major de la situació, que 
és que hi ha activitat privada i l’hem de regular, quan 
 nosaltres pensem que el que s’ha de debatre primer, 
conseller, i jo penso que no m’equivoco en l’ordre dels 
factors, és que es debati i ens posem d’acord –perquè 
això requereix un ampli consens no només polític, 
sinó social– en si en els centres públics, siguin o no 
mitjans propis, o siguin o no majoritàriament públics, 
s’ha de fer o no activitat privada; i, després, quina acti-
vitat privada s’ha de fer i sota quines condicions.

Perquè la proposta de resolució que també es va aprovar 
a la Comissió de Salut era taxativa. A vostè li sembla 
excessiu que requerim i que s’aprovi majoritàriament 
que es deturi una activitat que..., ho sento, hi deu haver 
totes les recomanacions que hi hagin –ètiques, de qual-
sevol tipus–, però la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya ha dit que el que vostè diu –que això aporta grans 
beneficis a l’Hospital Clínic i a tota la sanitat pública–..., 
que això és més que dubtós, perquè no reporten tots els 
diners que aquesta activitat costa i no es compleix el 
conveni que està establert. I això ho diu la sindicatura, 
no ho diu l’oposició, conseller. (Veus de fons.) Això no 
ens ho pot negar.

En qualsevol cas, va haver-hi una resolució, en la Co-
missió de Salut, en què, com que aquest tema crea 
alarma social, i una alarma social important, es de-
manava i s’instava el Govern que es deturés l’activi-
tat; no de Barnaclínic, que, com és privada, vostè no 
la pot deturar, però sí que vostè pot deturar l’activitat 
que fa el seu hospital, l’únic que depèn directament 
del departament, i que fa per Barnaclínic. No caldrà, 
si la detura, que acomiadem a ningú, perquè tots els 
professionals, tots els mitjans dels quals disposa el 
Barnaclínic, menys un grup reduït d’infermeres, són 
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els  mateixos que tenim contractats a l’Hospital Clínic, 
com vostè molt bé sap.

Incomplir, conseller, és no complir. I quan un no com-
pleix la lletra estricta del que diu una moció o una pro-
posta de resolució, s’està incomplint. No fem jocs amb 
les paraules, perquè aquesta és l’única realitat.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També per respondre, i en nom del 
Govern, torna a tenir la paraula el conseller, senyor 
Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Diputada Carme Pérez, miri, ini-
cialment, jo sí que li reconec l’autoritat moral per dir 
el que diu, perquè no ha governat mai. Per tant, si a 
vostè no li agrada el Barnaclínic, em sembla molt bé 
que ho digui i argumenti una sèrie de coses. Però, mi-
ri, deixi’m que li contesti punt per punt.

Home, que a Catalunya disposem d’un 15 per cent menys 
de llits... Jo li demanaria que miri la trajectòria dels 
llits d’aguts de Catalunya de l’ESRI; des de l’any 
2005-2006 i molt abans, com van disminuint aquests 
llits i com van augmentant els llits sociosanitaris i de 
convalescència en el conjunt del sistema. Primera cosa 
per poder valorar aquesta disminució de llits.

Segona cosa. En aquests moments, a Catalunya, fem 
un 60 per cent de les cirurgies majors sense necessitat 
de llit, i, per tant, no ingressa, el malalt. Això ha sigut 
progressiu. Sap què representa 60 per cent de cirurgia 
major ambulatòria sense ingrés en termes equivalents 
de llits? Cinc mil llits al sistema. Si no hi hagués ci-
rurgia major ambulatòria, hauríem de tenir cinc mil 
llits al sistema. Per tant, home, si ha progressat, en els 
últims cinc, sis anys, la cirurgia major ambulatòria, 
vol dir que aquests llits –no augmentant la població, 
com teníem previst– seria bastant poc lògic tenir-los 
en funcionament. Però no confonguem tancaments 
de llits amb adequació i programació de llits. Tenim 
moments que n’utilitzem el 100, tenim moments que 
n’utilitzem el 60, per moltes raons.

Però, miri, dir simplement que a Catalunya hi ha un 
15 per cent menys de llits sense dir més, home, pot 
quedar molt bé, però a mi m’agradaria afegir-hi que 
això va compensat per un increment molt important 
de llits sociosanitaris i, per altra banda, per un incre-
ment de la cirurgia major ambulatòria, per una dismi-
nució dels ingressos de patologia crònica i subaguda, 
etcètera. I, per tant, home... I perquè, d’alguna manera, 
el programa de crònics té resultats clars i evidents so-
bre la taxa de reingressos de subaguditzacions.

Per tant, sí. No sé si és el 15, no ho he mirat, però hi 
ha un descens des de fa molts anys del nombre de llits 
d’aguts a l’ESRI –de Catalunya i d’Espanya, eh?– que 
es va compensant, en el nostre cas, perquè tenim una 
xarxa sociosanitària i de convalescència i de subaguts 
que no existeix tampoc estructuralment..., com tenen 
a la resta de l’Estat.

El tema de la mortalitat. És un discurs molt tècnic, i és 
evident que la mortalitat es manté. Sí, es manté. (Pau-
sa.) Al final, tenim una esperança de vida, i, al final 
d’aquesta esperança de vida, tenim una taxa de mor-
talitat.

Per altra banda, no hem canviat cap criteri de les llis-
tes d’espera, no hem enganyat a ningú. Jo el primer 
dia, el mes de febrer del 2011, vaig dir que augmen-
tarien les llistes d’espera, perquè era l’única manera 
de no tocar les dues variables fonamentals ideològi-
ques del sistema, que són la universalitat i la cartera 
de serveis universal per a aquesta universalitat. I, per 
tant, havíem de racionar una mica, fent unes reformes 
que ens permetessin recuperar això. I jo crec que no es 
mereixen, tots aquells que assignen amb responsabili-
tat –perquè la llista d’espera l’assigna aquell que l’en-
via, per fer-se’n responsable–..., i tots els professionals 
que les exploten, les gestionen, són els professionals de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que, 
durant llargs anys, fan aquesta feina. Per tant, home, 
jo, per respecte a ells, no parlaria de «maquillatges», 
no parlaria de coses que no són les més adequades.

Dit això, és evident que només el 96 per cent dels 
ciutadans són operats abans d’un any; és evident que 
encara hi ha un 4 per cent que triga més d’un any. I és 
evident que en aquells que tenien una limitació de sis 
mesos hem arribat al 97 –si no ho recordo malament– 
de compliment, i hi ha un percentatge que encara està 
per sobre dels sis mesos. Com també és evident que, 
en termes d’equitat, una garantia administrativa que 
tenia molts anys, i que tenia una justificació en un mo-
ment determinat, ha estat revisada amb el consens 
dels cirurgians, que deien: «Deixa’ns més autonomia 
i més llibertat, perquè nosaltres serem els que prio-
ritzem. Ens comprometrem que ningú passi més d’un 
any..., i ens comprometem que vint-i-set procediments 
de què ha de tenir la ciutadania la garantia, per la seva 
severitat..., ens comprometem a fer-los en els terminis 
que hem marcat.»

Tenim un gran repte en aquest 2015, que no és el repte 
de la cirurgia, sinó que és el repte de l’accés a la pri-
mera visita i de l’accés a les primeres proves, en què 
també estem fent uns o altres plantejaments, com per 
exemple que sigui l’atenció primària la que tingui la 
responsabilitat pressupostària d’aquestes primeres vi-
sites i d’una part molt important de les proves comple-
mentàries.

Miri, quan diem que IDC Salud ha augmentat el seu 
pressupost un 78 per cent i no expliquem que el pres-
supost amb el qual comparem –aquest 78 per cent– de 
l’any anterior era d’un trimestre, doncs, clar, no estem 
precisant exactament què vol dir aquest augment.

Miri... (Pausa.) També, quan expliquem que tenim 
50 per cent de llits privats en aquest país... Del total 
de llits d’aquest país, evidentment que un 50 per cent 
 deuen ser privats. Això no vol dir que aquest 50 per 
cent de llits privats siguin llits que tinguin concerta-
ció amb el sector públic, quan mirem i surten aquests 
informes que surten a nivell de l’Estat i diuen quants 
llits hi ha a Catalunya, quants llits són de titularitat 
pública i quants són de titularitat privada, del total de 
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llits que hi ha al país. No estem parlant que el 50 per 
cent dels llits que hi ha a la xarxa pública són de ti-
tularitat privada. Són dues coses diferents, eh? El 50 
per cent de Catalunya són llits privats. Per tant, aques-
ta és la realitat. Compartim que hi ha un 50 per cent de 
llits privats, però no vol dir que un 50 per cent de llits 
privats estiguin sent utilitzats per la xarxa pública. Fa 
molts anys, que hi han molts llits privats en aquest  país. 
Molts, eh? –molts. No per la crisi econòmica, no per la 
política «privatitzadora» –entre cometes, si em permet 
l’expressió– d’aquest conseller.

Home: «Som la segona comunitat autònoma que més 
ha privatitzat.» Jo pregunto: què hem privatitzat? (Pau-
sa.) Què hem privatitzat? Ja m’ho explicarà, vostè em 
fa la llista. Que hàgim privatitzat que no estigués pri-
vatitzat abans, eh? No hem ampliat carteres de serveis. 
Hem refet els concursos de rehabilitació, hem refet els 
concursos de transport sanitari, hem refet els concur-
sos d’oxigenoteràpia, hem refet els concursos de diàli-
si... Tot això ja hi era i ningú ho qüestionava –ja hi era. 
I això, que en altres comunitats autònomes més petites 
no cal, perquè la dimensió permet fer-ho amb recursos 
propis, doncs..., escolti’m, quan comparem, clar que 
tenim un percentatge..., però no ha privatitzat aquest 
Govern això, eh?, aquest Govern ha mantingut un mo-
del que ja existia. Vostè està totalment legitimada per 
dir que no li agrada –totalment–, cosa que altres no 
poden dir, però vostè pot dir: «No m’agrada. Jo el can-
viaria.» Fem el debat. I al debat hi ha un guió per de-
batre-ho, eh? Per tant, jo accepto aquest debat, perquè té 
l’autoritat moral de poder fer-ho. Perquè tot això que es-
tem fent ara és un model que sembla que pot ser conti-
nuista, però que depèn de les majories: és bo quan tens 
la majoria i no és bo quan no tens la majoria. Per tant...

Miri, a Tarragona, en primera persona m’hi vaig opo-
sar, que es fes un consorci. (Pausa.) Abans de ser con-
seller. Jo dec ser potser tossut, però sóc coherent, i en 
cap moment es farà ni s’ha projectat cap model de con-
sorci a Tarragona. Que a alguns del Camp de Tarra-
gona els agradaria? Segur –segur. I el document del 
consorci de Tarragona no és meu, eh?, i el projecte 
d’estatuts, que ja hi eren, no és meu, eh? (Pausa.) I, per 
tant, no ho he fet, perquè crec que no té res a veure el 
que estem plantejant amb Lleida amb Tarragona, que 
hi ha una diversitat molt diferent d’agents, on hi han 
agents privats. Per tant, són dues coses diferents. Per 
mi continua sent, el projecte de Lleida, una imatge del 
projecte del CAPSE, com un altre projecte del Casap, 
a Castelldefels. Per tant...

Miri, del Clínic podem debatre el que vulguem, pe-
rò qui decidirà qui representa el capital coneixement 
en l’àmbit de l’òrgan de govern és la junta facultativa, 
que és un òrgan democràtic on voten tots els profes-
sionals, de qui..., amb uns requisits, evident: que seran 
aquells que puguin i acreditin credencialment un capi-
tal, cosa que a altres hospitals seria desitjable i que no 
hem aconseguit a altres hospitals. I seria desitjable que 
tots els hospitals tinguessin en l’òrgan de govern els 
dos capitals fonamentals en una empresa com és un 
centre sanitari: el capital propietat dels equipaments 
i instruments, que és l’Administració, i el capital co-
neixement. Perquè el capital treball ja té organismes 

de representació amb moltes atribucions –millor o pit-
jor complertes, però amb moltes atribucions–, que són  
els comitès d’empresa. Ens falta, en l’àmbit de repre-
sentació, el capital coneixement. No hi és. (Pausa.) 
I aquest és un altre element de debat, en el sistema. Pe-
rò aquest debat no aconseguim fer-lo, malauradament.

I si hem de fer un Ple, farem un Ple, cap problema. Pe-
rò aquest Ple no resoldrà el debat. I el debat significa: 
tots i cada un d’aquells punts que es van dir que s’ha-
vien de discutir i que no són taxatius, sinó que diuen: 
«Miri, s’ha de discutir això», els debatem en una co-
missió, fem venir tota aquella gent que sap molt més 
que nosaltres sobre aquests temes, escoltem el que re-
comana, escoltem que tothom recomana que un sis-
tema sanitari eficient ha de separar la provisió de la 
responsabilitat i del finançament, perquè, si no, les co-
munions d’interessos no porten a bons resultats –ho 
diu tothom.

Debatem-ho, jo no estic..., no tinc cap condicionant. 
Ara, que hàgim de fer les coses d’una determinada ma-
nera, sense que hi hagi un debat que ens permeti trans-
formar els instruments de què disposa el Govern... Crec 
que això no és el que podem fer. Si no, no podrem go-
vernar. Si resulta que hi han unes normes i unes lleis 
que poden ser utilitzades, i no volem debatre la refor-
ma d’aquestes lleis, i ens limitem a dir que: «Ara, com 
que no té la majoria i depèn de nosaltres, o depèn d’al-
tres, doncs, això no ho podrà fer; malgrat que hi hagi 
una normativa, com que ara no té la majoria, no ho 
farà»... Dic, home... Jo crec que això –des del punt de 
vista del sistema sanitari en el seu conjunt, eh?– des-
pista molt –despista molt.

El vicepresident segon

Gràcies, conseller. Per al torn de rèplica, torna a tenir 
la paraula la diputada senyora Carme Pérez.

Carme Pérez Martínez

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per les seves res-
postes. Li agraeixo que em doni l’autoritat moral per 
no haver governat. No he governat i crec que no gover-
naré mai, però, evidentment (remor de veus), jo li ac-
cepto que vostè... (Veus de fons.)

Jo li accepto que vostè ens convidi al debat. I el de-
bat l’hem demanat, estem disposats a fer-lo, crec que 
d’una manera força civilitzada, perquè no pot ser d’una 
altra manera, des de la discrepància –si no, estaríem 
davant del pensament únic, que tampoc no crec que si-
gui desitjable. Però, clar, el que no podem és debatre i, 
mentre estem debatent –i vostè m’ho permetrà–, que 
vostès vagin fent en direcció oposada al que una part 
d’aquest Parlament considera que s’ha de fer, amb raó o 
sense. Jo no li he parlat de majories ni de minories; en 
aquest tema, vostè sap que sóc novella com vostè –vos-
tè menys que jo–, però penso que les coses han de de-
batre’s. A mi em sembla..., i insisteixo en el que he dit 
abans que no em sembla correcte i estic absolutament 
en contra que es plantegi una instrucció de com s’ha de 
fer l’activitat privada en setmana santa –potser és ca-
sualitat–, perquè penso que el tema que s’ha de deba-
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tre és si s’ha de fer activitat privada, en quins centres, 
quina activitat privada i en quines condicions.

Miri, jo no sé si Barnaclínic va ser el Govern anterior 
o no. Millor dit, sí que ho sé. Però les coses comencen 
d’una manera i a vegades després, doncs, es vicien per 
moltes circumstàncies i que es fan més paleses quan, a 
més, hi han situacions econòmiques que les agreugen.

Respecte al que ha dit dels llits, conseller, és evident 
que els llits han disminuït, és evident que la cirurgia 
major ambulatòria disminueix la necessitat de llits, 
però vostè sap que estem operant pacients que abans 
no operàvem i que ara s’han d’operar i que requerei-
xen llits, com amb les neoplàsies de pàncrees, les... En 
fi, no m’agradaria tindre un debat estrictament tècnic 
entre vostè i jo, però és evident que els llits no sobren. 
I la prova que no sobren és que els serveis d ’urgències, 
com ha dit alguna diputada anteriorment, estan col-
lapsats no pas pels malalts que vénen caminant i que 
estan en una cadireta, sinó pels que estan en lliteres i 
que no tenen llits on estar ingressats. I la xarxa de llits 
de pacients crònics, encara que tinguem llits de pa-
cients crònics, vostè sap, conseller, que és insuficient 
per al drenatge de les urgències dels hospitals d’aguts 
i per a la situació que tenim en els índexs de supervi-
vència i els índexs de cronicitat de la nostra població.

Quan jo li parlo d’aquesta privatització i quan parlo 
que s’ha incrementat la privatització, no dic que s’ha-
gin fet privats centres que ja ho eren, sinó que, evi-
dentment, el nombre de derivacions de les prestacions 
sanitàries a centres privats que formen part del Siscat, 
però que una bona part d’ells tenen ànim de lucre, és 
evident que s’ha incrementat notòriament, mentre al 
mateix temps s’han disminuït les prestacions econò-
miques, els concerts, cap a centres de titularitat pú-
blica. I això és evident. Abans teníem els centres que 
treballaven matí i tarda; quan s’han retallat aquests 
pressupostos, s’ha deixat de treballar a la tarda, i 
aquest increment de llistes d’espera –i vostè ho sap, 
conseller, no m’ho pot negar– s’ha derivat a centres 
privats amb ànim de lucre sota l’argument –que no sé 
si és cert o no, però seria molt més que discutible–, a 
part de la qualitat, que els costos són inferiors.

Respecte, per exemple, al canvi de criteri de les pato-
logies garantides, jo li he de dir: miri, en una cosa es-
tem d’acord. Penso que s’ha fet bé –penso que s’ha fet 
bé–, perquè em sembla que no podem seguir garantint 
que els galindons s’operin en sis mesos, quan tenim al-
tres patologies, doncs, endarrerides. Com a mínim, en 
alguna cosa estem d’acord, no tot ho critiquem, eh? In-
tento ser pragmàtica i criticar allò que penso que s’ha 
de millorar, perquè penso que ho hem de fer preci-
sament pels nostres ciutadans i no perquè hàgim de 
mantindre l’equilibri de determinades majories o de-
terminades minories.

Jo li proposo, conseller, que aquest debat es faci, pe-
rò que es faci partint de la situació que tenim; no que 
mentre estem debatent una cosa, vostès vagin fent la 
contrària. Jo penso, conseller, i així ho plantejarem en 
la moció que plantejarem amb posterioritat a aquesta 
interpel·lació, que aquesta instrucció sobre els criteris 
d’autorització de l’activitat privada en el sector públic 

s’ha de deixar en suspens fins que debatem aquest tema, 
perquè és prou important perquè el debatem entre tots.

I, finalment, hi insisteixo –sembla que jo hi tingui una 
fixació–, vostè sap que a mi no m’agrada Barnaclínic. 
A mi no m’agrada, el que s’està fent a l’Hospital Clí-
nic. És evident que hi ha un grup de facultatius que hi 
està d’acord, amb aquesta situació, perquè potser te-
nen interessos que no són estrictament professionals, 
i vostè ho sap. Conseller, Barnaclínic crea escàndol, 
crea escàndol a tots els professionals del sector sanita-
ri públic i privat, i també sap vostè que crea escàndol 
als empresaris del sector privat, que en tenim força, i 
que la immensa majoria són molt honestos.

Per tant, no és que nosaltres demonitzem ni el sector 
privat, ni els professionals que treballen al sector pri-
vat, ni els empresaris del sector privat, que tenen tot 
el dret a realitzar aquesta prestació, que ha de ser una 
opció voluntària per part de tots aquells ciutadans, 
però, conseller, prengui vostè mesures, perquè el que 
està passant a l’Hospital Clínic i el que es fa a Bar-
naclínic no és de rebut com diu la conselleria. I si té 
ocasió potser de veure el doctor Piqué, digui-li que no 
cal que m’enviï cartes –com a la diputada Ribas–, que 
a mi els seus missatges, que envia per terra, mar i aire, 
m’han arribat i estic molt afalagada que les manifes-
tacions que fa aquesta humil diputada, tant aquí com 
fora d’aquí, hagin merescut l’atenció de totes aquestes 
persones que treballen a Barnaclínic.

Moltes gràcies, conseller.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També per al torn de rèplica, el con-
seller senyor Boi Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Bé, aquí hi ha una cosa que també 
és simple d’entendre: o fem el debat... El que no pot 
ser és, com he dit abans, fugir del debat i no deixar fer 
res, és a dir: «No, miri, això ho hem de debatre, pe-
rò no ho debatrem, perquè no volem debatre-ho. Però, 
mentrestant, no li deixem fer allò que pot fer amb les 
normes que ha aprovat aquest Parlament.»

Clar, això no deixa de ser paradoxal, i vostè m’enten-
drà. O fem un debat i, a partir de les conclusions d’a-
quest debat, canviem el que toqui canviar per fer les 
coses d’una altra manera, o, mentrestant, només tenim 
un instrument. Si hem de canviar la partitura, acor-
dem la partitura, però, clar, el que no pot ser és aquest 
joc difícilment comprensible de dir: «Hem de debatre, 
hem de debatre, però com que no hem debatut...»

Fa un any, eh?, que es va plantejar una resolució del 
Parlament per debatre i fer un pacte nacional sobre la 
sanitat d’aquest país. Fa més d’un any. On no interve-
nia el Govern. I, a sobre, hem de sentir que això va 
ser un trágala del Govern. On no va intervenir el Go-
vern. (Pausa.) Hi intervenien els grups parlamentaris i 
aquells que, per mandat del Parlament, van ser instats 
a ser en una mesa. N’hi va haver uns que hi estaven 
d’acord, uns altres que no hi estaven d’acord, però al 
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final va haver-hi una majoria suficient per portar un 
document aquí. Per debatre aquí: no per fer un trága-
la al Parlament, sinó per debatre aquí, i la posició que 
s’havia de tenir en aquella mesa –i que no es va voler 
tenir, perquè es va marxar a la segona reunió– mante-
nir-la aquí. Simplement és un inventari de coses a deba-
tre, entre les quals estan moltes de les que ha plantejat 
vostè. I, per tant, home, és així de senzill, això. Si no 
volem debatre, no debatem; ara, el que no podem fer és 
no debatre i llavors dir: «Però vostè no faci res fins que 
arribi el moment de debatre.»

Miri, en aquests moments hi han sis normes en aquest 
país –sis normes– que regulen l’activitat privada en els 
centres públics –sis. Tenim un mandat d’aquest Parla-
ment de regular això. Una instrucció del Servei Cata-
là de la Salut no és una llei, i, per tant, què vam fer? 
Agafar totes i cada una de les lleis que regulen –des de 
la Ley general de sanidad, que permet aquesta activi-
tat–..., i aplicar aquesta norma a cada una de les iden-
titats jurídiques que té cada entitat. I a partir d’aquí, 
com he dit abans, posat ordre en tot això des del punt 
de vista normatiu a través d’una ordre, començar a fer 
aquesta avaluació d’aquestes instruccions i de moltes 
altres. Insisteixo que espero la lleialtat de tots aquells 
que ens acompanyen en la governança d’algunes enti-
tats, o de la majoria d’entitats, on no és l’únic soci la 
Generalitat de Catalunya.

Miri, centres privats. Jo estic cansat d’explicar-ho: no 
hi ha ni un centre privat més dels que hi havia que es-
tigui a la xarxa sanitària d’utilització pública d’aquest 
país –ni un més. N’hi va haver un que, per raons de la 
seva viabilitat i per poder preservar els llocs de treball 
i no haver de tancar-lo, perquè crec que no hauríem de 
tancar cap equipament d’aquest país..., es va decidir 
que l’únic que podia salvar això –i es va comprome-
tre a salvar-ho– era una entitat amb ànim de lucre, sí. 
(Pausa.) Sí. Vostè té tota la legitimitat per dir-ho, però 
això ho vam haver de salvar entre el Govern anterior 
i el Govern actual, a petició de tots els que hi treba-
llaven i a petició de tothom. Per què? Perquè la sani-
tat pública no tenia diners. Que es pensa que: «No era 
més fàcil que això ho pogués adquirir la sanitat públi-
ca?» (Pausa.) Però no tenia diners, ni en té, la sanitat 
pública, per fer això.

Per tant, home, el que hem de mirar és que..., posem-nos 
d’acord amb les regles del joc i respectem-les. El que 
no pot ser, si decidim que estem jugant a futbol, que en 
alguns casos la puguem tocar amb la mà. I, per tant, no 
pot ser. I això és el que d’alguna manera requereix el 
consens d’aquesta cambra. Amb el Govern que toqui. 
El que no pot ser és que cada cop que canviï el Govern 
–cosa que no havia passat mai– es posi en qüestió que 
fa el Govern coses que feia el Govern anterior però 
que ara, com que no té la majoria..., no les ha de fer. 
Home, em sembla un argument poc seriós.

Per altra banda, jo crec que el tema de Barnaclínic l’hem 
de debatre en el context que l’hem de debatre. Però, amb 
els instruments jurídics que en aquests moments té a la 
mà el Govern, el que ha de fer és el que està fent: enviar- 
hi la inspecció, aixecar acta de tot, demanar tota la in-
formació. I quan això ho tinguem, que s’està fent, ho 
posarem a sobre de la taula. Aquells que han de pren-

dre les decisions sancionadores, d’acord amb la llei, 
les prendran si és objectivable que hi han coses que 
està fent Barnaclínic que no s’ajusten al dret vigent; 
no a l’opinió política que ens agradi o no ens agradi: al 
dret vigent, que és molt diferent. Perquè hi han moltes 
institucions a Catalunya –moltes– de la xarxa sanità-
ria pública que tenen dret a fer atenció privada, i que 
jo no els puc fer cap norma que no tingui rang de llei 
que els impedeixi fer això.

Per tant, si volem expressar les voluntats polítiques, 
hem d’anar més enllà, hem de canviar aquelles normes 
que són la veritable expressió de la voluntat del Parla-
ment, no solament dir: «Com que això no m’agrada i 
ara no hi han les majories, ara no ho faràs.» Home, si 
hi ha una llei que m’ho permet, hauré de fer-ho, amb 
l’escrupolós respecte, hi insisteixo, a complir amb els 
requeriments del Parlament.

I complirem amb els requeriments del Parlament res-
pecte a Lleida. Que és paradoxal que una cosa que serà 
–que és– un mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, 
mitjà propi públic..., estiguem donant opinions i tergi-
versant determinades coses. Jo ja he arribat..., he vist 
en paper que això obligarà que els malalts paguin. Per 
favor. Paguen al consorci del Parc Taulí, els malalts? 
(Pausa.) No, no, no ho dic per vostè, eh? Paguen, els 
malalts, al consorci del Parc Taulí? Paguen al Clínic, 
els malalts, per l’atenció pública? Paguen al consorci 
del Mar, per l’atenció pública? Paguen al consorci de 
Castelldefels, per l’atenció privada? De què estem par-
lant? –de què estem parlant?

Per tant, fem debat, arribem als acords corresponents, 
i quan tinguem els acords, modifiquem les normes per-
què tinguem altres regles del joc, consensuades entre 
tots. Jo estic disposat a acceptar altres regles del joc, 
però, clar, per acceptar aquestes altres regles del joc ha 
d’haver-hi aquestes regles. I no hi són: són les que són. 
I a mi l’interventor m’obliga a complir les normes vi-
gents, eh?, no les opinions del Parlament respecte a de-
terminades actuacions. (Pausa.) I, per tant, jo crec que 
és un element important.

I em permet, president, un segon més. Hi han altres 
coses que hem parlat en aquest Parlament, de resolu-
cions. Tenim un problema molt greu amb l’aplicació 
de la Llei de contractes de l’Estat en l’àmbit sanita-
ri d’aquest país. Ara tenim una oportunitat, i en com-
pliment del Parlament, farem una proposta en el seu 
 moment d’una transposició d’una directiva europea 
–que dóna la impressió que sí que tenim competèn-
cies per fer-ho– i que cada comunitat autònoma pu-
gui regular els valors afegits que s’han de fer en un 
concurs d’atenció a les persones, que no és el ma-
teix que un concurs d’uns serveis públics convencio-
nals. També complirem amb això. Potser no agrada el 
que proposem, a alguns, però proposarem allò que la 
transposició de la directiva europea ens permeti per, 
precisament, garantir algunes de les coses que abans 
em deia amb bon criteri la diputada Vergés respecte a 
veure què passa amb les actuacions del transport sani-
tari, que les podem posar en la licitació, cosa que en 
aquests moments no hem pogut fer.

Moltes gràcies.
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El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Suspenem la sessió i la reprendrem demà al matí, amb 
les dues interpel·lacions que queden, a les nou.

La sessió se suspèn a les nou del vespre.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 15 d’abril  
de 2015, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la inversió estrangera. Tram. 310-00493/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el temps i les llistes d’espera per a l’accés als 
serveis sanitaris. Tram. 310-00494/10. Maurici Luce-
na i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya i l’externalització de serveis. 
Tram. 310-00495/10. Roger Torrent i Ramió, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la plaga de senglars. Tram. 310-00496/10. Dio-
nís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’incompliment de mocions i resolucions de l’àm-
bit de la salut. Tram. 310-00497/10. Carina Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració del programa «Pel bon tracte a les 
persones grans» a l’Anoia. Tram. 310-00498/10. Jordi 
Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la concessió de la C-32 i el perllongament d’a ques-
ta autopista fins a Lloret de Mar. Tram. 310-00499/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra l’economia submergida. Tram. 
310-00500/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presa de Mont-rebei. Tram. 310-00501/10. 


Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa especialment a les ciències so-
cials. Tram. 310-00502/10. Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les detencions recents de gihadistes. Tram. 310-
00503/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior. Tram. 310-00504/10. Josep En-
ric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


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. 317-00289/10. 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. 
317-00288/10. 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. 
317-00293/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00294/10. 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. 
317-00290/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00291/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00292/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00030/10


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 24 de març de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parla-
ment de Catalunya, i d’examinar les noves dades de-
clarades per la diputada Alicia Alegret Martí relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació apli-
cable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació 
de compatibilitat de la diputada Alicia Alegret Martí 
(tram. 234-00030/10)


Palau del Parlament, 24 de març de 2015


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla







 5 | Sessió plenària 52


PUNT 3 | VOTACIÓ


Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2014
Tram. 232-00006/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 
2015, d’acord amb els apartats 3.h de l’article 29 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al 
Ple la liquidació del pressupost del Parlament corres-
ponent al 2014.


Palau del Parlament, 7 d’abril de 2015


El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.07.2014 


Cap. Article
Pressupost  


definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions


Obligacions 
reconegudes


1 10 6.707.649,10 4.514.740,51 2.192.908,59 4.514.740,51 4.514.740,51
11 694.978,97 467.523,32 227.455,65 467.523,32 467.523,32
12 12.141.152,34 8.262.998,89 3.878.153,45 8.262.998,89 8.262.998,89
13 64.253,06 42.281,98 21.971,08 42.281,98 42.281,98
15 70.000,00 8.870,36 61.129,64 8.870,36 8.870,36
16 4.222.350,79 2.412.862,55 1.809.488,24 2.412.862,55 2.412.862,55
17 1.092.913,86 336.479,71 756.434,15 336.479,71 336.479,71


Resultat 24.993.298,12 16.045.757,32 8.947.540,80 16.045.757,32 16.045.757,32


2 20 329.878,93 262.283,54 67.595,39 262.283,54 172.167,43
21 997.918,54 619.264,64 378.653,90 609.806,47 348.372,96
22 5.169.761,09 2.117.858,58 3.051.902,51 2.063.347,31 1.400.092,56
23 4.458.192,88 3.465.440,47 992.752,41 3.465.440,47 3.465.440,47
24 741.315,00 705.375,04 35.939,96 705.375,04 449.374,03


Resultat 11.697.066,44 7.170.222,27 4.526.844,17 7.106.252,83 5.835.447,45


4 48 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87


Resultat 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87


6 61 908.306,86 696.813,86 211.493,00 696.813,86 246.433,31
62 23.600,00 19.361,60 4.238,40 19.361,60 19.361,60
64 14.000,00 1.346,46 12.653,54 1.346,46 1.346,46
65 600.150,00 522.644,89 77.505,11 522.644,89 21.292,32
67 22.940,00 6.770,60 16.169,40 6.770,60 6.770,60


Resultat 1.568.996,86 1.246.937,41 322.059,45 1.246.937,41 295.204,29


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 57.234.082,38 37.482.135,87 19.751.946,51 37.418.166,43 35.195.627,93
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.12.2014 


Cap. Article
Pressupost 


definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions


Obligacions 
reconegudes


1 10 6.936.649,10 6.888.979,24 47.669,86 6.888.979,24 6.888.979,24
11 719.478,97 718.243,70 1.235,27 718.243,70 718.243,70
12 12.688.152,34 12.685.605,69 2.546,65 12.685.605,69 12.685.605,69
13 65.753,06 64.841,84 911,22 64.841,84 64.841,84
15 70.000,00 30.883,99 39.116,01 30.883,99 30.883,99
16 4.222.350,79 4.073.805,54 148.545,25 4.073.805,54 4.073.805,54
17 519.913,86 480.122,93 39.790,93 480.122,93 480.122,93


Resultat 25.222.298,12 24.942.482,93 279.815,19 24.942.482,93 24.942.482,93


2 20 329.878,93 301.207,43 28.671,50 301.207,43 300.365,46
21 997.918,54 918.337,79 79.580,75 908.879,62 908.478,54
22 4.547.584,52 3.220.735,62 1.326.848,90 3.166.224,35 3.076.493,38
23 5.042.369,45 4.727.504,59 314.864,86 4.727.504,59 4.727.504,59
24 779.315,00 759.700,26 19.614,74 759.700,26 689.950,61


Resultat 11.697.066,44 9.927.485,69 1.769.580,75 9.863.516,25 9.702.792,58


4 48 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17


Resultat 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17


6 61 858.306,86 777.601,78 80.705,08 777.601,78 777.601,78
62 73.600,00 52.357,81 21.242,19 52.357,81 52.357,81
64 14.000,00 5.208,78 8.791,22 5.208,78 5.208,78
65 600.150,00 586.589,17 13.560,83 586.589,17 586.589,17
67 22.940,00 17.991,69 4.948,31 17.991,69 17.991,69


Resultat 1.568.996,86 1.439.749,23 129.247,63 1.439.749,23 1.439.749,23


8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00


Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00


Resultat 57.463.082,38 55.119.540,02 2.343.542,36 55.055.570,58 54.894.846,91
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PUNT 4 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ 
EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de creació de la comarca del 
Moianès
Tram. 200-00042/10


Text que se sotmet a votació


L’article 83 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix l’organització del govern local de Catalunya 
estructurada en una organització territorial bàsica 
–els municipis i les vegueries– i un àmbit supramuni-
cipal –constituït, en tot cas, per les comarques–, que 
ha de regular una llei del Parlament. En aquest sentit, 
l’article 92 de l’Estatut configura la comarca com un 
ens local amb personalitat jurídica pròpia, integrada 
per municipis per a la gestió de competències i serveis 
locals.


D’acord amb el que estableix l’article 151 de l’Estatut, 
correspon a la Generalitat, respectant la garantia ins-
titucional dels articles 140 i 141 de la Constitució, la 
competència exclusiva sobre l’organització territorial 
pel que fa a la determinació, la creació, la modificació 
i la supressió dels ens que configuren l’organització 
territorial de Catalunya.


Així mateix, el text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre, regula l’organització co-
marcal i estableix el règim jurídic dels consells comar-
cals.


En aplicació de les normes esmentades, els munici-
pis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, 
Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders i Sant 
Quirze Safaja han exercit la iniciativa de creació de 
la comarca del Moianès per acord del Ple dels ajun-
taments respectius, adoptat amb el quòrum legalment 
establert. Aquesta iniciativa es basa en un estudi do-
cumentat que justifica la creació de la comarca del 
Moianès per l’existència de vincles territorials, histò-
rics, econòmics, socials i culturals entre els municipis 
que la formen, en la conveniència de la gestió supra-
municipal dels serveis a prestar i en la seva viabilitat 
econòmica.


El Moianès es configura com a espai geogràfic ob-
jectivable que agrupa municipis amb característiques 
socials, culturals i històriques comunes i en el qual 
s’estructuren les relacions bàsiques de l’activitat eco-
nòmica, essent l’àmbit més adequat per a fer efectiu el 
principi d’eficàcia en la prestació de serveis públics.


El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals va sotmetre la proposta de creació de la comarca 
del Moianès a informació pública i va sol·licitar l’in-


forme dels ajuntaments afectats i dels consells comar-
cals del Bages, d’Osona i del Vallès Oriental.


La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió 
del 15 de desembre de 2010, va informar favorable-
ment l’expedient de creació de la nova comarca del 
Moianès. Així mateix, la Comissió Jurídica Assesso-
ra, en la sessió del 24 de maig de 2012, va informar 
la proposta de creació de la comarca formulada per la 
Comissió de Delimitació Territorial.


La Moció 153/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i 
sobre els projectes de creació de la comarca de l’Alta 
Segarra i del municipi de Medinyà, instà el Govern a 
iniciar el tràmit per a la realització d’una consulta mit-
jançant la qual tots els municipis que ho van sol·licitar 
referendessin la voluntat de creació de la comarca del 
Moianès, abans de la presentació del projecte de llei; 
i a presentar el projecte de llei de creació de la co-
marca del Moianès, pel procediment de lectura única, 
d’acord amb la legislació actual, dins el mes següent a 
la celebració de la consulta, si aquesta era la voluntat 
dels ciutadans que hi participaven.


En data de l’11 de març de 2015, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar la Llei 3/2015, de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, la dispo-
sició addicional tretzena de la qual, en consonància 
amb la Moció 153/X del Parlament de Catalunya, dis-
posa que el Govern ha d’haver presentat al Parlament 
de Catalunya, abans del 24 de maig de 2015, el Pro-
jecte de llei de creació de la comarca del Moianès, 
mitjançant el procediment de lectura única, perquè 
sigui votat en el termini de temps més curt possible, 
sempre que abans s’hagi consultat l’opinió dels ciuta-
dans de tots els municipis del Moianès i aquesta sigui 
favorable a la creació de la comarca, i així mateix ho 
estimin els ajuntaments implicats.


Posteriorment, en data del 22 de març de 2015, va te-
nir lloc un procés participatiu no vinculant per a co-
nèixer l’opinió de la població sobre si es volia formar 
part de la nova comarca del Moianès, en què, amb 
una participació del 47,36% de les persones cridades 
a participar, el sí es va imposar amb el 84,44% dels 
vots.


Amb la creació de la comarca del Moianès com a en-
titat local territorial d’abast supramunicipal es dóna 
resposta a les reivindicacions comarcals que es van 
posar de manifest en la consulta municipal del 1987 
sobre el mapa comarcal de Catalunya, es tenen en 
compte la major part dels fets comarcals històrics i 
es resolen les principals contradiccions existents entre 
la percepció social de l’adscripció comarcal i el seu 
encaix administratiu actual.


Article 1. Creació i denominació


1. Es crea la comarca del Moianès, integrada pels mu-
nicipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsus-
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pina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, 
Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.


2. El territori de la comarca del Moianès és el cons-
tituït pel conjunt dels termes dels municipis que l’in-
tegren.


Article 2. Capitalitat


1. La capital del Moianès és el municipi de Moià, on 
tenen la seu oficial els òrgans de govern de la comarca.


2. Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, els ser-
veis que presta la comarca es poden establir en qual-
sevol lloc dins els límits del territori comarcal.


Article 3. Personalitat i potestats


1. La comarca del Moianès, en la seva condició d’en-
titat local territorial, té personalitat jurídica pròpia i 
gaudeix de capacitat i autonomia per al compliment 
de les seves finalitats.


2. En l’exercici de les seves competències, corres-
ponen a la comarca del Moianès totes les potestats i 
prerrogatives que la legislació local reconeix a la co-
marca.


Article 4. Modificacions comarcals


Amb la creació de la comarca del Moianès queden 
modificades les comarques del Bages, d’Osona i del 
Vallès Oriental, d’acord amb la nova adscripció co-
marcal dels municipis establerta per l’article 1.


Disposicions addicionals


Primera. Constitució del Consell Comarcal  
del Moianès


El Consell Comarcal del Moianès s’ha de constituir 
després de la celebració de les eleccions municipals 
posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Segona. Divisió patrimonial


El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, 
les obligacions, els usos públics, els aprofitaments, les 
càrregues i el personal entre els consells comarcals del 
Bages, d’Osona i del Vallès Oriental i el Consell Co-


marcal del Moianès, amb l’audiència prèvia als consells 
comarcals afectats.


Tercera. Empleats públics


Els empleats públics dels consells comarcals del Ba-
ges, d’Osona i del Vallès Oriental que siguin traspas-
sats al Consell Comarcal del Moianès s’integren com 
a personal propi en l’Administració receptora amb la 
mateixa vinculació. En l’accés de la resta del personal, 
s’han de respectar, en tot cas, els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat en l’accés exigits per la normativa vi-
gent en matèria de funció pública.


Disposició transitòria. Règim transitori  
dels consells comarcals del Bages, d’Osona  
i del Vallès Oriental


Els consells comarcals del Bages, d’Osona i del Vallès 
Oriental romanen inalterats fins a la constitució del 
Consell Comarcal del Moianès.


Disposicions finals


Primera. Desplegament de la Llei


S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions re-
glamentàries necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple


Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 112034).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2015.
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 103581 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.02.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 491, pàg. 35, del 9 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 110229; 110268 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 24.03.2015


Esmena presentada pel  GP CiU (reg. 110229)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat 
a la Proposició de llei de modificació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics (tram. 202-
00077/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmena presentada pel GP PPC (reg. 110268)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei de modificació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics 
(tram. 202-00077/10).


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


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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PUNT 6 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 103756 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.02.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 491, pàg. 42, del 9 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 110227 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110227)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics (tram. 202-00079/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU







 11 | Sessió plenària 52


PUNT 7 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 103645 i 103906 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 03.02.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 491, pàg. 37, del 9 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 105881; 108618; 109607; 110228 / Admissió 


a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2015


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 105881)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
202-00078/10).


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


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmena presentada pel GP ERC (reg. 108618)


A la Mesa del Parlament


Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
rebaixa del tram autonòmic de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (tram. 202-00078/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 5 de març de 2015


Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt GP ERC


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 109607)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de rebaixa del tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (tram. 202-
00078/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 12 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110228)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
202-00078/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU







Ple del Parlament


PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i el sistema edu-
catiu
Tram. 302-00266/10


Presentació
GP SOC


Reg. 110500 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, 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 so-
bre les desigualtats i el sistema educatiu (tram. 300-
00285/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Retirar la mesura de petició de l’informe mèdic a 
P3 anunciada pel Departament d’Ensenyament i no 
aplicar-la en cap cas de cara a la preinscripció del pro-
per curs.


2. Mantenir, en el termini d’un mes, un debat en seu 
parlamentària sobre la millora de la coordinació, els 
protocols d’acció i els recursos associats necessaris 


per a la millora de la detecció precoç de trastorns d’a-
prenentatge de l’alumnat. Aquest debat serà la base per 
decidir sobre la idoneïtat de la inclusió de noves pos-
sibles mesures com informes mèdics per tot l’alumnat.


3. En aquest sentit, donar compliment a la moció 
136/X, que demana potenciar la coordinació dels 
equips d’orientació psicopedagògica (EAP’s - Ense-
nyament), els centres de desenvolupament i atenció 
precoç a la infància i l’adolescència (CDIAP’s - Ben-
estar) i els centres de salut mental infantil i juvenil 
(CSMIJ - Salut) garantint que tots els infants que en 
siguin derivats comptin amb el corresponent dictamen 
en un període màxim de sis mesos.


4. En els propers tres mesos, iniciar un debat entre 
el Govern, els grups parlamentaris i els agents de la 
comunitat educativa per consensuar un Pla Estratègic 
d’actuació contra la segregació escolar i les desigual-
tats estructurals a l’àmbit educatiu.


5. Remarcar el caràcter d’etapa educativa i de millo-
ra de la igualtat d’oportunitats de les llars d’infants 
d’atenció a la primera infància, en un marc global de 
polítiques públiques d’infància, i fer front al manteni-
ment de l’actual xarxa pública de llars d’infants mu-
nicipals atenent a la seva responsabilitat legal i insti-
tucional. Garantir, així mateix, des del Departament 
d’Educació, tal i com marca la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, un finançament a les escoles bressol 
de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600 € per plaça/funcionament/any, i 
comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins 
als 1.800 € plaça/funcionament/any.


6. Reunir en el termini d’un mes als consells comar-
cals i entitats municipalistes per tal d’avaluar els re-
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sultats de la mesura d’unificació de criteris per a la 
concessió de beques menjador, per donar compliment 
al punt 2.c de la Moció 188/X del Parlament de Cata-
lunya, i comprometre’s a les següents actuacions: 


– Que la cobertura de les necessitats de la infància 
esdevingui una de les seves màximes prioritats.


– Acomplir amb caràcter d’urgència els acords establerts 
al Pacte per la Infància de Catalunya. Dotant suficient-
ment les partides destinades a la protecció dels infants, 
en especial aquelles que fan referència a garantir la seva 
alimentació, de forma que el 100% de famílies en situa-
ció de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca.


– A que tots els infants que tinguin gratuïtat d’accés 
al servei de menjador escolar per qüestions de renda 
i/o per risc d’exclusió social, tindran garantit, per part 
de la Generalitat de Catalunya, l’accés als àpats cor-
responents també en períodes no lectius, especialment 
durant les vacances d’estiu, de primavera i d’hivern.


– Dotar dels recursos humans necessaris als consells 
comarcals i/o els ajuntaments per tal de no col·lapsar 
els equips d’atenció primària en el procés de tramita-
ció de les beques menjador, així com facilitar la seva 
tramitació per part de les famílies.


7. Promoure les mesures de foment necessàries, amb 
criteris socials i econòmics, per garantir el dret d’ac-
cés al lleure de tots els infants, tal com estableix la 
Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència. 


8. Millorar l’atenció que es presta des del Departament 
d’Ensenyament a les necessitats específiques dels cen-
tres educatius que més ho necessitin en funció de la 
seva realitat i aportar recursos addicionals (humans, 
materials i econòmics) tant en funció de les necessitats 
de l’alumnat com dels centres i dels barris on es troben 
ubicats. I en concret amb les mesures següents: 


– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos en els centres d’alta complexitat i 
en els centres de zones socioeconòmicament més des-
favorides en què sigui convenient.


– Garantir una escolarització adequada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques entre tots els 
centres finançats amb recursos públics.


– Potenciar l’autonomia dels centres.


9. Posar en marxa abans de finalitzar l’any 2015 l’A-
gencia d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació i la 
constitució del seu Consell Rector en compliment de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i del de-
cret 177/2010 del 23 de novembre.


10. En el transcurs de la creació de l’Agència d’Ava-
luació i Prospectiva de l’Educació, reforçar el paper 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
nomenant com a director/a, abans de finalitzar el pri-


mer semestre del 2015, un/a professional independent 
de reconegut prestigi.


Palau del Parlament, 19 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 113336 i 113542, 113338, 113489, 


113493, 113495 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 15.04.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113336 i 
113542)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les desigualtats i el sistema educatiu (tram. 302-
00266/10).


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


Al punt 2


2. Mantenir, en el termini d’un mes, un debat en seu 
parlamentària, i establir els mecanismes més adequats 
per a la participació dels agents socials implicats en 
aquest debat, sobre la millora [...].


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


Un nou paràgraf al final del punt 5


[...] plaça/funcionament/any.


Definir un pla específic per a garantir que els centres 
d’atenció a la primera infància també es converteixin, 
gradualment, en espais de participació per a les famí-
lies i per al conjunt de la comunitat educativa.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Un nou apartat al final del punt 6


[...] per part de les famílies.


– Simplificar el disseny dels procediments de sol·licitud 
de les ajudes evitant processos de gran complexitat for-
mal que excloguin les famílies amb un nivell educatiu 
més baix.


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


Dos nous paràgrafs al final del punt 7


[...] de la infància i l’adolescència.


Garantir preus assequibles per al conjunt dels infants i 
gratuïtes per a aquelles famílies en situació i/o en risc 
d’exclusió social.


Acordar, conjuntament amb la comunitat educativa i 
les administracions, el contingut i la qualitat de les ac-
tivitats extraescolars en cada centre educatiu.


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


Al darrer apartat del punt 8


– Potenciar l’autonomia dels centres tot garantint la 
participació de la comunitat educativa i la democràcia 
interna dels centres.


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


D’un nou punt


11. Estudiar i plantejar, en el període de tres mesos des 
de l’aprovació d’aquesta moció, un calendari de retira-
da dels concerts educatius a les escoles que segreguen 
alumnes per gènere atès que aquesta pràctica fomenta 
les desigualtats del nostre sistema educatiu.


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


D’un nou punt


12. Presentar en seu parlamentària, en un període mà-
xim de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
els aspectes tècnics i jurídics del model d’institut esco-
la que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, com a element de lluita contra les desigualtats 
educatives tal i com mandata la moció 141/10 sobre les 
necessitats d’escolarització i d’equipaments educatius 
aprovada pel Parlament de Catalunya.


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


D’un nou punt


13. Establir un índex d’equitat educativa a Catalunya 
abans de la finalització del curs escolar 2015-2016 i 
incorporar-ho a tots els anàlisis de dades quantitatives 
i qualitatives de l’àmbit educatiu que realitzi o promo-
gui la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


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


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113338)


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 desigualtats i el sistema edu-
catiu (tram. 302-00266/10).


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


Del punt 1


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a es-
tendre les mesures de coordinació acordades i les que 
s’acordin entre centres educatius i pediatres per a fa-
cilitar a totes les famílies que ho vulguin i que tinguin 
inscrits els fills en qualsevol dels centres educatius sos-
tinguts amb fons públics la detecció precoç de dificul-
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tats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola, garantint 
la confidencialitat de les dades.


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


Del punt 2


2. Presentar al Parlament els treballs i estudis que 
s’estan fent sobre la millora de la coordinació, els pro-
tocols d’acció i per a la millora de les desigualtats en el 
sistema educatiu.


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


Del punt 4


4. Desenvolupar els articles 48.1 i 48.2 de la Llei d’E-
ducació sobre la coresponsabilització de tots els cen-
tres del Servei d’Educació de Catalunya en l’escolarit-
zació d’alumnes.


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


Del punt 5


5. Remarcar el caràcter d’etapa educativa i de millo-
ra de la igualtat d’oportunitats de les llars d’infants 
d’atenció a la primera infància, en un marc global de 
polítiques d’infància, i fer front al manteniment de 
l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals 
atenent a la seva responsabilitat legal i institucional. 
Elaborar una nova proposta per al finançament esta-
ble del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament 
i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mixta 
del Departament d’Ensenyament amb els represen-
tants municipalistes.


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


Del punt 7


7. Promoure des del departament competent les mesu-
res de foment necessàries, amb criteris socials i eco-


nòmics, per garantir el dret d’accés al lleure de tots 
els infants, tal com estableix la Llei 14/2010 de drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència.


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


Del punt 8


8. Continuar millorant l’atenció a les necessitats espe-
cífiques dels centres educatius que més ho necessitin 
en funció de la seva realitat i aportar recursos addici-
onals (humans, materials i econòmics) tant en funció 
de les necessitats de l’alumnat com dels centres i dels 
barris on es troben ubicats. I en concret amb les me-
sures següents: 


– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos en els centres d’alta complexitat i 
en els centres de zones socioeconòmiques més desfa-
vorides en què sigui convenient.


– Garantir una escolarització adequada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques entre tots els 
centres finançats amb recursos públics.


– Potenciar l’autonomia de centres.


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


Del punt 9


9. Establir, a mesura que es vagi desplegant la Llei 
12/2009 de 10 de juliol d’educació, l’Agència d’Avalu-
ació i Prospectiva de l’Educació i la constitució del seu 
Consell Rector.


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


Del punt 10


10. Reforçar el paper del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema educatiu.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113489)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu (tram. 302-00266/10).


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


1. Estendre les mesures de coordinació entre centres 
educatius i pediatres acordades i les que s’acordin per 
millorar la coordinació, els protocols d’acció i els re-
cursos associats per facilitar la detecció precoç de di-
ficultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola a totes 
les famílies que ho vulguin que inscriguin els seus fills i 
filles a qualsevol dels centres educatius sostinguts amb 
fons públics, garantint la confidencialitat de les dades. 
Amb aquesta finalitat, estendre les mesures de coor-
dinació necessàries entre els centres educatius i els 
equips psicopedagògics del Departament d’Ensenya-
ment amb els CDIAP i els serveis de pediatria i els que 
es considerin convenients del Departament de Salut.


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


De refosa dels punts 4 i 8


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vin-
cular una política necessària de consolidació i dis-
tribució de recursos humans, materials i econòmics 
del Departament d’Ensenyament a les necessitats de 
l’alumnat, els centres i els barris o zones en compli-
ment de la moció 191/X amb l’objectiu d’actuar per 
garantir l’equitat.


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


5. Donar compliment a la Moció 176/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les llars d’infants, i a la Dispo-
sició Addicional Setzena de la Llei 2/2015, de l’11 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


6. Donar compliment urgent a la resolució 577/X, de 
13 de març de 2014, derivada del Ple extraordinari 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, es-
pecialment pel que fa als acords i mesures següents: 
aprovar un mapa de recursos per garantir el dret a 
l’alimentació, aprovar abans de tres mesos la nova 
cartera de serveis socials per incloure-hi el dret a l’ali-
mentació per mitjà de serveis i recursos de distribució 
d’aliments; presentar el calendari de desplegament de 
la Llei dels drets i oportunitats en la infància i l’adoles-
cència; presentar el pla per garantir l’accés a activitats 
de lleure en període no lectiu que inclogui la cobertura 
de les necessitats alimentàries d’infants i adolescents 
en situació de risc; impulsar els centres oberts com a 
punts per a introduir hàbits alimentaris i de capacita-
ció familiar i fer-ne difusió per mitjà dels serveis soci-
als bàsics.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmena presentada pel GP C’s (reg. 113493)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les desigualtats i el sistema educatiu (tram. 302-
00266/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans


A l’article 8


– Potenciar l’autonomia dels centre, adoptant mesures 
que assegurin que la selecció del cos docent es basarà 
en els principis de mèrit, capacitat i publicitat, i que en 
cap cas aquesta autonomia minvarà la qualitat docent 
del centre educatiu.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s 
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Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113495)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, 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 les desigualtats i el sis-
tema educatiu (tram. 302-00266/10).


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


De l’apartat 1 i 2 en un únic punt


1. Ampliar les mesures de detecció precoç a P3 a tots 
els alumnes catalans, inclosos els matriculats a centres 
concertats, i al període lectiu complert, de manera que 
els pares que així ho vulguin podran lliurar voluntà-
riament l’informe mèdic al centre, tenint en compte el 
tractament confidencial de les dades i la garantia de 
rebre el suport addicional necessari i adequat per part 
de l’Administració, en cas de detectar-se necessitats 
especials.


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


De l’apartat 5


[...] fins als 1.800 € plaça/funcionament/any, establint 
un pla de pagament del deute contret amb els ajunta-
ment per aquest concepte.


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


De dos nous punts a l’apartat 6


[...] per part de les famílies.


– Establir convenis amb els centres concertats per aju-
dar a cobrir el cost del servei de menjador a aquells 
alumnes en situació de vulnerabilitat per raons econò-
miques.


– Garantir la gratuïtat d’accés al servei de menjador 
escolar per qüestions de renda i/o per risc d’exclusió 
social per aquells alumnes de ESO que acudeixen a 
centres amb jornada compactada.


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


De primer punt de l’apartat 8


[...] les mesures següents: 


– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos, si es detecta la necessitat per raó 
del centre o del seu entorn socioeconòmic.


– Garantir una [...].


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 10


10. En el transcurs de la creació de l’Agència d’Avalu-
ació i Prospectiva de l’Educació, reforçar el paper del 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
nomenant com a director/a, abans de finalitzar el pri-
mer semestre del 2015, un/a professional independent 
de reconegut prestigi.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José Gar-
cía Cuevas, diputada, GP PPC
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els menjadors escolars
Tram. 302-00268/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 110502 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els menja-
dors escolars (tram. 300-00287/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a: 


1. Elaborar, consensuar en el marc de la Comissió 
Mixta i aprovar abans de la finalització de l’actual pe-
ríode de sessions un nou Decret sobre menjadors es-
colars que substitueixi l’actual Decret 160/1996.


2. Aquest nou decret haurà d’incloure, com a mínim: 


a) Que, entre altres models, es permeti la gestió pel 
propi centre, directament o a través de l’AMPA o l’en-
titat creada per a tal efecte, d’acord amb el Pla de fun-
cionament del servei de menjador escolar.


b) Que les famílies de les escoles puguin participar en 
la presa de decisions respecte al model de gestió del 
menjador.


c) Que el servei escolar de menjador es presti dins de 
les instal·lacions del centre.


d) Que el servei de menjador escolar formi part del 
projecte educatiu de l’escola i se’n valori la seva inte-
gració en el currículum educatiu, així com també la 
dinamització d’altres recursos pedagògics existents al 
centre per part del personal encarregat d’acompanyar 
l’alumnat en temps de menjador.


e) Que s’estableixi una partida pressupostària oberta 
de beques menjador per garantir donar resposta a to-
tes les necessitats alimentàries de l’alumnat.


3. Sobre la garantia alimentària: 


a) Actualitzar l’índex IRSC o estudiar la introducció 
de l’índex AROPE en l’atorgament de les beques men-
jador amb l’objectiu d’equiparar-nos als indicadors 


estàndards de la Unió Europea pel càlcul de risc de 
pobresa i exclusió.


b) En les sol·licituds de les beques menjador no es tin-
drà en compte la declaració d’IRPF de l’any anterior 
sinó un certificat d’ingressos de l’any en curs.


c) Garantir el servei de menjador per als alumnes que 
reben beques menjador també en períodes no lectius, 
especialment en vacances d’estiu, hivern i primavera.


d) Establir un programa de ‘tres àpats garantits al dia’ 
per a l’alumnat que rep beques menjadors en el marc 
de l’escola pública amb l’objectiu que rebin esmorzar, 
dinar i berenar.


4. Sobre els i les professionals dels menjadors escolars: 


a) Reconèixer el caràcter educatiu que també té el per-
sonal que treballa en els menjadors escolars.


b) Establir una regulació que tingui en compte les rà-
tios adequades als menjadors escolars en funció de 
l’etapa educativa, la formació específica dels i les tre-
balladores i les titulacions exigides per a poder desen-
volupar aquesta feina.


c) Garantir que el personal dels menjadors escolars 
coneguin dinàmiques de grup per desenvolupar tallers 
o activitats per a fomentar una alimentació saludable.


d) Garantir la formació necessària del personal de 
menjadors escolar que permeti una tasca de conscien-
ciació, informació i pedagogia en relació a l’alimenta-
ció dels infants.


5. Implementar el servei de menjador escolar als ins-
tituts de secundària, que actualment només es presta 
al 9% de la xarxa, per donar resposta a les necessitats 
reals d’aquest alumnat.


6. Garantir el pagament de les beques menjador a mes 
vençut a les empreses gestores atès que la situació ac-
tual pot provocar el tancament de les empreses més 
petites en benefici de les grans empreses del sector.


7. Adequar el preu públic del servei de menjador, 
actualment fixat en 6,20€, incorporant, si s’escau, la 
subvenció directa per part del Departament a una part 
del seu cost.


8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contracta-
ció pública: 


a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor 
important en la puntuació.


b) Valorar la recuperació de la dieta mediterrània i la 
incorporació diària de verdura i hortalissa fresca en el 
menú, amb procedència de la producció el més prope-
ra possible en cada cas.


c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també so-
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cial; prenent especial èmfasi les condicions laborals 
del personal contractat pels proveïdors.


d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.


e) Evitar la inclusió de criteris de solvència (volum de ne-
goci i menús servits), que són excloents, per tal de garan-
tir la lliure concurrència als concursos públics en igualtat 
d’oportunitats per a totes les empreses.


9. Establir les inspeccions necessàries als menjadors 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics per 
vetllar pel compliment de la Llei 17/2011, de 5 de juli-
ol, de seguretat alimentària i nutrició; així com realit-
zar auditories de prestació de servei per garantir que 
l’empresa gestora compleix els compromisos acordats 
en els plecs o concurs públic.


10. Coordinar tots els mecanismes necessaris per ga-
rantir el dret d’accés a les activitats de lleure educatiu 
i, especialment pels períodes no lectius, aquest pugui 
ser l’element vertebrador de la garantia alimentària 
als nostres infants.


11. Donar compte, en els propers tres mesos, de l’estat 
d’execució de les mesures previstes a la Resolució 655/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de criteris 
de qualitat i proximitat en la contractació pública de pro-
ductes agroalimentaris i fer efectives totes les mesures 
aprovades abans d’acabar la present legislatura.


12. Sobre la sobirania alimentària als menjadors es-
colars: 


a) Impulsar, juntament amb la Taula de Treball d’Ali-
mentació Escolar Ecològica, el foment del consum 
d’aquests productes en els centres educatius com a 
continuïtat del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agri-
cultura ecològiques 2008-2012.


b) Impulsar la dieta mediterrània i els productes eco-
lògics.


c) Introduir les directives europees en els menjadors 
escolars, especialment les relatives a fruites i hortalis-
ses ecològiques, llet i limitació del sucre.


d) Informar les famílies usuàries dels menjadors es-
colars sobre els menús escolars, recomanacions gas-
tronòmiques i nutricionals i el tipus de producció dels 
aliments.


13. Actualitzar i ampliar la partida pressupostària 
destinada al programa «Salut i escola» també per a 
aquells subprogrames que feien referència als hàbits 
alimentaris i les malalties derivades de trastorns de 
comportament alimentari.


14. Avaluar i fer pública aquesta avaluació del protocol 
de detecció de malnutrició infantil aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el passat desembre de 2013.


15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts es-
cola dissenyats per la LEC també com a element im-


portant per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.


16. Garantir l’accés a la informació sobre beques men-
jador a totes les famílies de Catalunya, especialment 
aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat i/o 
risc d’exclusió social.


17. Establir els mecanismes adequats per a què es pu-
guin fer sol·licituds extraordinàries de beques menja-
dor en qualsevol moment del curs atès que la situació 
de necessitat alimentària pot ser sobrevinguda per a 
determinades famílies.


Palau del Parlament, 19 de març de 2015


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


Esmenes presentades
Reg. 113299, 113490, 113496 i 113503 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113299)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, 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 els menjadors escolars (tram. 302-
00268/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista


Del punt 2


2. La Comissió Mixta serà l’encarregada de trobar el 
consens sobre els criteris i paràmetres del nou decret 
sobre menjadors escolars. En tot cas, aquesta Comis-
sió haurà de contemplar, com a mínim, els següents 
aspectes:


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


Al final del punt 5


5. Mentre no es porti a terme aquesta implementació, el 
Govern garantirà els recursos econòmics necessaris a 
les entitats que actualment estan prestant aquest servei.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC 
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113490)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars 
(tram. 302-00268/10).


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


1. Actualitzar la normativa existent relativa als men-
jadors escolars, vigent des del 1996, abans de la fina-
lització de l’actual període de sessions per tal d’ade-
quar-la a la situació actual i al que estableix la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació.


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


De refosa dels punts 3, 10 i 17


3. Sobre la garantia alimentària: 


a) Actualitzar l’índex AROPE en l’atorgament de les 
beques menjador amb l’objectiu d’equiparar-nos als 
indicadors estàndards de la Unió Europea pel càlcul 
de risc de pobresa i exclusió.


b) En les sol·licituds de les beques de menjador en què 
la renda familiar hagi variat substancialment respec-
te de la de l’any anterior es tindrà en compte la pre-
sentació d’un certificat oficial d’ingressos de l’any en 
curs en lloc de les dades de la declaració de l’IRPF 
de l’any anterior. Les convocatòries seguiran quedant 
obertes al llarg del curs per tal de poder atendre situ-
acions sobrevingudes.


c) Donar compliment urgent a la resolució 577/X, de 
13 de març de 2014, derivada del Ple extraordinari 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, es-
pecialment pel que fa als acords i mesures següents: 
aprovar un mapa de recursos per garantir el dret a 
l’alimentació, aprovar abans de tres mesos la nova 
cartera de serveis socials per incloure-hi el dret a 
l’alimentació per mitjà de serveis i recursos de distri-
bució d’aliments; presentar el calendari de desplega-
ment de la Llei dels drets i oportunitats en la infància 
i l’adolescència; presentar el pla per garantir l’accés 
a activitats de lleure en període no lectiu que inclogui 
la cobertura de les necessitats alimentàries d’infants 
i adolescents en situació de risc; impulsar els centres 
oberts com a punts per a introduir hàbits alimenta-


ris i de capacitació familiar i fer-ne difusió per mitjà 
dels serveis socials bàsics.


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


5. Garantir el servei de cantina i de beques de menja-
dor per a tot l’alumnat de secundària que ho necessiti.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


6. Vetllar perquè es garanteixi el pagament de les be-
ques menjador a mes vençut a les empreses gestores 
atès que la situació actual pot provocar el tancament 
de les empreses més petites en benefici de les grans 
empreses del sector.


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


8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contracta-
ció pública, impulsar que els responsables de la con-
tractació tinguin en compte: 


a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor 
important en la puntuació.


b) Afavorir la dieta mediterrània i la incorporació di-
ària de verdura i hortalissa fresca en el menú, amb 
procedència de la producció el més propera possible 
en cada cas.


c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també so-
cial; prenent especial èmfasi les condicions laborals 
del personal contractat pels proveïdors.


d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.


e) No incloure en els plecs de licitació criteris exclo-
ents, com ara el volum de negoci o els menús servits, 
per tal de garantir la lliure concurrència als concursos 
públics en igualtat d’oportunitats per a totes les em-
preses.


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


13. Actualitzar i enfortir el programa Salut i Escola, 
també per a aquells subprogrames que fan referència 
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als hàbits alimentaris i les malalties derivades de tras-
torns de comportament alimentari.


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


15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts 
escola dissenyats per la LEC també com a element 
important per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113496)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat 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 els menjadors escolars 
(tram. 302-00268/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra c, de l’apartat 2


c) Que el servei escolar de menjador es presti dins de 
les instal·lacions del centre sempre que sigui possible i 
si no, en un espai adequat el més proper possible.


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


De la lletra b, de l’apartat 3


b) En les sol·licituds de les beques menjador no es tin-
drà només en compte la declaració d’IRPF de l’any 
anterior, sinó que es podrà presentar també un certifi-
cat d’ingressos de l’any en curs.


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


De les lletres c i d, de l’apartat 3 en una única lletra


c) La Generalitat de Catalunya garantirà que tots els 
infants reben una alimentació adequada durant tot 


l’any. Haurà d’oferir durant els períodes no lectius un 
servei de menjador o altres fórmules per garantir una 
alimentació correcta a tots els infants que en tinguin 
necessitat.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Fernando Sánchez Costa
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113503)


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 els menjadors escolars (tram. 
302-00268/10).


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


Del punt 1


1. Actualitzar la normativa existent relativa als menja-
dors escolars, vigent des de l’any 1996, per tal d’ade-
quar-la a la situació actual i al que estableix la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.


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


Del punt 2


2. Establir per a l’elaboració de la nova normativa un 
grup de treball amb representants del Departament 
d’Ensenyament, del Consells Comarcals i de la Comis-
sió Mixta Departament d’Ensenyament - Entitats Mu-
nicipalistes. En l’elaboració de la nova normativa cal 
tractar els punts següents:


a) Les diferents modalitats de gestió, entre elles que 
les direccions del centres educatius puguin efectuar la 
contractació.


b) Que els centres comptin amb un pla de funciona-
ment del menjador escolar aprovat pel Consell Escolar 
i vinculat al projecte educatiu del centre


c) Que els responsables de la contractació tinguin en 
compte:


– Que s’especifiquin les ràtios màximes alumnes/moni-
tor i les titulacions dels monitors.


– Que es valori la qualitat nutricional i també criteris 
de proximitat, temporada i producció ecològica.
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– Que s’afavoreixi la dieta mediterrània


d) Que es vetlli pel compliment de la Llei 17/2011 de 
seguretat alimentària i nutrició.


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


Del punt 3


3. Continuar donant compliment a la resolució 577/X, 
de 13 de març de 2014, derivada del Ple extraordinari 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, es-
pecialment pel que fa als acords i mesures següents: 
aprovar un mapa de recursos per garantir el dret a 
l’alimentació, aprovar abans de tres mesos la nova 
cartera de serveis socials per incloure-hi el dret a l’ali-
mentació per mitjà de serveis i recursos de distribució 
d’aliments; presentar el calendari de desplegament de 
la Llei dels drets i oportunitats en la infància i l’adoles-
cència; presentar el pla per garantir l’accés a activitats 
de lleure en període no lectiu que inclogui la cobertura 
de les necessitats alimentàries d’infants i adolescents 
en situació de risc; impulsar els centres oberts com a 
punts per a introduir hàbits alimentaris i de capacita-
ció familiar i fer-ne difusió per mitjà dels serveis soci-
als bàsics.


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


Del punt 4


4. Vetllar pel compliment del punt 3 de la disposició 
addicional dotzena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015, de garantir el servei de cantina i de beques de 
menjador per als alumnes de secundària que ho ne-
cessitin.


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


Del punt 5


5. Actualitzar i enfortir el programa Salut i Escola, 
també en aquells subprogrames que fan referència als 
hàbits alimentaris i a les malalties derivades de tras-
torns de comportament alimentari.


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


Del punt 6


6. Continuar garantint ajuts per a l’alumnat amb ne-
cessitats severes, també que per als casos en que la 
renda familiar hagi variat substancialment respecte la 
de l’any anterior se segueixi acceptant les dades actu-
alitzades, mitjançant certificat oficial d’ingressos, en 
lloc de les dades de la declaració de l’IRPF de l’any 
anterior i finalment que les convocatòries segueixin 
quedant obertes al llarg del curs per tal de poder aten-
dre situacions sobrevingudes.


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


Del punt 7


7. Adequar el preu públic del servei de menjador, ac-
tualment fixat en 6,20€, incorporant, si s’escau, la sub-
venció directa per part del Departament a una part del 
seu cost.


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


Del punt 8


8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contractació 
pública:


a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor im-
portant en la puntuació.


b) Valorar la recuperació de la dieta mediterrània i la 
incorporació diària de verdura i hortalissa fresca en el 
menú, amb procedència de la producció el més propera 
possible en cada cas.


c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també soci-
al; prenent especial èmfasi les condicions laborals del 
personal contractat pels proveïdors.


d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.


e) Evitar la inclusió de criteris de solvència (volum de 
negoci i menús servits), que són excloents, per tal de 
garantir la lliure concurrència als concursos públics en 
igualtat d’oportunitats per a totes les empreses.
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9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


9. Establir les inspeccions necessàries als menjadors 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics per 
vetllar pel compliment de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, 
de seguretat alimentària i nutrició; així com realitzar 
auditories de prestació de servei per garantir que l’em-
presa gestora compleix els compromisos acordats en 
els plecs o concurs públic.


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


10. Coordinar tots els mecanismes necessaris per ga-
rantir el dret d’accés a les activitats de lleure educatiu 
i, especialment pels períodes no lectius, aquest pugui 
ser l’element vertebrador de la garantia alimentària als 
nostres infants.


11 Esmena núm. 11


De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


11. Donar compte, en els propers tres mesos, de l’es-
tat d’execució de les mesures previstes a la Resolució 
655/X del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de 
criteris de qualitat i proximitat en la contractació pú-
blica de productes agroalimentaris i fer efectives totes 
les mesures aprovades abans d’acabar la present legis-
latura.


12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


12. Sobre la sobirania alimentària als menjadors esco-
lars:


a) Impulsar, juntament amb la Taula de Treball d’Ali-
mentació Escolar Ecològica, el foment del consum 
d’aquests productes en els centres educatius com a con-
tinuïtat del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultu-
ra ecològiques 2008-2012.


b) Impulsar la dieta mediterrània i els productes eco-
lògics.


c) Introduir les directives europees en els menjadors es-
colars, especialment les relatives a fruites i hortalisses 
ecològiques, llet i limitació del sucre.


d) Informar les famílies usuàries dels menjadors es-
colars sobre els menús escolars, recomanacions gas-
tronòmiques i nutricionals i el tipus de producció dels 
aliments.


13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


13. Actualitzar i ampliar la partida pressupostària des-
tinada al programa «Salut i escola» també per a aquells 
subprogrames que feien referència als hàbits alimenta-
ris i les malalties derivades de trastorns de comporta-
ment alimentari.


14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


14. Avaluar i fer pública aquesta avaluació del protocol 
de detecció de malnutrició infantil aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el passat desembre de 2013.


15 Esmena núm. 15
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts es-
cola dissenyats per la LEC també com a element im-
portant per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.


16 Esmena núm. 16
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


16. Garantir l’accés a la informació sobre beques men-
jador a totes les famílies de Catalunya, especialment 
aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat i/o 
risc d’exclusió social.
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17 Esmena núm. 17
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 17


17. Establir els mecanismes adequats per a què es pu-
guin fer sol·licituds extraordinàries de beques menjador 
en qualsevol moment del curs atès que la situació de 
necessitat alimentària pot ser sobrevinguda per a deter-
minades famílies.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU  
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran
Tram. 302-00267/10


Presentació
GP SOC


Reg. 110501 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


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 la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el 
Pirineu i Aran (tram. 300-00286/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


Empresa, turisme i ocupació: 


1. Elaborar un Programa d’Accions Específiques du-
rant els propers dos mesos, dins del Pla de Política 
Industrial de Catalunya 2010-2020, per aturar la des-
trucció d’empreses i fomentar la indústria de les co-
marques de Lleida, el Pirineu i l’Aran.


2. Reprovar la nefasta gestió feta pel Conseller d’Em-
presa i Ocupació en relació als incompliments reite-
rats amb els treballadors de l’empresa Tradema de 
Solsona, així com, amb les institucions i organitza-
cions sindicals d’aquesta comarca, afectant greument 
les famílies que en depenien directa i indirectament.


3. Recolzar la Declaració de Tàrrega, de suport a la 
continuïtat de l’empresa INCRYEN (antiga Ros Roca-
Indox) i impulsar tots els mecanismes possibles des 
del Govern per evitar l’acomiadament d’aproximada-
ment 190 treballadors i el tancament d’empreses que 
hi estan vinculades.


4. Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i 
l’Aran, durant els propers 3 mesos, que reculli dades 
i estudis demogràfics, econòmics i socials, amb l’ob-
jectiu de disposar d’una base de dades efectiva contra 
la despoblació actual de les zones de muntanya.


5. Elaborar un Pla Específic de Turisme Actiu, em-
marcat en el Pla Estratègic de Turisme de Catalu-
nya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 
2020, per ajudar a la dinamització de les comarques 
interiors i de muntanya que contempli les infraestruc-
tures, els productes, la promoció, la coordinació amb 
les empreses del sector i d’altres aspectes necessaris.


6. Potenciar la Marca Turística Pirineus, augmentant 
un 20% els recursos econòmics i millorant la col-
laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius tu-
rístics del Pirineu Català.


7. Presentar un pla d’acció per estimular el turisme 
rural i de càmping, tal i com es va aprovar a la Mo-
ció 168/X del Parlament de Catalunya, sobre les po-
lítiques de muntanya, conjuntament amb la iniciativa 
privada per tal d’evitar la davallada de pernoctacions 
dels darrers anys. Així com, dotar aquest nou pla dels 
recursos econòmics suficients per capgirar aquesta si-
tuació.


8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran (IDAPA), recuperant el pressupost del 
2010 i amb més competències, per tal que esdevingui 
un organisme amb prou capacitat per impulsar projec-
tes de dinamització econòmica, social i cultural.


9. Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de 
la fusta, en el marc del Pla general de política fores-
tal de Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats 
econòmiques que se’n deriven per fer front a la falta 
manteniment dels boscos i a les dificultats per generar 
ocupació a les zones amb més massa forestal.


10. Explorar i potenciar les relacions transfrontereres 
entre els diferents pobles del Pirineu i de la franja, 
amb els veïns de França, Andorra i l’Aragó, compar-
tint serveis públics, infraestructures i projectes de 
promoció econòmica conjunta, en el marc de la nova 
Llei de Muntanya que està preparant el Govern.


Agricultura i món rural: 


11. Establir un calendari de pagaments, durant els 
propers dos mesos, de les ajudes pendents als Agri-
cultors, Ramaders i organitzacions agràries del país 
i també pels propietaris de les terres expropiades per 
diferents obres públiques de la Generalitat.


12. Aturar la dràstica reducció del pressupost del De-
partament d’Agricultura dels darrers anys, de prop del 
40%, ja que condiciona un sector estratègic pel país i, 
sobretot, per les Comarques de Lleida.


13. Instar al Govern de l’Estat a fer la modificació im-
mediata del Marc Nacional de Desenvolupament Ru-
ral estatal per evitar la reducció dels ajuts a la pagesia 
professional de muntanya, que podria ser de fins el 
50%, pels canvis introduïts en la definició de l’Agri-
cultor actiu.


14. Seguir apostant per la construcció i posada en fun-
cionament del Canal Segarra-Garrigues com un in-
fraestructura estratègica i primordial, llargament re-
ivindicada, per millorar l’autoabastament d’aliments a 
Catalunya, l’eficiència dels regadius i la dinamització 
econòmica de les comarques de Lleida.


15. Aplicar mesures per evitar les pertorbacions del 
mercat i l’enfonsament de preus del sector de la fruita. 
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Al mateix temps, negociar amb el Govern de l’Estat 
que elevi la mateixa petició a la Comissió Europea, 
tal i com es va aprovar a la Resolució sobre la petició 
a la Comissió Europea que adopti mesures excepcio-
nals per a evitar pertorbacions en el mercat dels cítrics 
(tram. 250-01107/10) de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del 
passat 11 de març del 2015.


16. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla de 
dinamització i promoció dels Parcs Naturals de Cata-
lunya i un augment de la dotació econòmica per fer-hi 
front.


17. Presentar, juntament amb el Govern de l’Estat, una 
proposta de col·laboració amb les diferents plantes de 
purins del territori que garanteixi la seva viabilitat i 
reobertura per tal d’evitar el col·lapse de purins i ni-
trats, així com, els seus efectes nocius pel medi am-
bient.


18. Recuperar les consignacions pressupostàries del 
2010 de la Generalitat per lluitar contra l’emigració de 
joves i contra la discriminació per raons de gènere de 
les comarques rurals, tot impulsant estratègies d’apo-
derament de les dones.


Model territorial i descentralització Generalitat: 


19. Comprometre’s amb una Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya descentralitzada i propera als 
territoris més allunyats de les grans capitals per ser 
més eficaç i accessible, aturant la concentració i tan-
cament actuals de serveis públics de les comarques 
allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial i les 
condicions de vida dels seus habitants. Així mateix, 
recuperar paulatinament aquests serveis desmante-
llats.


20. Aturar la discriminació de les Terres de Lleida, 
el Pirineu i l’Aran en els pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya ja que registren una davallada de 
les inversions pel 2015, del 60% a Lleida i del 37% 
al Pirineu, mentre la mitjana de Catalunya augmenta 
un 12%.


Infraestructures: 


21. Prioritzar i fer efectius els pagaments, durant els 
propers tres mesos, de les ajudes i obres compromeses 
per les destrosses i els desperfectes per les riuades, del 
passat 18 de juny del 2013, a la Vall d’Aran. Així com, 
facilitar convocatòries d’ajudes als municipis afectats 
per a la millora de carreteres i camins afectats per les 
mateixes riuades.


22. Comprometre’s amb el territori i incloure la in-
versió necessària per a la construcció del Túnel de 3 
ponts, entre Organyà i Montant de Tost, a la C-14 als 
propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
i així poder eliminar un punt negre de la xarxa viària 
de Catalunya.


23. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC’s) arreu del terri-
tori, recuperant les consignacions pressupostàries del 
2010, per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat i eviti la fractura digital.


24. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels 
programes d’arranjament de camins municipals i de 
manteniment dels camins d’accés a les estacions de 
muntanya, els quals han minvat notablement els dar-
rers anys i que han afectat greument a la mobilitat i 
dinamització de les zones més rurals.


25. Instar el Govern de l’Estat a l’elaboració d’un 
projecte de millora integral de la Nacional 260, Eix 
Pirinenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar 
el traçat actual, així com, l’execució immediata de la 
millora del manteniment dels trams més deteriorats.


26. Instar el Govern de l’Estat a que s’agilitzin i es 
licitin el més aviat possible els trams de carretera que 
manquen de la carretera A-14, entre Lleida i la Val 
d’Aran.


27. Instar el Govern de l’Estat a estudiar el rescat de l’au-
topista AP-2 entre Montblanc i Lleida per tal de descon-
gestionar la carretera N-240 i millorar la connexió entre 
el Port de Tarragona i les Comarques de Lleida, com 
l’opció més econòmica i viable a curt i mig termini.


Serveis públics: 


28. Establir un escenari plurianual (2015-2020) de 
recuperació progressiva dels ingressos perduts en els 
darrers anys en la concertació dels serveis de salut del 
Servei Català de la Salut als Hospitals Comarcals, que 
afecten greument el seu normal funcionament i espe-
cialment als ciutadans que han vist com s’incremen-
ten els temps d’espera per tots tipus d’actes i procedi-
ments mèdics.


29. Recuperar, pel proper curs escolar, el menjador i 
el transport escolar gratuït pels nuclis agregats sense 
escola, en aquells casos en que els alumnes es vegin 
obligats a desplaçar-se una distància considerable, ja 
que això afecta directament a la continuïtat de moltes 
escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua d’alumnes.


Palau del Parlament, 19 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC
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Esmenes presentades
Reg. 113488, 113494, 113499 i 113504 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113488)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Josep Cosconera 
Carabassa, 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 les Terres de Lleida, 
el Pirineu i Aran (tram. 302-00267/10).


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


Del punt 1


1. Elaborar un Programa d’Accions Específiques du-
rant els propers mesos, dins del Pla de Política Indus-
trial de Catalunya 2010-2020, per aturar la destrucció 
d’empreses i fomentar la indústria de les, comarques 
de Lleida, el Pirineu i l’Aran.


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


Del punt 4


4. Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i 
l’Aran, en els propers mesos, que reculli dades i estu-
dis demogràfics, econòmics i socials, amb l’objectiu de 
disposar d’una base de dades efectiva contra la despo-
blació actual de les zones de muntanya.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un subapartat al punt 5


5.1. El Govern de Catalunya projectarà i promociona-
rà turísticament la ciutat de Cervera com a capital de 
la cultura catalana del 2019.


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


D’un nou subapartat al punt 5


5.2. El Govern de Catalunya realitzarà totes les acci-
ons que calguin davant les Administracions que cor-
responguin, per evitar el projecte promogut per l’em-


presa Endesa Generación sobre la construcció d’una 
presa ubicada a la zona de Sant Esteve de la Sarga, 
concretament a la cua de l’Embassament de Canelles, 
a l’indret del «Congost de Mont-rebei»; així com qual-
sevol actuació que suposi una agressió a la zona i que 
pugui minvar els valors naturals i paisatgístics, l’espai 
natural i el refugi de fauna salvatge del «Congost de 
Mont-rebei» i els seus entorns.


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


Del punt 6


6. Potenciar la Marca Turística «Pirineus», i «Ara Llei-
da» i «Val d’Aran» garantint-ne els recursos econòmics 
i millorant la col·laboració de les diferents institucions, 
com a veritable eina de promoció dels diferents produc-
tes i actius turístics del Pirineu Català, les comarques 
de Lleida i l’Aran.


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


Del punt 8


8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran (IDAPA), dotant-lo de recursos suficients 
per tal que esdevingui un organisme amb prou capaci-
tat per impulsar projectes de dinamització econòmica-
social i cultural.


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


Del punt 15


15. Aplicar les mesures que es tinguin al seu abast per 
pal·liar les pertorbacions del mercat i l’enfonsament 
de preus del sector de la fruita. Al mateix temps, ne-
gociar amb el Govern de l’Estat que elevi la mateixa 
petició a la Comissió Europea, de igual manera com es 
va aprovar a la resolució sobre la petició a la Comis-
sió Europea per que adoptes mesures excepcionals per 
a evitar pertorbacions en el mercat dels cítrics (tram. 
250-01107/10) de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural del passat 11 de 
març de 2015.
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8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 16


16. Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamit-
zació i promoció dels Parcs Naturals de Catalunya i 
un augment de la dotació econòmica per fer-hi front.


9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 17


17. Instar el Govern de l’Estat a posar les mesures ne-
cessàries per garantir la viabilitat i reobertura de les 
plantes de purins del territori per tal d’evitar el col-
lapse de purins i nitrats, així com, els seus efectes no-
cius pel medi ambient.


10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 18


18. Elaborar un pla de formació i d’ocupació espe-
cífica per a les comarques rurals per tal de prevenir 
l’emigració juvenil i que afavoreixi l’apoderament de 
les dones.


11 Esmena núm. 11


De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 19


19. Comprometre’s a desplegar al més aviat possible 
l’organització i el desplegament territorial en vegueri-
es, tal com defineix l’Estatut d’Autonomia i la Llei de 
vegueries 30/2010, per tal de disposar d’una Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya descentra-
litzada; la qual cosa permetria una millor eficiència, 
proximitat i accessibilitat als serveis públics de tota la 
població.


12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 20


20.1. Fer arribar tota la informació disponible i com-
prometre’s a mantenir un diàleg permanent i trans-
parent amb els agents locals i la societat civil, per tal 
d’arribar a acords consensuats en la presa de decisi-


ons que puguin afectar la vida econòmica, social i cul-
tural de la població del territori.


13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 22


22.1. Impulsar la permeabilitat entre les comarques de 
la Noguera i el Pallars Jussà redactant o actualitzant 
aquest any els projectes necessaris per a la construcció 
del túnel de Comiols i els seus accessos.


14 Esmena núm. 14
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 22


22.2. Mantenir la permeabilitat entre la comarca del 
Pallars Sobirà i la Vall d’Aran garantint-ne al màxim 
el seu accés en època hivernal i a la vegada redactant 
o actualitzant aquest any els projectes necessaris per a 
la construcció del túnel de la Bonaigua i els seus ac-
cessos.


15 Esmena núm. 15
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 23


23. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC’s) arreu del terri-
tori, per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat i eviti la fractura digital.


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


24. Garantir, dins les disponibilitats pressupostàries, 
els recursos econòmics dels programes d’arranjament 
de camins municipals i de manteniment dels camins 
d’accés a les estacions de muntanya, els quals han 
minvat notablement els darrers anys i que en algun 
cas, han afectat greument a la mobilitat i dinamització 
de la zona.


17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 24


24.1. En col·laboració amb la Diputació de Lleida a re-
dactar als plans zonals als efectes de poder incorporar 
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a la xarxa local de carreteres trams de vies de titula-
ritat municipal que fan la funció de carreteres locals 
sense rebre’n la consideració ni el finançament per al 
seu condicionament com a tals. L’instrument per incor-
porar aquest viari municipal a la xarxa de carreteres 
locals són els plans zonals previstos per l’article 1 de la 
Llei 11/2008, de modificació de la Llei de carreteres.


18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 25


25.1. Instar el Govern de l’Estat l’execució més rapida 
possible de la millora del ferm dels trams més deteri-
orats de l’autovia A-2 i de manera especial entre Cer-
vera i El Bruc.


19 Esmena núm. 19
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 26


26. Instar el Govern de l’Estat que s’agilitzin i es licitin 
al més aviat possible els trams que manquen de l’auto-
via A-14, entre Lleida i Sopeira (Huesca).


20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 27


27. Instar el Govern de l’Estat a estudiar el rescat, de 
l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida per tal de 
descongestionar la carretera N-240 i millorar la con-
nexió entre el Port de Tarragona i les Comarques de 
Lleida, com l’opció més econòmica i viable a curt i mig 
termini, i a la vegada Instar als governs de l’Estat i de 
Catalunya a negociar un prompte acord que permeti 
la gratuïtat del tram Lleida - El Vendrell de l’AP-2 per 
als vehicles pesants de transports de mercaderies, fins 
que no es posi en servei la totalitat de l’autovia A-27 
(Tarragona-Montblanc).


21 Esmena núm. 21


D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 27


27.1. El Govern impulsarà i actualitzarà si cal, el pro-
jecte de la variant de la carretera de la xarxa bàsica 
C-14 al seu pas per la ciutat de Tàrrega


22 Esmena núm. 22
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 27


27.2. El Govern de Catalunya promocionarà els aero-
ports de Lleida-Alguaire i el de La Seu-Andorra com a 
plataformes de desenvolupament del territori i si cal en 
millorarà la seguretat dels aterratges per inclemències 
meteorològiques.


23 Esmena núm. 23
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 27


27.3. Instar al Govern de l’Estat la millora de la infra-
estructura ferroviària de la línia (Lleida-Manresa) do-
tant-la de la seguretat necessària i fent-la competitiva 
amb altres mitjans de transport.


24 Esmena núm. 24
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 28


28. Establir un escenari plurianual (2015-2020), 
d’acord amb l’augment d’ingressos del pressupost de la 
Generalitat, de recuperació progressiva dels ingressos 
perduts en els darrers anys en tots els serveis de salut: 
primària, especialitzada, salut pública, amb especial 
atenció als hospitals comarcals, que han vist afectat el 
seu normal funcionament i especialment als ciutadans 
que han vist com s’incrementen els temps d’espera per 
tots tipus d’actes i procediments mèdics.


25 Esmena núm. 25
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou subapartat al punt 28


28.1. El Parlament de Catalunya lamenta l’incompli-
ment de la moció 190/X del Parlament de Catalunya i 
en conseqüència, insta el Govern a aturar el procés de 
creació del Consorci de Lleida de manera immediata i 
en tot cas, com a màxim, el dia després de la publica-
ció de la moció al BOPC.
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26 Esmena núm. 26
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 29


29. Finalitzar els treballs amb els consells comarcals 
i els representants dels ens locals per a modificar el 
decret 161/1996, sobre els serveis escolars de de trans-
port, per a adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix que les ad-
ministracions públiques han d’oferir ajuts als alumnes 
que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de po-
blació allunyats o en zones rurals, amb la finalitat de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars i 
garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés al 
transport escolar, atenent la naturalesa del desplaça-
ment i el nivell de renda de les famílies i vetllant perquè 
cap família no resti fora d’aquest servei per raons so-
cioeconòmiques; habilitar les partides pressupostàries 
corresponents per a fer efectiu l’acord assolit, tenint en 
compte la reserva de 5 milions d’euros del fons extra-
ordinari per a polítiques socials 2015 aprovat en els 
Pressupostos de la Generalitat per al 2015 a aquest 
efecte.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Marta Rovira i Vergés Josep Cosconera Carabassa
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113494)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 les Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran (tram. 302-00267/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou punt 10 bis a l’apartat «Empresa, turisme i 
ocupació»,


11. Donar els serveis necessaris a les societats de pes-
ca esportiva de la província de Lleida, així com a la 
resta de Catalunya, rebaixant els preus de la llicència 
i estenen el sistema d’expedició de permisos mitjançant 
talonaris amb l’objectiu d’impulsar el turisme esportiu 
en aquest àmbit. 


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


D’un nou apartat 27 bis a l’apartat «Infraestructures»,


27 bis. Donar compliment als acords d’aquesta Cam-
bra en relació a iniciar l’estudi de viabilitat de la cons-
trucció del túnel de la Bonaigua.


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


D’un nou apartat 27 ter a l’apartat «Infraestructures»,


27 ter. Prioritzar en la construcció de la variant oest 
de la C-14 de Tàrrega, una via necessària per conduir 
el trànsit de Lleida i Andorra cap a Tarragona i vice-
versa.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 27 quarter a l’apartat «Infraestruc-
tures»,


27 quarter. Impulsar la millora la millora del traçat de 
la carretera des d’Artesa de Segre fins a Isona pel Coll 
de Comiols (carreteres L-512 i C-1412), amb l’objectiu 
de que, quan les disponibilitats pressupostaries ho per-
metin, es construeixi un túnel que millori la connexió 
entre la Noguera i el Pallars Jussà. 


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


D’un nou punt 27 quinquies a l’apartat «Infraestruc-
tures»,


27 quinquies. Emprendre les actuacions necessàries 
en la C-12 en el tram d’accés a l’Escola Alba de Llei-
da, per tal de que, en el proper curs escolar 2015-2016 
quedi garantida la seguretat viària d’alumnes i con-
ductors. 


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou punt 27 sixties a l’apartat «Infraestructures»,


27 sixties. Definir i presentar l’estratègia que ha de se-
guir l’Aeroport d’Alguaire, per tal de garantir la seva 
viabilitat i li permeti avançar amb noves oportuni-
tats de negoci tant bon punt la Taula Estratègica de 
l’Aeroport acabi els treballs. Així mateix, i en aquest 
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marc d’actuació, revisar els costos d’un sistema avan-
çat d’aterratge instrumental –ILS de nivell II/III– amb 
l’objectiu de que, quan les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin, es procedeixi a la seva implantació a 
l’Aeroport Lleida-Alguaire. 


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113499)


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 Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran (tram. 302-00267/10).


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


Del punt 1


1. Dur a terme les actuacions oportunes, en el marc 
del Programa de reactivació Industrial, per tal de 
mantenir l’activitat productiva de les empreses de les 
comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran afectades per 
processos de reestructuració industrial.


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


Del punt 2


2. Reprovar la nefasta gestió feta pel Conseller d’Em-
presa i Ocupació en relació als incompliments reiterats 
amb els treballadors de l’empresa Tradema de Solsona, 
així com, amb les institucions i organitzacions sindi-
cals d’aquesta comarca, afectant greument les famílies 
que en depenien directa i indirectament.


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


Del punt 3


3. Dur a terme les actuacions necessàries en el marc 
del Programa de Reactivació Industrial per garantir la 
continuïtat de l’activitat productiva i el màxim núme-
ro de llocs de treball a l’empresa Incryen 2014 SL, tal 


com es demana al Manifest de Tàrrega al qual donem 
suport.


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


Del punt 5


5. Continuar impulsant el Pla de foment del turisme de 
natura als espais naturals protegits de Catalunya em-
marcat dins del Pla Estratègic de Turisme, a partir de 
la dinamització turística d’aquests espais clau en les 
comarques d’interior i de muntanya pel seu potencial i 
impacte territorial i econòmic.


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


Del punt 6


6. Potenciar la Marca Turística Pirineus, augmen-
tant un 20% els recursos econòmics i millorant la col-
laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius tu-
rístics del Pirineu Català.


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


Del punt 8


8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt 
Pirineu i l’Aran (IDAPA), assignant en el pressupost 
2016, els recursos econòmics i humans necessaris i 
amb més competències, per tal que esdevingui un or-
ganisme amb prou capacitat per impulsar projectes de 
dinamització econòmica, social i cultural.


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


Del punt 11


11. Establir un pla de pagaments de les ajudes pen-
dents als Agricultors, Ramaders i organitzacions 
agràries del país i també pels propietaris de terres ex-
propiades per diferents obres públiques de Catalunya 
d’acord amb la normativa vigent i un cop es disposin 
de les condicions i els recursos del Fons de Liquiditat 
per al 2015.
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


16. Seguir desenvolupant el Pla Estratègic de Gestió 
dels Espais Naturals 2015-2020 com a eina general de 
conservació i dinamització sostenible del territori in-
clòs en un espai de protecció especial.


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


Del punt 17


17. Instar a l Govern de l’Estat que modifiqui la seva 
política d’energies renovables amb relació al biogàs 
i a altres possibles formes d’energia procedents del 
tractament de les dejeccions ramaderes per tal d’incre-
mentar la sostenibilitat energètica de les explotacions 
agràries, assolir els objectius de les energies renova-
bles marcats per la Unió Europea i facilitar la compe-
titivitat de les explotacions ramaderes en comparació 
amb les de l’entorn.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


18. Elaborar un pla de formació i d’ocupació espe-
cífica per a les comarques rurals per tal de prevenir 
l’emigració juvenil i que afavoreixi l’apoderament de 
les dones.


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 21


21. Seguir amb els protocols de coordinació entre la 
Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
a fi d’acabar amb l’execució de les actuacions com-
promeses per les destrosses i els desperfectes originats 
per les riuades del passat 18 de juny de 2013, a la Vall 
d’Aran, amb la finalitat de donar-los per acabats du-
rant aquest any 2015.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 22


22. Acabar la redacció del projecte de condicionament 
de la carretera C-14, que inclou la construcció d’un 
túnel a la zona de Tresponts, i prioritzar l’actuació de 
manera que les obres corresponents puguin ser pro-
gramades tan bon punt les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin. Així mateix, continuar executant les 
obres d’estabilització dels talussos de la C-14 en aquest 
àmbit.


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 23


23. Vetllar i impulsar, en la mesura que les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin, la cobertura total 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC’s) arreu del territori per tal que el món agrícola 
i rural pugui guanyar competitivitat i eviti la fractura 
digital.


14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 24


24. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels 
programes d’arranjament de camins municipals i de 
manteniment dels camins d’accés a les estacions de 
muntanya, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries.


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 27


27. Instar el Govern de l’Estat que busqui una solució 
per l’accidentalitat de l’N-240 en forma de millora de 
la gestió del corredor N-240/AP-2, amb l’obligació del 
pas de camions per l’AP-2, tot bonificant aquest pas, 
així com estudiar altres millores de la circulació dels 
vehicles lleugers i així mateix estudiar el desdoblament 
de l’actual N-240 entre Lleida i les Borges Blanques.
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16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 28


28. Incrementar l’any 2015 la contraprestació per la 
prestació de serveis sanitaris dels hospitals comarcals 
de les terres de Lleida, Pirineu i Aran.


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 29


29. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar el Decret 160/1996, de 14 de 
maig i el Decret 161/1996 de 14 de maig, pels quals 
es regulen respectivament els serveis escolars de men-
jador i de transport per tal d’adequar-los a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113504)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada 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 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les Ter-
res de Lleida, el Pirineu i Aran (tram. 302-00267/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 27 que resta redactat de la següent manera


27. Insta el Govern de la Generalitat a continuar exi-
gint el rescat de l’autopista AP2 entre Montblanc i 
Lleida acomplint així amb els compromisos presos 
amb el territori per part de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat, com a alternativa més econòmica a la 
construcció d’una autovia per tal de descongestionar 
la carretera N-240 i millorar la connexió entre el Port 
de Tarragona i les Comarques de Lleida.


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


D’un nou punt


30. Fer efectiva de forma immediata la Resolució 958/X 
del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de 
l’activitat del grup Neoelectra a l’Aran i la continuïtat 
dels llocs de treball en què s’insta al Govern de la Gene-
ralitat a facilitar reunions entre el grup inversor de les 
empreses del grup Neoelectra, els treballadors i el Go-
vern de la Generalitat, tenint en compte que el Govern 
ja ha incomplert els terminis exposats en la resolució.


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


D’un nou punt


31. Acomplir totes les resolucions i mocions aprovades 
durant aquesta legislatura que afecten les comarques 
de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran abans que finalitzi la 
mateixa.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en carreteres per a mi-
llorar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10


Presentació
GP PPC


Reg. 110512 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la segu-
retat (tram. 300-00291/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Presentar al Parlament, durant el primer semestre 
de 2015, el projecte de desdoblament de la carretera 
C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar.


2. Consignar els recursos necessaris en el projecte de 
Llei de Pressupostos de la Generalitat del 2016 per a 
executar el projecte de desdoblament de la C-55.


3. Garantir la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Man-
resa mentre no entri en servei el desdoblament de la 
C-55, establint els acords necessaris amb l’empresa 
concessionària.


4. Arranjar el ferm de la C-55 entre Manresa i Monis-
trol de Montserrat.


5. Instal·lar separadors centrals de formigó, tipus New 
Jersey, entre els dos sentits de la marxa amb la major 
brevetat per a millorar la seguretat vial.


6. Construir la connexió del polígon industrial Les Vi-
ves amb la C-55 per tal d’evitar el trànsit de vehicles 
pesants pel nucli urbà a Sant Vicenç de Castellet.


7. Construir un pas per a vianants i bicicletes al mu-
nicipi de Sant Vicenç de Castellet per tal que aquests 
puguin creuar la C-55 cap a la zona dels polígons des 
del nucli urbà de forma segura.


Palau del Parlament, 19 de març de 2015


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, GP PPC 


Esmenes presentades
Reg. 113301, 113335 i 113502 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113301)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat 
(tram. 302-00269/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


Al punt 1


1. Presentar al Parlament, durant el primer semestre 
de 2015, el projecte de desdoblament de la carretera 
C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar, des del PK 
15+700 al PK 30+800, del que ja es disposa estudi 
d’impacte ambiental favorable des de l’any 2010.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 2 bis 


2 bis. Presentar al Parlament de Catalunya durant el 
primer semestre del 2015 un estudi econòmic que ana-
litzi i quantifiqui el cost que suposaria el rescabala-
ment de l’autopista C-16, per tal de poder-lo contrapo-
sar amb el cost econòmic del desdoblament de la C-55.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


Al punt 3


3. Garantir la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Man-
resa, pels veïns i veïnes i les empreses del Bages i el 
Berguedà, mentre no entri en servei el desdoblament 
de la C-55, establint els acords necessaris amb l’empre-
sa concessionària.
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4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP Socialista


Del punt 4


4. Arranjar el ferm de la C-55 entre Manresa i Monis-
trol de Montserrat.


5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP Socialista


Del punt 5


5. Instal·lar separadors centrals de formigó, tipus New 
Jersey, entre els dos sentits de la marxa amb la major 
brevetat per a millorar la seguretat vial.


6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP Socialista


Al punt 6


6. Coordinar i col·laborar amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i la Junta de Compensació de pro-
pietaris del Polígon Les Vives, la construcció de la con-
nexió del polígon industrial Les Vives amb la C-55 per 
tal d’evitar el trànsit de vehicles pesants pel nucli urbà 
a Sant Vicenç de Castellet, i facilitant l’accés dels via-
nants i bicicletes de forma segura dels nucli urbà fins la 
zona de polígons industrials.


7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP Socialista


Del punt 7


7. Construir un pas per a vianants i bicicletes al mu-
nicipi de Sant Vicenç de Castellet per tal que aquests 
puguin creuar la C-55 cap a la zona dels polígons des 
del nucli urbà de forma segura.


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 7. Nova redacció


7. Realitzar la connexió de la C-16 amb l’àrea nord de 
Manresa (Polígons industrials de Bufalvent, dels Tru-
llols, àrea sòcio-sanitària amb l’Hospital General de 
Manresa, àrea de Seguretat ciutadana amb la Comis-
saria comarcal dels Mossos d’Esquadra, etc.) a través 
de la carretera de Manresa al Pont de Vilomara BV-
1225 en direcció Berga, tant d’entrada com de sortida, 


convertint la C-16 en una ronda de Manresa i descon-
gestionant la C-55.


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


10. Replantejar, perquè sigui aplicable pel segon se-
mestre del 2015, la nova tarificació i bonificació de 
la C-16 en el sentit d’ampliar la gratuïtat de pas als 
conductors que vagin des de Sant Vicenç de Castellet/
Castellbell i El Vilar fins l’enllaç de Santa Anna i no 
només fins a Manresa Viladordis i Manresa/Bufalvent/
Pont de Vilomara.


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


11. Millorar l’enllaç de la C-55 a la C-58 amb reforç 
de la separació entre els sentits de circulació, la re-
novació del paviment i la millora de la senyalització 
horitzontal.


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


12. Millorar la connexió del Bages i el Berguedà amb 
el Baix Llobregat i el Port i l’Aeroport de Barcelona, 
a través de l’execució de la connexió de la C-16 amb 
l’A-2.


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


13. Millorar el protocol d’actuació per la desviació del 
trànsit de la C-55 i C-58 cap a la C-16 en condicions de 
gratuïtat quan es produeixin incidències greus en les 
primeres vies que paralitzin la circulació de vehicles.


Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu Cristòfol Gimeno Iglesias
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 
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Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113335)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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 la inversió en carreteres 
per a millorar-ne la seguretat (tram. 302-00269/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Es modifica tot l’apartat 2, que queda redactat de la 
manera següent: 


2. Projectar i executar la prolongació de la C-16 fins 
l’autovia A-2 a l’alçada d’Olesa/Abrera. Aquesta me-
sura substituiria el desdoblament total de la C-55.


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


Es modifica tot l’apartat 3, que queda redactat de la 
manera següent: 


3. Alliberi en el termini d’un mes el peatge a la C-16 en 
el seu tram Manresa - Terrassa. Aquesta mesura per-
metria descongestionar la C-55 i la C-58.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Es modifica tot l’apartat 5, que queda redactat de la 
manera següent: 


5. Arranjament i urgent i instal·lació de mitjanes New 
Jersey a: 


Km 1 Abrera.


Km 6 La Puda - Olesa.


Km 13 entre Colònia Gomis i Monistrol.


Km 15 Monistrol (enllaç Cremallera i Pol. In. El Mas).


Km 17 Castellbell i el Vilar (accessos al poble just sota 
el Castell).


5.1. Creació de carrils d’acceleració i desacceleració 
als següents quilòmetres: 


Km 0.2 Abrera, carrils acceleració i desacceleració 
d’entrada i sortida del poble direcció Manresa.


Km 3 Olesa de Montserrat, carrils acceleració i de-
sacceleració d’entrada i sortida del poble, en tots dos 
sentits.


Km 10 Adequació, creació d’illeta d’accés i distribució 
de entrades a l’Aeri i a l’esplanada de la zona d’apar-
cament i ctra. B-112 a Collbató en tots dos sentits.


Km 15.5 Túnel de Bogunyà, carril d’acceleració a la 
incorporació de la C-58 amb C-55 direcció Manre-
sa, igualment carril de desacceleració incorporació a 
l’enllaç de la C-55 amb C-58 direcció Terrassa sentit 
Manresa.


5.2. Prohibició de gir a l’esquerra als següents quilò-
metres: 


Km 5 A Olesa, eliminar gir esquerra, direcció Abrera


Km 6.5 Eliminar l’actual gir a l’esquerra i l’entrada al 
camí de la carretera B-113 en sentit Manresa.


5.3. Arranjaments d’Il·luminació: 


Al km 0 amb enllaç a la A-2 i inici C-55 a Abrera, 
instal·lació d’enllumenat al llarg d’un quilòmetre per 
adequar la visibilitat i corregir el canvi brusc existent 
quan es deixa l’A-2.


5.4. Crear nova ubicació i traslladar-hi la parada de 
bus actual de Monistrol de Montserrat en direcció a 
Manresa, per eliminar els riscos actuals en visibilitat i 
ocupació de part del carril contrari, dels vehicles que 
han d’anar direcció Abrera.


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


D’un nou apartat 8


8. Publicar a la web de transparència en el termini mà-
xim de 1 mes el conveni/contracte signat amb Autema 
referit a la C-16 amb les clàusules addicionals incor-
porades.


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


D’un nou apartat 9


9. Publicar a la web de transparència el nombre d’ac-
cidents amb l’estadística de persones mortes, ferides 
greus i lleus des de l’any 1995.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113502)


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 inversió en carreteres per a 
millorar-ne la seguretat (tram. 302-00269/10).


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


Del punt 3


3. Impulsar una modificació de la concessió de l’auto-
pista C-16 per tal que els vehicles que facin moviments 
interns a la comarca puguin circular sense pagar pe-
atge pel tram d’aquesta autopista entre Sant Vicenç de 
Castellet, (enllaç 41) i Manresa (enllaç 49 o 50 Vila-
dordis) a les hores punta dels dies feiners (des de les 7 h 
a les 10:30 h i des de les 17 h a les 21 h).


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 8


8. Finançar les actuacions mitjançant el compliment 
per part de l’Estat de la Disposició Addicional 3a 
de l’Estatut, pel qual resten pendents de liquidar les 
quantitats corresponents al període 2008 - 2013.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 9


9. Demanar al Govern de l’Estat que apliqui per les se-
ves vies de peatge a Catalunya, AP-7 i AP-2, el mateix 
criteri proposat en aquesta moció respecte a la C-16 i 
la C-55 pel que fa a l’execució de desdoblaments, bo-
nificacions i millores a les vies no desdoblades N-340, 
N-240 i N-II.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10


Presentació
GP ERC


Reg. 110549 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, 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 les actuacions previstes per a completar el traspàs 
de competències al Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona (tram. 300-00288/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Garantir que el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona disposi de l’autonomia financera suficient per 
poder fer front als seus compromisos econòmics, així 
com donar un servei eficient i eficaç.


2. Realitzar, en el termini de 6 mesos, el traspàs dels 
recursos de llar residència per a persones amb disca-
pacitat, la totalitat dels serveis residencials d’atenció a 
drogodependents i garantint-ne el finançament.


3. Realitzar, en el termini d’un any, el traspàs dels 
serveis de valoració de maltractaments infantils, els 
centres d’avaluació de la discapacitat i els equips va-
loradors de la dependència i l’emissió de l’informe 
pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de 
subvencions i convenis formulats per la Generalitat 
de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Es-
tat o altres entitats públiques o privades que afectin 
el municipi de Barcelona, en l’àmbit funcional del 
Consorci.


4. Avaluar el traspàs al Consorci de les residències de 
gent gran de titularitat pública.


5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la via-
bilitat de convertir el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona en els Serveis Territorials de Barcelona 
Ciutat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comis-
sió s’haurà de reunir trimestralment fins que l’estudi 
es finalitzi.


6. Encomanar al Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona la recerca i innovació social en l’atenció a la 
infància, persones amb discapacitat i gent gran en 
matèria de nous models d’atenció social especialment 
en l’àmbit residencial.


Palau del Parlament, 20 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 113112, 113300, 113497 i 113500 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 113112)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les ac-
tuacions previstes per a completar el traspàs de com-
petències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
(tram. 302-00270/10).


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


Al punt 4


4. Avaluar en el termini de 6 mesos, i dur a terme el 
traspàs al Consorci de les residències de gent gran de 
titularitat pública.


Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 113300)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta 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 actuacions previstes per a completar 
el traspàs de competències al Consorci de Serveis So-
cials de Barcelona (tram. 302-00270/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició al final del punt 4


4. Avaluar el traspàs al Consorci de les residències de 
gent gran de titularitat pública, per tal de fer-ho efectiu 
al llarg del proper mandat municipal.


Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC


Esmena presentada pel GP PPC (reg. 113497)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 les actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (tram. 302-00270/10).


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


De l’apartat 5


5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la viabili-
tat de convertir el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona en els Serveis Territorials de Barcelona Ciutat de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió s’haurà 
de reunir trimestralment fins que l’estudi es finalitzi.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113500)


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 actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (tram. 302-00270/10).


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


Del punt 2


2. Realitzar, durant l’any 2015, el traspàs dels recur-
sos de llar residència per a persones amb discapacitat 
i, en el termini d’un any, la totalitat dels serveis resi-
dencials d’atenció a drogodependents i garantint-ne el 
finançament.»


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


Del punt 3


3. Realitzar, en el termini de dos anys, sempre i quan 
sé n pugui garantir el finançament, el traspàs dels ser-
veis de valoració de maltractaments infantils, els cen-
tres d’avaluació de la discapacitat i els equips valora-
dors de la dependència i l’emissió de l’informe pel que 
fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subven-
cions i convenis formulats per la Generalitat de Cata-
lunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres 
entitats públiques o privades que afectin el municipi 
de Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


4. Avaluar, en el període d’un any, el traspàs al Con-
sorci de les residències de gent gran de titularitat pú-
blica.


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


Del punt 5


5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la via-
bilitat de convertir el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona en els Serveis Territorials de Barcelona 
Ciutat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comis-
sió s’haurà de reunir trimestralment fins que l’estudi es 
finalitzi.
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


6. Incorporar el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona perquè participi en els treballs de recerca i in-
novació social que es realitzen en el marc del Depar-
tament de Benestar Social i Família i en el marc de 
l’Ajuntament de Barcelona.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU  
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10


Presentació
GP C’s


Reg. 110590 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.03.2015


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 
el deute amb els ajuntaments (tram. 300-00289/10).


Moció


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


1. Incorporar en el termini màxim de tres mesos al 
portal de transparència un informe sobre el deute pen-
dent de la Generalitat amb tots els ajuntaments cata-
lans a data de 28 de febrer de 2015, incloent l’import 
total i el desglossament sobre les partides de deute 
següents: 


a) Inversions municipals
b) Beques de menjadors
c) Escoles bressol municipals
d) Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
e) Programes de formació ocupacional
f) Programes municipals de cohesió social 
g) Inversions realitzades pels ajuntaments fora del seu 
àmbit municipal


2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el ter-
mini màxim de tres mesos, un calendari de pagament 
als ajuntaments dels deutes que es mantenen per la 
delegació de competències en la prestació de serveis 
socials amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmica 
social (FLA).


3. Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 dels 21,8 
milions d’euros que la Generalitat deu a l’Ajuntament 
de Barcelona per inversions de la llei de barris fetes 
els anys 2011 i 2012 i que resten impagades.


4. Incloure en l’acord entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona el calendari de pagament del deute 
reconegut de 13,61 milions d’euros que la Generalitat 
deu a les empreses municipals de Barcelona.


Palau del Parlament, 19 de març de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s


Esmenes presentades
Reg. 113298, 113334, 113486, 113498 i 


113501 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 15.04.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113298)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
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 el deute 
amb els ajuntaments (tram. 302-00271/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de tot el text del punt 3, nou 
text: 


Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 del total de 
deute que la Generalitat té amb el conjunt d’ajunta-
ments per les inversions de la Llei de Barris que resten 
impagades i pel conjunt de programes pendents de pa-
gament (contracte programa, escoles bressol...)


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de tot el text del punt 4, nou 
text: 


Liquidar els Plans extraordinaris d’assistència finan-
cera 2012-2014 que la Diputació de Barcelona va con-
veniar amb la Generalitat i que ascendeix a 76 milions 
d’euros la liquidació pendent.


Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113334)


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 el deute 
amb els ajuntaments (tram. 302-00271/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, d’un nou apartat 1 bis


1 bis. Remetre a tots els Ajuntaments, en el termini mà-
xim de 3 mesos, un certificat que acrediti el deute glo-
bal amb aquella institució, per tal que tot consti com a 
deute reconegut, i signar dins d’aquest mateix termini 
els convenis pendents amb els Ajuntaments per tal de 
formalitzar aquest deute.


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


A l’apartat 1, d’un nou apartat 1 ter


1 ter. Complir amb els convenis signats amb els ens 
locals de Catalunya quant a sosteniment de serveis pú-
blics, especialment els referents a les Escoles Bressol i 
les Escoles de Música.


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


D’un nou apartat 5


5. Acceptar els drets pendents de reconèixer per l’Ajun-
tament de Barcelona per manca de reconeixement de 
les obligacions per part de la Generalitat de Catalu-
nya, que suposaven 21,8 milions d’euros a 31 de de-
sembre de 2014.


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


D’un nou apartat 6


6. Fer efectiu, dins d’aquest any 2015, el pagament del 
deute pendent amb les Diputacions segons conveni sig-
nat de Pla Extraordinari d’assistència financera local.


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


D’un nou apartat 7


7. Remetre, en el termini màxim d’un mes, un informe al 
Parlament de les feines fetes pel Govern de la Genera-


litat i de les seves conclusions respecte del compromís 
d’elaborar una Llei de Finances Locals de Catalunya.


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


D’un nou apartat 8


8. El Parlament de Catalunya es compromet a reacti-
var la tramitació de la Llei de Governs Locals de Ca-
talunya reprenent els treballs de ponència abans que 
acabi aquest mes d’abril. 


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


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


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113486)


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 el deute amb els ajun-
taments (tram. 302-00271/10).


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


Del punt 1


1. Incorporar en el termini màxim de sis mesos al por-
tal de transparència un informe sobre el deute pendent 
de la Generalitat amb els ens locals catalans en l’ac-
tualitat, incloent l’import total i el desglossament per 
departaments.


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


Del punt 3


3. Fer efectiu –durant l’any 2015– el pagament a 
l’Ajuntament de Barcelona de l’import de 4.185.000 
euros consignat al pressupost de la Generalitat per 
l’any 2015 en concepte de Llei de Barris i que corres-
ponen a la ciutat de Barcelona.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC
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Esmena presentada pel GP PPC (reg. 113498)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Manuel Reyes 
López, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 el deute amb els ajuntaments 
(tram. 302-00271/10).


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


De l’apartat 2


«2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de tres mesos, un calendari de paga-
ment als ajuntaments de tots els deutes de la Genera-
litat amb els ens locals, amb especial incidència amb 
els deutes que es mantenen per la delegació de com-
petències en la prestació de serveis socials amb càr-
rec al Fons de Liquiditat Autonòmica social (FLA). 
Aquest calendari ha d’incorporar un pla de pagament 
d’aquest deute que com a màxim pot perllongar-se du-
rant un any.»


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Manuel Reyes López
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC  


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113501)


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 el deute amb els ajuntaments 
(tram. 302-00271/10).


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


Del punt 1


«1. Incorporar en el termini màxim de tres mesos al 
portal de transparència un informe sobre el deute pen-


dent de la Generalitat amb tots els ajuntaments catalans 
a data de 28 de febrer de 2015, incloent l’import total i 
el desglossament sobre les partides de deute següents: 


a) Inversions municipals
b) Beques de menjadors
c) Escoles bressol municipals
d) Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
e) Programes de formació ocupacional
f) Programes municipals de cohesió social
g) Inversions realitzades pels ajuntaments fora del seu 
àmbit municipal.»


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


Del punt 2


«2. Elaborar un pla de pagaments del deute amb els 
ajuntaments que es mantenen per la delegació de com-
petències en la prestació de serveis socials, un cop es 
disposin de les condicions i els recursos del Fons de 
Liquiditat per al 2015.»


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


Del punt 3


«3. Acordar entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Barcelona el reconeixement del deute de 
21,8 milions d’euros que la Generalitat deu a l’Ajun-
tament de Barcelona per inversions de la llei de barris 
fetes els anys 2011 i 2012 i que resten impagades.»


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


Del punt 4


«4. Tenir en compte en l’acord entre la Generalitat i l’A-
juntament de Barcelona el calendari de pagament del 
deute reconegut de 13,61 milions d’euros que la Ge-
neralitat deu a les empreses municipals de Barcelona, 
d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria.»


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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