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SESSIó NÚM. 67

La sessió s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 
Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del vicepresident, Àlex 
Moga i Vidal, i del secretari, Celestino Corbacho i Cha-
ves. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David 
Bonvehí i Torras, Antoni Font Renom, Roger Montañola i 
Busquets i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Pere Aragonès i Garcia i Marta Vilalta i Torres, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici 
Lucena i Betriu, pel G. P. Socialista; Rafael López i Rueda 
i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Cari-
na Mejías Sánchez, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de la Presidència, 
Francesc Homs i Molist.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’infor-
me Crònica d’una ofensiva premeditada: les conseqüències 
sobre les persones de Catalunya (tram. 355-00229/10). 
Conseller de la Presidència. Sessió informativa.

El president

Molt bé, doncs, passats els cinc minuts de cortesia, do-
naríem inici a la darrera sessió de la Comissió d’Afers 
Institucionals d’aquesta legislatura, una sessió amb un 
sol punt a l’ordre del dia, en aquest cas la sessió infor-
mativa del conseller de la Presidència sobre l’informe 
Crònica d’una ofensiva premeditada: les conseqüèn-
cies sobre les persones de Catalunya.

Sessió informativa
amb el conseller de la Presidència sobre 
l’informe Crònica d’una ofensiva premeditada: 
les conseqüències sobre les persones 
de Catalunya (tram. 355-00229/10)

Obriríem el torn amb el conseller, per un màxim no 
estricte, com fem habitualment, de trenta minuts, i 
després obriríem el torn dels grups amb un temps mà-
xim de deu minuts per a cadascun dels grups. Donem, 
doncs, la benvinguda al conseller i, sense més, li do-
nem la paraula.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats, com-
parec, com saben, a petició pròpia per donar comp-
te, en primer lloc, d’un mandat d’aquest mateix Par-
lament, que va instar el Govern de la Generalitat, del 
qual formo part, a denunciar i difondre la naturalesa 
–cito textualment, eh?, el mandat d’aquest Parlament– 
i les conseqüències de l’ofec competencial i econòmic 
que pateix Catalunya per part del Govern de l’Estat i 
les afectacions socials sobre la ciutadania. Això for-

mava part d’una moció aprovada pel Ple d’aquest Par-
lament, el proppassat 19 de juny. 

Per tant, el motiu principal de la meva compareixença 
és, precisament, donar compte del mandat que aquest 
Parlament, que vostès, doncs, varen instar el Govern a 
complir. Però òbviament aquesta compareixença tam-
bé té un context i una perspectiva que va més enllà 
de l’estricte temps d’aquesta legislatura. Avui, preci-
sament avui, fa exactament deu anys, dia per dia, 29 
de juliol per 29 de juliol, que aquesta mateixa comis-
sió va acordar tramitar el projecte de nou estatut, que 
després va ser aprovat per aquesta cambra el dia 30 de 
setembre de l’any 2005.

Hi ha aquí present, doncs, per exemple, el senyor Jau-
me Bosch, que va ser actiu promotor d’aquesta inicia-
tiva, juntament amb un servidor, dels aquí presents di-
ria que ningú més, que jo tingui ara memòria, a part 
de, òbviament, el lletrat Bayona, que també hi va ser 
present, i l’auxiliar administratiu, que també ens va 
acompanyar durant tota la tramitació de l’Estatut. Per 
tant, casualitats de la vida, o no, doncs, avui, exacta-
ment deu anys, dia per dia, de l’aprovació en aquesta 
mateixa comissió de l’acord per tramitar el projecte de 
nou estatut que després es va aprovar, recorden vostès, 
el 30 de setembre del 2005.

Els fets més recents i alhora aquesta mínima perspec-
tiva temporal crec que ens poden oferir elements sufi-
cients per entendre el context i el contingut de l’infor-
me que els presento.

En primer lloc, referint-me al contingut de l’informe, 
més enllà de les consideracions i valoracions d’or-
dre més polític que s’hi vulguin i s’hi puguin fer i que 
jo els avanço que no penso defugir, òbviament; aquest 
informe que els presento té una clara i fonamental 
vessant informativa a base de dades i referències con-
cretes i contrastables. En cent pàgines s’ofereix una 
radiografia prou precisa de la realitat que pateix la 
capacitat d’autogovern de Catalunya, començant per 
aquest Parlament, i com afecta directament la nostra 
realitat més quotidiana, a tots i cadascun dels ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya. 

En aquest sentit, una evident i primària conclusió és 
que el poble de Catalunya ha patit i, de fet, pateix en-
cara, podríem dir, una doble crisi, no? Per una banda, 
la derivada de la crisi econòmica, que afecta més enllà, 
doncs, del nostre propi país i del nostre propi territori, 
però també la derivada d’un –crec sincerament que es 
pot dir així– ofec premeditat i conscient sobre els ins-
truments que ens haurien de garantir el nostre estat del 
benestar, el nostre progrés econòmic, el nostre nivell 
cultural, etcètera. Aquesta crisi ve configurada, aques-
ta darrera, tal com posa de manifest l’informe que 
els presento, pel que jo en denomino..., podríem dir-
ho així, per fer-me entendre, eh?, és una expressió, di-
guem-ne, d’ordre pedagògic, per la troica que de debò 
tenalla Catalunya, eh?, en el nostre cas; que és el Go-
vern espanyol, o la suma del Govern espanyol, el Tri-
bunal Constitucional i el dèficit fiscal estructural. Per 
cert, troica que es fonamenta no en la democràcia, sinó 
en la interpretació arbitrària i abusiva de les lleis i, ai-
xò, quan no, directament, se les salten.
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No és per casualitat, doncs, que l’estructura de l’infor-
me que els presento abordi les trens grans pressions 
que dificulten i minven les nostres capacitats com a 
institució, com a país fins i tot, no? D’una banda, la 
manca de voluntat de diàleg per part del Govern es-
panyol; de l’altra, la recentralització i l’asfíxia en l’or-
dre més econòmic o que té impacte més directament a 
l’economia, i, de l’altra, finalment, la recentralització i 
l’ofec normatiu al costat dels incompliments legals, no?

Veuran també que el document, o hauran vist també 
que el document incorpora uns annexos sobre traspas-
sos pendents, sobre conflictivitat institucional i sobre 
recursos contenciosos administratius. Sobre el contin-
gut, crec oportú destacar-ne alguns elements vinculats 
a aquells aspectes que probablement poden afectar 
més directament les persones, i ho faré, òbviament, 
sense ànim de ser exhaustiu, perquè dono per conegut 
i difós l’informe, però val la pena, doncs, que en des-
taqui alguns elements, no?

En primer lloc, sobre el que podríem definir com a 
ofec econòmic, no? Es pot explicar d’una altra mane-
ra, però, vaja, la més il·lustrativa segurament és aques-
ta, no?, que té, de fet, diferents expressions. Una, de 
caràcter estructural, perquè s’ha, diguem-ne, projectat 
i ha persistit al llarg de totes les últimes dècades, que 
és la derivada de la balança fiscal, que en funció del 
mètode de càlcul, com saben, doncs, pot oscil·lar en-
tre el 5,7 i el 7 pràcticament 8 per cent del PIB, no? 
Una altra, diguem-ne, d’expressió d’aquest ofec eco-
nòmic, més d’ordre conjuntural, no?, l’arbitrarietat i 
l’abús que s’ha excusat en el context de crisi econò-
mica, doncs, té una expressió molt evident en tot allò 
relatiu als objectius de dèficit. Avui en tornem a te-
nir una prova més sobre la taula, a propòsit, doncs, de 
la reunió que hi ha convocada del Consell de Política 
Fiscal i Financera, no? Se’ns exigeixen uns objectius 
de dèficit que van molt més enllà d’allò que estableix 
la Unió Europea, que, òbviament, són un desafiament 
a la viabilitat de l’estat del benestar perquè els presta-
dors de les principals polítiques de l’estat del benes-
tar som les comunitats autònomes, i, en el cas concret 
nostre, doncs, la Generalitat de Catalunya, el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. I, com els 
deia, a més a més, no només, diguem-ne, es desafia 
o va més enllà del que estableix Europa i el mateix 
sentit comú, si volem preservar els pilars de l’estat del 
benestar; sinó que inclús es supera el contingut estric-
te de la Llei d’estabilitat pressupostària, se l’incom-
pleix directament, no? Tindran referències, tenen, de 
fet, referències a la pàgina 21 i següents, doncs, amb 
relació a això que els descric, no? 

Una altra de les expressions d’aquest ofec econòmic 
està en diversos incompliments de pactes establerts, 
de lleis; cas, per exemple, sense ànim de ser exhaus-
tiu, de la disposició addicional tercera, pàgina 17, eh?, 
un impacte de 3.967 milions d’euros acreditats. Tota la 
qüestió relativa a la lleialtat institucional, que no és un 
principi només d’ordre polític, sinó que a més a més 
és un principi jurídic, que va ser incorporat als articles 
209 i 210 de l’Estatut d’autonomia. Cas, òbviament, de 
molts àmbits d’ordre sectorial, de polítiques concretes; 
el més clamorós, segurament, i més conegut també, 

és el relatiu a l’incompliment, vinculat a la Llei de la 
dependència, i malauradament un llarg etcètera, no?

En tercer o quart lloc, de fet, una altra expressió d’a-
quest ofec econòmic, doncs, es pot situar en quelcom 
que a més a més resulta més que sorprenent, no?, que 
és impedir tots els intents i, de fet, totes les decisions, 
no només intents, totes les decisions que s’han pres 
per buscar recursos alternatius. En la mesura, doncs, 
que hi ha hagut un compromís inequívoc d’aquest Par-
lament, de la majoria parlamentària si més no, que dó-
na suport al Govern, i del mateix Govern òbviament 
també, per buscar alternatives en la línia de trobar in-
gressos que ens permetin atenuar la reducció de pres-
supost disponible, realment resulta impactant que 
l’esforç de regulació tributària de vostès, d’aquest Par-
lament i del mateix Govern de la Generalitat, que crec 
sincerament que ja no ens queden gaire espais fiscals 
per exhaurir, perquè jo crec que ja els hem tocat pràc-
ticament tots..., no?, doncs resulta que totes les figures 
impositives que s’han anat establint, una darrere l’al-
tra, el Govern espanyol se les ha anat carregant. És a 
dir, que tampoc ens han donat marge, a l’hora de la ve-
ritat, per buscar recursos alternatius. Casos coneguts 
són el de les taxes judicials, el de l’euro per recepta, 
però altres casos que criden l’atenció, com el d’establir 
figures impositives que existeixen en d’altres comuni-
tats autònomes i que aquí resulta, coses de la vida, que 
tampoc se’ns deixen aplicar: cas de l’impost sobre els 
dipòsits bancaris, cas de l’impost de producció d’ener-
gia elèctrica d’origen nuclear –en aquest cas no és pro-
pi en altres comunitats autònomes–, però també el de 
l’impost sobre provisió de continguts audiovisuals. Per 
cert, aquests dos darrers que els esmento, a l’informe 
consta que estaven en una situació d’hipotètica nego-
ciació, però ja teníem informació i ara ja els puc, di-
guem-ne, contrastar, que el Govern espanyol, efecti-
vament, es vol carregar aquestes figures impositives i 
ha pres les decisions corresponents per suspendre’n la 
seva aplicabilitat, no?

I, en paral·lel, no només en aquestes figures impositi-
ves que s’han creat de nou, sinó que sobre els impos-
tos que tenim cedits o que hi participem se n’han alte-
rat els rendiments de manera unilateral. I quan s’han 
fet increments, doncs, normatius respecte a alguns 
d’aquests impostos no se’ns n’ha participat des del 
punt de vista, tampoc, del rendiment. Sí, òbviament, 
del corresponent pagament, no?

I en cinquè lloc, en aquest terreny o en aquest suba-
partat de l’ofec econòmic, també s’expressa en deci-
sions que afecten les oportunitats, diguem-ho així, de 
creixement econòmic. Des de la disminució d’inver-
sions, d’infraestructures, fins a, fins i tot, l’incompli-
ment de plans d’inversions previstos i establerts, no? 
El cas més clamorós és la comparativa entre determi-
nats plans d’inversions en infraestructures, per exem-
ple, ferroviàries, de Barcelona o de Catalunya i de 
Madrid; on en el nostre cas just arriba al 10 per cent, 
el compliment d’aquests plans d’inversió, i en el cas de 
Madrid, doncs, està al cent per cent i, segons com, el 
pot arribar a depassar, no?

Per tant, disminució d’inversió en infraestructures, in-
compliment de plans d’inversions d’infraestructures, 
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no? Decisions, en aquest terreny de l’afectació d’opor-
tunitats de creixement econòmic, doncs, que són relati-
ves a línies, diguem-ne, de foment de polítiques d’ocu-
pació i relacions laborals en l’àmbit de la innovació, de 
la recerca, en l’àmbit del desenvolupament rural i un 
llarg etcètera que tenen perfectament referenciat en el 
document del qual els faig la presentació, no?

Per tant, el document descriu les diferents maneres 
com s’ofega econòmicament les institucions catalanes 
i de retop el país en el seu conjunt, no? Aquesta és la 
conseqüència òbvia, perquè no és només un problema 
de les mateixes institucions, de vostès com a Parla-
ment, del conjunt del sistema institucional de la Gene-
ralitat, del Govern, de l’Administració de la Generali-
tat, sinó dels efectes que acaba tenint sobre la mateixa 
població aquest ofec de caràcter econòmic.

Però no només hi ha això, sinó que en el document, 
a l’informe, també es reflecteix, doncs, la recentralit-
zació per la via normativa, no? I en aquest capítol, di-
guem-ne, en aquest terreny, l’excusa de la crisi ja no és 
possible, almenys l’excusa de la caiguda dels ingres-
sos, no?, ni, en tot cas, resulta una coartada creïble, 
per bé que s’ha fet servir –val la pena dir-ho i recor-
dar-ho.

La relació de mesures, de normes, de reial decrets, de 
lleis, que alteren unilateralment el marc competencial, 
és d’un abast que em permet afirmar, lamentablement, 
que en aquests moments no tenim cap competència 
exclusiva a les nostres mans. Ho repeteixo, eh?: en 
aquests moments, la Generalitat de Catalunya, el sis-
tema institucional de la Generalitat de Catalunya no té 
cap competència exclusiva a les nostres mans, tot està 
directament o indirectament intervingut i condicionat 
pel que jo denomino, d’una manera col·loquial, una te-
ranyina jurídica imposada al marge de la Constitució. 
Les coses s’han de dir pel seu nom, no?

És, paradoxes de la vida, eh?, la victòria dels contra-
ris a la Constitució però feta en nom de la Constitució. 
S’ha alterat del tot l’equilibri del pacte constitucional 
i s’ha alterat de manera unilateral, i el fet no és ben bé 
nou, ni té a veure amb la crisi econòmica estrictament, 
no? De fet, ve de lluny, però sobretot s’ha accentuat a 
partir de la sentència del Tribunal Constitucional del 
2010 contra l’Estatut. Un dels pares de la Constitució, 
el senyor Miquel Roca deia, quan es va produir aques-
ta sentència a finals de juny de l’any 2010, deia lite-
ralment, llegeixo literalment, el senyor Miquel Roca 
deia: «El projecte comú del 78 s’ha esgotat. El Tribu-
nal Constitucional l’ha enterrat.» Són declaracions..., 
vaja, de fet, és un escrit en un mitjà de comunicació, 
molt precís però alhora molt contundent, eh? «El pro-
jecte comú del 78 s’ha esgotat. El Tribunal Constitu-
cional l’ha enterrat. Algú haurà de definir les bases 
d’aquest nou projecte i comprovar si hi ha voluntat de 
fer-lo. Alguns no ho volen i el Tribunal els ha donat la 
raó», deia Miquel Roca l’any 2010, concretament el 30 
de juny del 2010, a propòsit de la sentència del Tribu-
nal Constitucional, no?

L’informe que els presento posa de manifest que 
l’afectació és universal, eh?: l’àmbit de l’Administra-
ció pública i el seu funcionament, la seva organit zació 

interna, el diari oficial, l’autonomia local, l’acció exte-
rior, seguretat i protecció civil, model comercial i de-
fensa dels consumidors, ensenyament, salut, llengua 
oficial, pobresa energètica, equipaments culturals i un 
llarguíssim etcètera.

Com molt bé s’explica també en l’informe, d’una ban-
da, l’Estat pateix d’inacció quan es tracta de negociar i 
fer efectius traspassos pactats, acordats, legalment es-
tablerts al mateix Estatut d’autonomia o, fins i tot, de 
complir sentències; mentre que de l’altra, exerceix una 
hiperactivitat pel que fa a la recentralització i a la li-
mitació constant de l’autogovern, no? De fet, en el pla 
normatiu podríem dir que estem davant d’una LOA-
PA general, eh? Feta de la pitjor manera possible, eh? 
Que vol dir sense transparència i sense seguretat jurí-
dica i, si no, preguntin-ho als diversos operadors, des 
del món del comerç, el món dels consumidors, el món 
dels funcionaris, etcètera. I, de fet, aquesta mena de 
LOAPA general, feta, com els deia, de la pitjor manera 
possible, feta també sota els efectes d’aquella consig-
na de sempre, que es diu, no?: Que surja el efecto sin 
que se note el cuidado. Poc o molt, aquest és l’intent i 
aquesta és la intenció, almenys a partir de la informa-
ció disponible i de l’informe que els hem presentat.

El tercer gran apartat de l’informe és sobre la capa-
citat de diàleg i la voluntat de diàleg, eh? Crèiem que 
ens hi havíem de referir d’una manera, diguem-ne, ex-
plícita, no? El Govern de la Generalitat ha volgut dei-
xar clar els intents diversos del mateix Govern, però 
també del conjunt de la cambra, i recents –intents di-
versos i recents– de fer fructificar el diàleg. Hi hem 
cregut sempre i no l’abandonarem mai, aquesta pre-
disposició; estarem sempre compromesos amb el dià-
leg. Però una cosa és tenir i acreditar amb fets aquesta 
predisposició al diàleg, i l’altra, entenem, és concebre 
el diàleg com una simple, diguem-ne, supeditació: allò 
que et serveixen, simplement, t’ho has de menjar sen-
se protestar, no?

Vull fer notar que en el marc de les relacions entre Ca-
talunya i Espanya, i particularment l’Estat espanyol, 
qui sempre ha complert els acords i els pactes ha es-
tat Catalunya –qui sempre ha complert els acords i 
els pactes ha estat Catalunya. Sempre, eh? I qui els ha 
acabat incomplint, també sempre, ha estat el Govern 
espanyol; sempre. 

La pregunta clau, a propòsit d’aquest informe que els 
presento i que em varen encarregar a partir de la mo-
ció a què abans feia referència, i també a partir del 
context que acompanya, que no és innocu, no?, és molt 
senzilla i, alhora, la resposta és molt punyent, a cri-
teri meu, no?: tenim més eines que fa deu anys per 
atendre les necessitats dels nostres conciutadans? La 
resposta és per mi contundent i clara: no. Tenim més 
eines que fa deu anys, per atendre els nostres conciu-
tadans? La resposta és que no. De fet, en tenim menys. 
Repassin, si no, a part del mateix informe i d’algunes 
referències també en aquest informe, els diferents dic-
tàmens del Consell Consultiu fins que es va aprovar 
la Llei del Consell de Garanties Estatutàries i després 
del Consell de Garanties Estatutàries que, com saben, 
diguem-ne, és qui va donar continuïtat institucional 
al Consell Consultiu. Vostès agafin els dictàmens del 
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Consell Consultiu / Consell de Garanties Estatutàries 
d’aquests darrers deu anys i és clamorós, s’han per-
dut competències en matèria d’horaris comercials, en 
matèria d’habitatge de protecció social, en matèria de 
polítiques socials... El cas de la Llei de la dependència 
és més que clamorós, el 70 per cent dels articles de la 
Llei de la dependència varen ser considerats pel Con-
sell de Garanties Estatutàries com a contraris a l’Esta-
tut i a la Constitució, directament. Un dictamen més 
que contundent. En matèria d’ensenyament... Aques-
tes que els he referenciat són de l’època del president 
Zapatero, vol dir, d’un govern socialista, és a dir, aquí 
no hi ha hagut distinció entre uns i altres, no? A l’èpo-
ca més recent, a l’època del president Rajoy, doncs, en 
matèria de llengua, en matèria de lluita contra la po-
bresa, en matèria d’agricultura, en matèria de salut, un 
altre cop en matèria d’ensenyament i un llarg etcètera. 
Torno a dir: no ho explico jo, no és una apreciació, di-
guem-ne, interessada, partidista, qualifiquin-la vostès 
com vulguin, és la lectura que es desprèn del Consell 
de Garanties Estatutàries en els seus dictàmens. Molt 
contundent. Hem perdut, diguem-ne, capacitat d’auto-
govern, hem anat enrere com els crancs en aquests deu 
anys, no?

Els recordava, a propòsit d’aquests deu anys, que aques-
ta comissió aprovava, fa exactament dia per dia, doncs, 
aquests deu anys, un projecte d’estatut, no? Deu anys, 
per tant, podríem dir, de propostes des de Catalunya, 
fetes sempre des de la democràcia, des de la legalitat. 
Propostes que en alguns casos s’han atès, s’han nego-
ciat i s’han arribat a pactar; en d’altres, directament, 
ni se n’ha volgut parlar; però el resultat final, en un 
cas i en un altre, en aquells que s’ha pogut acceptar o 
que s’ha acceptat, que s’ha negociat i que s’ha pactat, i 
en aquells que, òbviament, ni d’entrada se n’ha volgut 
parlar, és igual, en un cas i en un altre la resultant final 
ha estat sempre la mateixa, malauradament; no només 
no s’ha avançat sinó que s’ha retrocedit.

I per cert, diguem-ne... Des de la perspectiva de l’Estat 
espanyol, de la política espanyola, ho podrien vostès 
llegir en el sentit contrari: en aquests deu anys no em 
poden identificar ni una sola proposta, més enllà de 
discursos i de declaracions d’intencions; però propos-
ta formalitzada, com en aquesta cambra s’ha fet, amb 
més d’una i de dues i de tres ocasions, a més a més 
amb acords importants, molt majoritaris, que depas-
saven la majoria del que donava suport al Govern de 
torn, per part de l’Estat espanyol, del sistema polític 
espanyol, ni una sola proposta. Però ni una vol dir ni 
una. Quan alguns a vegades reclamen diàleg, el dià-
leg s’hauria de poder construir, no?, des de les apor-
tacions, encara que fossin diferents, que seria fins i tot 
raonable que fos així, perquè les perspectives segur 
que són diferents. Jo no pretenc pas, ni hem pretès mai 
des d’aquesta cambra ni el Govern imposar cap solu-
ció ni cap proposta a ningú, però almenys, home, sem-
blaria raonable que en deu anys, des de la perspectiva 
de la política espanyola, des de la perspectiva de l’Es-
tat espanyol, almenys una proposta que no fos el no, 
s’hauria d’haver pogut formular. I no ho dic en termes 
de declaracions d’intencions, dic proposta, com de fet 
s’ha fet en aquest Parlament i des d’aquest Parlament. 
Torno a dir, de fa deu anys, proposta de l’Estatut; allò 

no era una declaració o una, diguem-ne, expressió po-
lítica d’algú o d’alguns, sinó que era un acord forma-
litzat per part d’aquesta cambra. I després d’aquell 30 
de setembre n’hi han hagut d’altres, d’acords forma-
litzats per aquesta cambra i que tenen indubtablement 
categoria de proposta. S’hi pot estar després d’acord o 
no, però el que segur que no hi ha hagut és una alter-
nativa formalitzada per part de l’Estat espanyol o del 
sistema polític o dels partits de l’àmbit, diguem-ne, 
del conjunt de l’Estat espanyol, no?

Aquest és el balanç d’aquests darrers temps i també, 
òbviament, d’aquests darrers deu anys. Deu anys re-
partits entre majories del Partit Popular i majories del 
Partit Socialista; deu anys amb governs a Catalunya 
i majories en aquest Parlament de tots colors, eh?, ho 
dic perquè tot això no ho dic en termes de crítica sinó 
de constatació, eh? I el resultat, ho reitero, sempre el 
mateix, menys autogovern, menys capacitat de deci-
dir, més pobres, més debilitats per donar respostes o 
per donar les respostes que voldríem i que els nostres 
conciutadans es mereixen.

Aquest diagnòstic, senyores i senyors diputats, és ob-
jectivable. I hauria de poder ser compartit. A tots ens 
afecta i tots en som responsables, perquè en aquests 
deu anys tots hi hem tingut molta responsabilitat o, si 
més no, una responsabilitat notable, perquè hem tin-
gut tots posicions, diguem-ne, de capacitat d’influir i 
de prendre decisions, indubtablement. Per tant, jo crec 
sincerament, honestament, ja sé que això és molt difí-
cil en aquest context que vivim, no?, però almenys, en 
termes de diagnòstic, aquest diagnòstic hauria de po-
der ser compartit perquè, hi insisteixo, ens afecta a tots 
–a tots–, absolutament a tots, i tots, absolutament tots, 
també, en som directament responsables, no?

Dues conclusions finals –i acabo, senyor president, di-
guem-ne, intentant cenyir-me a no arribar a la mitja 
hora, no?–, diguem-ne, en forma de corol·lari, eh?, a 
part d’aquesta darrera que ja els apuntava. La primera: 
els únics que actuen –val la pena poder-ho dir, escol-
tant sobretot segons quins discursos en aquests dar-
rers temps, no?– de manera unilateral i al marge de 
la Constitució, les lleis i la democràcia són el Govern 
espanyol i algunes institucions de l’Estat. És evident 
que no ho fan d’una manera descarada, d’una manera 
oberta, d’una manera transparent, eh?, però ho fan. Ho 
fan d’una manera encoberta i ho fan, sobretot, abusant 
de la seva situació de poder i del domini que tenen 
del dret i de les institucions que controlen el dret. I ai-
xò, políticament, és, vaja, incontestable que és així. És 
contrastat, no? S’actua, hi insisteixo, d’una manera ab-
solutament unilateral, que vol dir que s’imposa el cri-
teri, ni es dialoga, ni es negocia ni s’acorda; s’imposa, 
directament.

Segona conclusió, a propòsit, doncs, d’aquest informe 
i d’aquest diagnòstic que crec que hauríem de poder 
compartir, no? L’aposta que fa deu anys forjàvem en 
aquesta comissió i per la qual vàrem apostar la im-
mensa majoria d’aquesta cambra, i aquells que no hi 
varen apostar era perquè els semblava excessiva, no 
perquè els semblés poca cosa, diguéssim, no?, aques-
ta aposta està exhaurida. Perquè deu anys no són ni 
deu mesos, ni deu dies, és una perspectiva temporal 
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de temps i d’intents prou notable, més els que hi ha-
via darrere, d’anys, diguéssim, no?, com per arribar, 
lamentablement, a aquesta conclusió. Com a mínim si 
analitzem els resultats, no?

El que avui denominem o es denomina, diguem-ne, 
col·loquialment o periodísticament o fins i tot políti-
cament, doncs, la tercera via, que és el que hem inten-
tar practicar tots, absolutament tots, en aquests darrers 
deu anys, és evident i ho hem d’admetre, hem de tenir 
el coratge i l’honestedat d’admetre-ho, la tercera via 
ha estat una font de fracassos i de frustració. Aquesta 
és la resultant, no? I jo crec que ha mort, la tercera via, 
perquè després de deu anys, de tercera via, i que tin-
gui com a resultat aquests fracassos i aquesta frustra-
ció, doncs, és evident que és una via que ha mort, eh? 

A partir d’aquí, òbviament, cadascú lliurement i en 
funció, doncs, del seu compromís i de la seva perspec-
tiva, jo crec que tots els compromisos i totes les pers-
pectives, ho reitero, tots els compromisos i totes les 
perspectives són absolutament legítimes, no? A partir 
d’aquí, d’aquest diagnòstic, que crec que hauria de ser 
compartit, doncs, que cadascú opti pel camí que cre-
gui que hagi d’optar, però això és evident que no és 
matèria d’aquest informe ni tampoc d’aquesta compa-
reixença.

Moltes gràcies, senyor president; senyores i senyors 
diputats.

El president

Moltes gràcies, conseller. Donem, doncs, ara la parau-
la als grups, com deia deu minuts, com a màxim. Se-
nyor Pere Aragonès té la paraula.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president; honorable conseller, 
benvingut a la Comissió d’Afers Institucionals. Hem 
de dir que, per part del nostre grup, la presentació d’a-
quest informe i sobretot els seus continguts no han es-
tat una sorpresa, sinó que han estat de posar sobre pa-
per el que hem anat constatant al llarg de molts i molts 
anys. 

Què hem anat constatant? En primer lloc, que l’au-
tonomia, en l’Estat espanyol, no és un concepte que 
està plenament integrat, sinó que s’ha considerat una 
anomalia. S’ha considerat el procés autonòmic i el fet 
de l’existència de les comunitats autònomes, el pen-
sament de l’Estat com un estat plurinacional, com un 
queixal que s’havien de deixar arrencar en un deter-
minat moment; perquè quan n’han tingut l’oportunitat, 
les institucions de l’Estat espanyol, doncs, han emprès 
un procés de regressió claríssim.

També han considerat que els autonomistes o els fe-
deralistes, més enllà dels que puguin quedar encara a 
Catalunya, al País Basc o a Galícia, a l’Estat espanyol 
pràcticament no existeixen o són minoria. I si algú 
avui aquí en aquesta comissió diu que sí que n’hi han, 
no han actuat; no han actuat i han tingut una compli-
citat absoluta amb les actuacions del Govern de l’Estat 
en tots aquests anys.

Una altra constatació: que el procés de consolidació 
fiscal que s’ha fet a tot Europa amb la crisi econòmica 
més important dels últims vuitanta anys s’ha aprofitat 
per fer una recentralització política sense precedents 
en l’àmbit del finançament, però també en l’àmbit de 
les competències de poder polític. I que la Sentèn-
cia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Es-
tatut d’autonomia, ja es va dir en aquell moment que 
obria la porta a una etapa de llarga conflictivitat ins-
titucional i constitucional, i ho veiem amb l’augment 
que hi ha hagut dels recursos presentats pel Govern 
de l’Estat i també pel Govern de la Generalitat sobre 
lleis aprovades tant en el Parlament de Catalunya com 
a les Corts Generals. I també constatem que el Tribu-
nal Constitucional, aquella ment oberta que a mitjan 
dels anys vuitanta corregia el Govern espanyol amb la 
L OAPA, ara s’ha tancat i ha emprès una deriva centra-
lista en els seus criteris de jutjar la constitucionalitat 
de les normes.

S’ha parlat d’ofec econòmic, d’ofec social, d’ofec en 
l’àmbit de les infraestructures, d’ofec institucional. En 
l’àmbit econòmic, en tots els models de finançament, 
l’Estat s’ha reservat clàusules on aplicar l’arbitrarietat; 
per tant, quan ara, per part d’algunes forces, es parla 
que cal negociar un nou model de finançament, segui-
ran havent-hi, per part de l’Estat, instruments per po-
der decidir, al final, quin és el total dels diners que per 
aquest model, doncs, rep la Generalitat de Catalunya 
per pagar el seu pressupost. I el seu pressupost està 
destinat en un 70 per cent a polítiques socials, de sa-
lut, benestar i ensenyament.

També, en l’àmbit econòmic, el dèficit fiscal és una 
de les poques constants econòmiques que s’han man-
tingut inalterables al llarg dels darrers trenta anys. Ja 
no anem més enrere, perquè parlem d’un altre model 
d’estat, un estat diferent, no un estat amb una eleva-
da despesa social i amb un percentatge de despesa 
pública sobre el PIB important. Però malgrat tots els 
canvis del model de finançament, en haver-se reser-
vat sempre l’Estat, doncs, aquestes capacitats d’aplicar 
clàusules dels acords de forma arbitrària, la constant 
històrica del dèficit fiscal, al voltant del 8 per cent del 
producte interior brut, s’ha anat mantenint. I després, 
que l’Estat ha incomplert i incompleix: disposició 
addicional tercera; la mateixa LOFCA, que hi ha un 
mandat implícit de revisió del model de finançament 
als cinc anys, o el principi de lleialtat institucional, 
que una part fonamental és que si t’encomano que fa-
cis una cosa nova, t’he de compensar econòmicament 
per les despeses que et comporta.

En l’àmbit tributari, el que veiem és que el Govern de 
l’Estat combat contra tots els ingressos tributaris que 
ens podrien donar marge a la Generalitat de Catalu-
nya. Jo crec que si hi ha algun fet imposable a Cata-
lunya que encara no està ocupat, que s’amagui, perquè 
o bé l’Estat o bé la Generalitat l’intentaran ocupar; 
perquè la cursa que hi ha hagut, derivada en part d’a-
quest ofec econòmic, amb un estat amb visió federal 
no s’hagués produït; hi haguessin hagut acords. Hem 
arribat a veure com l’Estat creava tributs a tipus zero, 
perquè no els poguéssim crear nosaltres; una actitud 
de boicot, com en diuen en llengua castellana, como el 
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perro del hortelano. Doncs aquí, el Ministeri d’Hisen-
da s’ha comportat, en l’àmbit de l’impost sobre dipò-
sits bancaris, com el gos de l’hortolà.

Però també hi ha un altre exemple, molt més costós 
econòmicament, la Sareb. La Sareb, el banc dolent, 
exempt de l’impost de transmissions patrimonials. 
L’impost de transmissions patrimonials que recapten 
les comunitats autònomes, regulat en la normativa 
bàsica de la Llei de l’impost de transmissions patri-
monials. Per part de l’Estat en els seus aspectes més 
bàsics..., i la Generalitat, com la resta de comunitats 
autònomes, tenim capacitat normativa en alguns de-
terminats àmbits d’aquest impost.

El fet que la Sareb s’hagi declarat com un subjecte 
passiu exempt ha comportat que la Generalitat hagi 
deixat de recaptar 864,7 milions d’euros. Més que el 
que es destina a totes les universitats catalanes en un 
any, tant com el que es destina al manteniment de pre-
sons a Catalunya o un 70 per cent del que es destina a 
les polítiques d’interior de la Generalitat. Per tant, es 
fa una exempció que té aquest cost sobre les arques 
públiques i que beneficia una institució que el que ha 
fet és netejar els actius tòxics dels bancs. Per tant, po-
dem dir que des d’un punt de vista de pressupost els 
ciutadans de Catalunya, amb aquesta exempció, hem 
contribuït directament, minorant la despesa en les 
nostres polítiques socials, en 864 milions, al rescat de 
la banca. Gràcies al Govern espanyol; un element no 
compensat.

En l’àmbit social, la Llei de la dependència. La Ge-
neralitat aporta el 82 per cent, 82 i mig per cent del 
finançament, després de la retallada que es va produir 
l’any 2012. Ja hi havia..., mai hem complert l’«euro po-
sat per l’Estat, euro posat per la Generalitat», mai s’ha 
complert; però amb el Partit Popular, que, com tothom 
sap, té una visió social molt profunda, doncs, això en-
cara s’ha agreujat més. En l’àmbit de salut, que és un 
dels cavalls de batalla en aquest Parlament, perquè és 
el departament amb més despesa: nous medicaments 
no finançats; el de l’hepatitis, per exemple. Tindran 
un cost de 190 milions d’euros, que s’assumiran –que 
s’assumiran–, però que aniran a compte de més dèficit 
i, per tant, augment total del deute de la Generalitat de 
Catalunya amb els interessos corresponents.

O l’IVA sanitari, que per aplicació d’una sentència en 
l’àmbit comunitari, s’ha d’aplicar l’IVA sanitari i el 
que tindria... És a dir, si l’Estat espanyol tingués un 
mínim principi..., aplicació del principi de lleialtat ins-
titucional diria: mireu, tot això que correspon a l’àm-
bit sanitari, ho poseu en un fons que retorna en finan-
çament de la Generalitat i de la resta de comunitats 
autònomes en l’àmbit de salut; 58 milions d’euros. 

En l’àmbit d’ensenyament, i aquí la diputada Marta 
Vilalta ho sap perfectament, les beques, ja ni en par-
lem. L’Estat incompleix el principi de territorialització 
de les beques, de la sentència del Tribunal Constitu-
cional. I el mateix podríem dir en l’àmbit d’infraes-
tructures, turisme, energia, telecomunicacions, inno-
vació, relacions laborals, etcètera.

Avui què sentirem també en aquesta comissió? Doncs 
que això és el victimisme. Doncs que governin un mes 

i veuran com s’hi tornen. Tots els consellers d’Econo-
mia de la Generalitat de Catalunya aposten per can-
viar la relació amb l’Estat espanyol basat en un refe-
rèndum sobre el dret a decidir per la independència; 
tots, els que s’han expressat públicament, i són de par-
tits polítics diferents. Per tant, potser alguns haurien 
de passar pel Departament d’Economia un temps, per 
adonar-se que l’autonomia no funciona.

I avui també sentirem un cert menyspreu, crec, cap 
a aquest informe, no? I nosaltres considerem que qui 
menyspreïn les dades que aquí s’hi aporten consideren 
que aquest no és el Parlament d’un poble que es vol 
governar, sinó una gestoria, delegació del poder cen-
tral. Per tant, des d’Esquerra Republicana creiem que 
ha arribat l’hora de decidir i ha arribat l’hora de de-
cidir que si volem canviar les coses –i des del nostre 
cas, el nostre partit, fer-ho des d’una política de pro-
grés, una política d’esquerres, una política d’interven-
ció sobre l’economia–, l’única manera de poder-ho fer 
és amb un estat independent, i qui no estigui d’acord 
amb la independència ha de proposar una alternativa, 
perquè, de moment, ja veiem el que hi ha.

Sense la independència, no podem combatre la pobre-
sa energètica, atès que el que hem decidit en aquest 
Parlament sobre pobresa energètica, el Tribunal Cons-
titucional ho ha parat. Sense independència no podrem 
regular la dació en pagament i la segona oportunitat, 
perquè el que hem proposat ens ho han parat, i espe-
rem que no sigui així amb la ILP d’emergència habi-
tacional, la setmana passada, si no, algú s’haurà d’ex-
plicar molt. Aquest Parlament ha decidit fer un impost 
a la banca i el Tribunal Constitucional ho ha parat. 
Aquest Parlament decideix impulsar la banca pública 
i l’Estat espanyol ho bloqueja. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
I acabo amb dues idees més. Aquest Parlament ha de-
cidit també protegir el petit comerç en matèria d’hora-
ris comercials, ubicació de centres comercials, el Tri-
bunal Constitucional ho ha parat. O també prohibir el 
fracking, Catalunya decideix, el Tribunal Constitucio-
nal ho para.

Per tant, nosaltres modestament creiem que l’aporta-
ció perquè això no continuï passant i l’aportació que 
podem fer perquè allò que decideixi aquest Parlament 
no sigui bloquejat o no sigui suspès per cap altre Par-
lament és que aquest Estat sigui sobirà, i sobirà vol dir 
que no hi ha ningú que mana per sobre teu.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonès. Pel Grup Socialista, 
senyor Lucena?

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, president. Gràcies, conseller Homs, per la com-
pareixença avui. A mi em sap molt greu que aques-
ta sigui una de les darreres comissions del període 
de sessions, perquè jo, escoltant-lo i repassant aquest 
informe que vostè presenta avui, jo sap què he sen-
tit? Una profunda tristor, perquè el paper galdós que a 
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vostè li ha tocat fer presentant aquest informe, que té 
elements realment infames, doncs, penso que és una 
bona metàfora de la legislatura que tanquem, afortuna-
dament, i, en general, dels cinc anys del Govern del 
president Mas.

Aquest informe té ja un títol que per sí sol el degra-
da, que és més propi d’una pel·lícula dolenta o d’una 
novel·la que d’un informe seriós. Vostè hauria d’haver 
vingut avui aquí, si no estiguessin vostès ja en aquest 
pla que estan, que quan se’l mirin amb certa pers-
pectiva històrica els farà envermellir, els ho puc as-
segurar, vostè hauria d’haver presentat avui un infor-
me amb els assoliments del Govern. I com a metàfora 
de la legislatura acaba presentant aquest memorial de 
greuges que..., en fi, intentaré no valorar molt en temes 
concrets perquè és que em donaria per tota la tarda.

I el que això demostra és que la legislatura i, en gene-
ral, els cinc anys del president Mas han estat un fra-
càs absolut: cap nova competència; cap nou projecte; 
cap pacte fiscal; cap consulta amb efectes jurídics; cap 
nou finançament per Catalunya, són vostès el primer 
Govern de la història contemporània de Catalunya que 
no assoleix un nou finançament. I em dirà, com ja ha 
dit, que el Govern del Partit Popular ho ha fet impossi-
ble, però escolti, que no sabíem que tenia majoria ab-
soluta?, que no sabíem que era un govern –i això és 
una opinió meva personal– que no estava gestionant 
adequadament la crisi?, que sobretot estava produint 
un repartiment dels costos de la crisi molt injust, que 
evidentment és un partit de dretes, que en temes com 
l’avortament o l’ensenyament, doncs, ensenya la seva 
poteta conservadora –«poteta» em refereixo de «po-
ta», eh?, que no se’m malinterpreti– i que, sobre Ca-
talunya, evidentment, ha demostrat un immobilisme 
molt preocupant que no ha fet res més que agreujar el 
problema.

Però, conseller Homs, és que jo crec que aquí tenim un 
problema de..., diguem-ne de falta de concepció d’on 
vostè està avui. Vostè està al Parlament de Catalunya 
i aquí han de retre comptes vostè i el seu Govern, i no 
tirar pilotes fora, perquè si això ho féssim tots els go-
verns, en aquest món interconnectat... Jo m’he adonat, 
escotant-lo, que vostè em sembla que la premsa inter-
nacional i el que passa al món no ho segueix gaire. 
Això de les sobiranies és un concepte, com a mínim, 
posat en qüestió, perquè en un món globalitzat, com 
estem veient en el cas de Grècia i hem vist en el cas 
d’Irlanda, de Portugal, d’Espanya, veu que les sobira-
nies són una cosa, en fi, que en un món globalitzat, 
doncs, com a mínim són un concepte una mica líquid.

I vostè, al final, el que passa és que té una visió autàr-
quica, me n’he adonat jo, tant de l’economia com de la 
política, pretenent enganyar els ciutadans de Catalu-
nya explicant-los que si hi hagués independència aquí 
lligaríem els gossos amb llonganisses. I vostè sap que 
això no és veritat, és mentida. No és veritat ni pels Es-
tats Units –no és veritat ni pels Estats Units–, perquè 
als Estats Units el que passa a la Xina i a la seva borsa 
els afecta el dia següent. Els afecta a través dels me-
canismes financers i de les expectatives que es pro-
dueixen, però vostè tot això ho vol amagar. Per què? 
Perquè si pensem quin és el balanç de la seva gestió, 

a banda del que he dit des d’un punt de vista global, 
doncs, vostès han començat amb un soci que és el Par-
tit Popular i acaben amb Esquerra Republicana. Han 
acabat –i això és molt gros, eh?– produint aproxima-
dament un 40 per cent o un 30 per cent més de deute 
públic només en cinc anys que els governs d’entesa en 
set anys. Han produït 33.000, 34.000 milions d’euros 
nous de trinca i tot això, a més, retallant massivament, 
el que demostra la baixíssima qualitat de la seva gestió 
econòmica.

No han reformat el PIRMI, no han reformat el funcio-
nament de les administracions públiques i han produït 
una baixíssima activitat legislativa. I, per tant, al fi-
nal què han fet? Gesticular, el que han fet és protestar 
i dedicar-se només al monotema, i ho han trinxat tot 
–ho han trinxat tot–, fins i tot el sistema dels partits 
polítics catalans, fins al punt que actualment vostès 
–vostè no, però és igual–, molts membres del seu Go-
vern es presenten en una llista tutti frutti, encapçalada 
per una persona que està a l’altre extrem del planeta en 
termes ideològics i que, a més, qüestiona la presidèn-
cia d’Artur Mas, en el cas que vostès puguin configu-
rar una majoria parlamentària.

I ara li faré tres reflexions més específiques, sobre eco-
nomia. Miri, ja està bé que ens tractin aquí, en aquest 
Parlament, com si estiguéssim en una escola d’edu-
cació bàsica. Vostès van començar dient –i encara ho 
diuen, quan se’ls escapa– que la crisi econòmica no la 
podien combatre perquè no tenien eines i acaben dient 
que la recuperació econòmica és gràcies a la gestió del 
seu Govern. En què quedem? Si no tenien eines, com 
poden dir ara que s’apunten el «tanto» de la recupera-
ció econòmica? Ho estan fent.

Segon. Ho repeteixo, amb el tema de la sobirania, dei-
xin d’enganyar el poble de Catalunya, expliquin que 
per molt que un tingui més autogovern –que nosaltres, 
els socialistes, el voldríem–, les limitacions, també 
per coses bones, perquè això és un projecte europeu, 
a la Unió Europea són evidents. I, miri, i això sí que li 
diré molt seriosament, vostè en seu parlamentària ha 
dit coses molt greus sobre un govern que és..., ho miri 
com ho miri, en qualsevol classificació internacional, 
Espanya és una democràcia perfectament homologa-
ble a les democràcies més avançades del món. I vostè 
ha dit una cosa gravíssima, que hi ha un govern es-
panyol que actua fora de la llei, que hi ha un tribunal 
constitucional que actua fora dels fonaments democrà-
tics, ho ha dit literalment i, miri, en realitat, li hauria 
de demanar la dimissió per això tan greu que ha dit, 
però no ho faré, perquè a aquestes altures de la pel-
lícula no té sentit.

Però, conseller, el que vostè ha dit, si l’escoltés per 
exemple el president Tarradellas s’enduria les mans al 
cap, perquè vostè és conseller de la Presidència i ha 
dit en seu parlamentària, i s’ha quedat tan ample, que 
estem en un sistema on la democràcia, segons jo inter-
preto de les seves paraules, està no sé si en suspens o 
sent violentada constantment per un govern, que és un 
govern que a mi no m’agrada, perquè és el del Partit 
Popular, però jo li reconec la legitimitat democràtica 
que va obtenir fa tres anys i mig en unes eleccions. 
I vostè està posant en qüestió això. És que és molt fort 
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el que vostè ha dit, és que és molt fort. I jo crec que, 
bé, com que estan en aquest joc encara, que li queda 
molt poc a aquest joc, perquè s’han posat en un carre-
ró sense sortida, com a mínim, no ho empitjorin més, 
perquè ho acabarem pagant tots, perquè vostès han col-
locat Catalunya en una situació realment molt greu.

I acabo; miri, aquesta compareixença, la veritat és que 
ha estat ben galdosa. Demostra que vostè està en cam-
panya electoral, demostra que la propaganda que ha 
exhibit des del seu departament i amb les seves pa-
raules, constantment, des de principi de legislatura, 
doncs, està inclús disposat a intensificar-la, cosa que 
sembla difícil en els propers mesos. I sí, encara que el 
senyor Aragonès deia que l’acusaríem d’això, doncs, 
sí, una de les coses que més els ha agradat fer a vostè 
i al seu Govern durant tota aquesta legislatura és fer 
el ploramiques. Si és que és així –és que és així. I jo, 
com a ciutadà de Catalunya, doncs, no me’n puc ale-
grar, perquè és ben trist veure un govern que només fa 
això i no intenta, com a mínim, no dic que ho aconse-
gueixi, però no intenta arreglar els problemes.

I acabo, doncs, amb l’expressió d’un desig: espero que 
les eleccions del 27 de setembre ens treguin de l’em-
bolic, del «lio» en què ens han ficat, perquè és molt 
greu i les seves paraules d’avui ho han subratllat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Lucena. Pel Partit Popular, se-
nyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president, honorable conseller. Perme-
tran que comenci refrescant la memòria al portaveu 
del Grup Socialista per recordar-li que el Govern de 
Convergència i Unió, el Govern d’Artur Mas, no va 
començar amb un pacte amb el PP, va començar amb 
un pacte amb el PSC. Jo ja entenc que vulguin esbor-
rar aquest episodi de la història, també ens agradaria 
fer-ho a nosaltres, en la part corresponent, però, mal-
auradament, això forma part de la història, ens agradi 
o no, que més aviat no ens agrada, però què hi farem, 
hem de ser conseqüents amb els nostres actes, senyor 
Lucena.

Amb relació a l’informe, jo en la meva intervenció faré 
algunes referències a les que ha fet vostè també, con-
seller Homs, per demostrar que és tot un grapat de 
mentides; però, en qualsevol cas, em remeto a un altre 
informe que ha elaborat el nostre Grup Parlamentari, 
que és el dret a conèixer la veritat, la Crònica d’una 
veritat ocultada, que ja em permetrà, conseller, que no 
li faci arribar a vostè, bàsicament perquè tot el que diu 
aquest informe, vostès ho coneixen, el que passa és 
que vostès no ho diuen, vostès ho amaguen. Si la resta 
de grups parlamentaris tenen interès en aquesta docu-
mentació, que no pateixin que els la farem arribar, i 
ho farem amb recursos propis, no amb els recursos de 
tots els catalans, com el Govern de la Generalitat ha 
enviat aquest sac de mentides, doncs, a tots els ajun-

taments de Catalunya i a tothom qui ha volgut rebre 
aquest document. Ho farem amb recursos propis.

Celebrem també, conseller, que s’hagi decidit a complir 
una moció del Parlament, com vostè diu: «Vinc aquí en 
compliment d’una moció del Parlament, que ens dema-
nava fer això, fer aquest informe, presentar-lo, etcète-
ra...» Molt bé, magnífic. Llàstima que aquest Govern 
no s’hagués decidit també a complir totes aquelles mo-
cions del Parlament que feien referència a la pobresa, a 
la pobresa infantil, a les polítiques socials... N’han su-
mat un total de quaranta, incomplertes. Llàstima. Ha-
gués pogut venir aquí a presentar l’acció de govern i el 
compliment de totes aquestes mocions; no ho ha fet, ha 
vingut a justificar per què un govern no ha governat.

Pensant com enfocar aquesta intervenció d’avui, aques-
ta darrera intervenció de la legislatura d’avui, miri, 
vostè m’ho ha posat fàcil, perquè vostè ha començat la 
seva intervenció recordant aquesta efemèride, no?, els 
deu anys d’inici de la Comissió de l’Estatut... Doncs, 
miri, amb relació a l’Estatut, i a l’Estatut aprovat el 
30 de setembre, i a alguna de les seves intervencions, 
dic, bé, doncs, utilitzarem un llenguatge que el conse-
ller segur que coneix bé, que és el llenguatge de l’ou 
i la gallina, eh? Se’n recorda, que vostè va fer una in-
tervenció apel·lant els ous i les gallines en el debat de 
l’Estatut. Doncs aquest informe és semblant. Vostès 
presenten aquest informe com si fos una gallina, que 
justifica que es pongui un ou, i l’ou és el procés. Tenim 
la gallina, pon l’ou, és el procés, pam!, de cap al pro-
cés... Però, sap què passa? Que ens sembla que és tot 
just al contrari: aquest informe és un ou que ha post 
una gallina, que és el Govern. Gallina en el sentit que 
ha estat un govern que no ha tingut la valentia sufi-
cient per abordar els problemes que tenia i que té la 
societat catalana en el moment polític i econòmic que 
hem estat vivint. Covardia per reconèixer aquesta si-
tuació econòmica i financera que s’ha patit i que es pa-
teix. I ja ho entenem, i fins i tot ho podríem compartir; 
vostè, suposo que com que les aliances del seu Govern 
són les que són, ja no pot referir-se..., li deuen tenir 
prohibit, ja no pot referir-se a l’herència que va rebre 
aquest Govern, però que és fruit en una part molt im-
portant de la situació que està vivint la societat cata-
lana i la societat espanyola també. Ja ho entenem, que 
vostès no vulguin apel·lar a aquella època perquè els 
que feien possible aquella època i els que li van deixar 
aquella herència són, avui, els seus socis, no de govern 
sinó de llista i en un sentit molt ampli. 

Compartim amb el senyor Lucena que, en la darrera 
compareixença d’una legislatura, un govern normal, 
quan acaba el mandat el que fa és presentar un balanç 
de l’acció de govern. La prova més evident que aquest 
no és ni ha estat un govern normal és que no acaben 
el mandat, tot i tenir suposadament una majoria par-
lamentària –dic suposadament, perquè pel camí han 
anat perdent bous i esquelles–, no són capaços de pre-
sentar una acció de govern. Al contrari, el que inten-
ten presentar és la justificació de per què aquest Go-
vern no ha fet res. És un govern que en el seu moment, 
i em refereixo als darrers dos anys i mig, neix de l’èpi-
ca; de l’èpica de la qual aquest document que vostè ve 
a presentar avui aquí pretén ser la veritat revelada.
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Un govern que va generar un tsunami, va posar-se al 
capdamunt del tsunami i que, al final, el tsunami se 
l’acabarà enduent per davant. Perquè, fixi’s, de fa dos 
anys i mig a avui, un govern de Convergència i Unió, 
han perdut la Unió pel camí i ara perden també la 
Convergència. Què queda d’un president de la Genera-
litat? Un candidat d’una llista poti-poti, tutti frutti, que 
ningú no sap ni què és ni on va? Per començar, com els 
deia, d’aquell Govern no en queda absolutament res.

Tres apunts sobre l’informe; tres apunts molt breus, 
però jo crec que són il·lustratius per demostrar que el 
conjunt no se sustenta en absolutament res més que la 
falsedat. El conseller Homs ens ve a parlar de lleial-
tat. De lleialtat? De la lleialtat del Govern d’Espanya 
amb la Generalitat, no ho confongui amb Catalunya, 
eh?, amb la Generalitat, no amb tots els catalans. El 
Govern d’Espanya és bastant més lleial amb els ca-
talans del que ho és el mateix Govern de la Genera-
litat. A Catalunya paguem més impostos que ningú a 
tot Espanya, i això és culpa que el Govern de l’Estat té 
una especial fixació amb els catalans perquè paguin 
més? O és culpa d’un govern de la Generalitat que ha 
anat apujant els impostos i ha anat creant nous impos-
tos, tant com ha volgut, perquè no ha sigut capaç de 
fer front a la situació heretada pels seus propis socis 
de govern? Aquesta és la situació. 

Alguna paraula dels 50.000 milions d’euros per facili-
tar la liquiditat de la Generalitat de Catalunya durant 
els tres darrers anys? Alguna paraula? No, no «grà-
cies», no, no s’han de donar les gràcies a ningú. Al-
guna paraula? Alguna paraula que aquest Govern està 
tancat en els mercats financers, no per culpa del Go-
vern d’Espanya ni pel culpa de l’ofec premeditat de 
ningú, sinó per culpa de la seva pròpia gestió econò-
mica? Cap paraula? Cap autocrítica?

Fan referència, en aquest informe, a la manca de vo-
luntat de diàleg del Govern de l’Estat. Magnífic, con-
seller. 30 de juliol del 2012, convocada la bilateral de 
cooperació Govern-Generalitat, suspesa a petició del 
Govern de la Generalitat; 29 de juliol del 2015, el Go-
vern d’Espanya encara espera que el Govern de la Ge-
neralitat demani reprendre aquella comissió que fa 
tres anys, unilateralment, vostès van suspendre.

Dependència. Perquè ens sembla molt barroer que posin 
les persones per davant per sostenir els seus arguments 
i el que vostès saben, però no expliquen, és que el finan-
çament de la Llei de la dependència té dos camins per 
arribar a la Generalitat, per arribar a totes les comuni-
tats. Un, finançament directe i, un altre, finançament in-
directe a través de la Llei de finançament. Finançament 
directe, efectivament, 17,5 per cent. Li donaré les xifres: 
2012, 243,5 milions; 2013, 212 milions; 2014, 185 mi-
lions i mig, de recursos ordinaris. Comptem també els 
recursos que per la dependència reben a través del siste-
ma ordinari de finançament? Prengui nota, o la demana 
a la senyora Munté, que segur que li podrà donar, o al 
senyor Mas-Colell. 2012, 349,9 milions d’euros; 2013, 
439,7; 2014, 427,1; total, recursos transferits de l’Estat 
al Govern de la Generalitat per la Llei de la dependèn-
cia: 1.857,7 milions d’euros. I això representa –i no li ho 
diu el Partit Popular, li ho diu l’informe de fiscalització 
del Tribunal de Cuentas–, més del 49 per cent del fi-

nançament de la Llei de la dependència. Per tant, deixin 
de mentir dient que l’Estat no fa els deures aportant els 
recursos per la dependència i pel patiment de les perso-
nes, perquè és mentida, conseller, és mentida.

Inversions en infraestructures. No els donaré xifres de 
l’Estat, conseller, són prou conegudes; en el document 
que aportem apareix el contrast de les xifres de l’Es-
tat amb el que vostès diuen i el que vostès expliquen. 
Li parlaré de les inversions en infraestructures, de les 
inversions del Govern de la Generalitat, que maltrac-
ten territoris. Pressupostos del 2015: inversió mitjana 
per habitant a Catalunya, 125 euros, que s’ha reduït 
moltíssim, per cert, a causa de la manca de capacitat 
econòmica del Govern de la Generalitat. Per què mal-
tracten, vostès, en infraestructures, comarques com el 
Vallès Oriental o el Garraf, invertint menys de la mei-
tat del que inverteixen en altres territoris? O la mitjana 
de Catalunya? O una quarta part del que inverteixen al 
Vallès Occidental? Doncs, miri, és molt senzill, potser 
perquè al Vallès Occidental s’han de fer obres en els 
Ferrocarrils de la Generalitat que no s’han de fer en 
el Vallès Oriental i no s’han de fer en el Garraf? Se-
ria just dir que el Govern de la Generalitat maltracta 
aquestes comarques? Que és el que vostès diuen repe-
tidament respecte al Govern d’Espanya.

El president

Anem acabant, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

I acabo, senyor president. D’aquesta manera podríem 
seguir fins a desmuntar les mil i una mentides, mitges 
veritats que vostès fan amb aquest document, a més a 
més d’aquesta actitud que considerem que és indigna, 
que és posar pel davant el patiment de la gent. 

Mirin, afortunadament, aquesta és la darrera comissió 
de la legislatura; són també les darreres setmanes de 
Convergència i Unió; són també les darreres setmanes 
de Convergència Democràtica; són també les darre-
res setmanes d’Artur Mas. Faran èpica, conseller; fa-
ran èpica, passaran a la història. Passaran a la histò-
ria com el pitjor Govern que la Generalitat hagi tingut 
mai i no només perquè no han sabut o no han volgut 
governar, sinó perquè a més a més estan dividint i han 
dividit la societat catalana.

Conseller, sap què és el millor d’aquesta comissió? 
Doncs, que molt probablement avui sigui la seva últi-
ma compareixença com a conseller de la Generalitat.

Adéu-siau.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, se-
nyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Bé, conseller, estem a la darrera 
setmana de legislatura, previsiblement, i en aquest con-
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text la seva compareixença he de reconèixer que ens 
ha sorprès una mica, no tant perquè vostè comparegui, 
sinó pels consellers i conselleres del Govern que no 
han aprofitat la darrera setmana per comparèixer. La 
seva actitud de venir a la CAI seria digna si l’actitud de 
substanciar les compareixences pendents fos general 
del Govern. Però, miri, dades de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris: noranta-nou compareixences aprova-
des, de consellers i conselleres, que no es substancien. 
És a dir, acabem la legislatura amb noranta-vuit, per-
què vostè ve avui a comparèixer, noranta-vuit compa-
reixences de consellers i conselleres del Govern, apro-
vades per les diverses comissions del Parlament, que 
no hauran comparegut. Vostè sí que compareix, però la 
resta no. Fixi’s, per no comparèixer, no ho hauran fet ni 
els nous consellers i conselleres nomenats recentment, 
per tal que expliquessin la seva visió del departament.

En aquesta mateixa comissió es va aprovar la compa-
reixença de la nova vicepresidenta i de la nova con-
sellera de Governació. La seva presència aquí demos-
tra que avui hauria estat perfectament possible que 
elles també compareguessin, fins i tot a l’acabar la se-
va compareixença. Però no ho fan, només compareix 
vostè, i jo em pregunto per què?

Fixi’s que aquesta comissió acaba la legislatura amb 
compareixences pendents aquí, a la CAI, sobre deutes 
a ajuntaments, sobre la vegueria del Penedès, sobre la 
preparació de les eleccions del 27 de setembre, sobre 
la Comissió Bilateral, sobre l’òrgan administratiu de 
recursos contractuals. Per això jo li dic que entenem 
que és positiu, sempre, que un conseller comparegui, 
però que ens sorprèn que només comparegui vostè i 
que no s’hagi aprofitat la darrera setmana, com fa vos-
tè, perquè compareguin els altres consellers i conse-
lleres que tenien l’obligació de fer-ho.

Anem a l’informe. Miri, els greuges que exposa a l’in-
forme nosaltres pensem que són certs; compartim el 
diagnòstic i hem donat suport al Govern de la Genera-
litat quan s’ha confrontat amb les polítiques recentralit-
zadores. Pensem que és cert, hi ha una ofensiva del PP 
a què cal plantar cara, i el meu grup, igual que va plan-
tar cara a la LOAPA, igual que va defensar l’Estatut, 
igual que va defensar el pacte fiscal, plantarà cara i 
planta cara davant d’aquesta ofensiva recentralitzado-
ra. Això sí, cadascú des de casa seva, cadascú des de 
la seva candidatura, perquè nosaltres som d’esquerres.

Vostè ha fet referència al fet que fa deu anys aquesta 
comissió –hi érem vostè i jo– va aprovar portar ja a 
Ple el Projecte d’Estatut. Efectivament, aquella aven-
tura va acabar, després que el poble de Catalunya ra-
tifiqués l’Estatut, amb una sentència del Tribunal 
Constitucional que es carregava la voluntat del poble 
de Catalunya. Jo..., m’agrada repetir sovint que segu-
rament ni el PSOE ni el PP van entendre llavors el sig-
nificat que tenia que els dos únics partits catalans que 
havien tingut ponents a la Constitució del 78, el PSUC 
–ara Iniciativa– i Convergència i Unió, consideressin 
l’any 2010, després de la sentència, que s’havia trencat 
el pacte constitucional. La transcendència d’aquestes 
declaracions va quedar com obviada per part del PP 
i el PSOE, això era igual. I ara estem on estem, entre 
altres coses perquè està trencat el pacte constitucional, 

perquè gent que com jo vam votar sí a la Constitució 
–a diferència d’algun dirigent del PP que va votar que 
no– considerem que el pacte constitucional està tren-
cat i que cal obrir un procés constituent a Catalunya 
que ha de passar, inevitablement, per la celebració 
d’un referèndum d’autodeterminació.

Ara bé, senyor Homs, la sentència va ser el 2010, 
i del 2010 al 2012, vostès van governar amb el suport 
del PP. Això l’informe no ho diu, però, clar, dels deu 
anys que estem fent història, en dos, vostès van go-
vernar gràcies al suport dels autors d’aquesta ofensiva 
premeditada i jo crec que estaria bé que, com a mí-
nim, reconeguessin aquest fet i que a l’informe apare-
gués, perquè en aquests dos anys vostès van aprovar 
coses, van governar... Els va ser igual que el PP ha-
gués presentat el recurs d’inconstitucionalitat al Tribu-
nal Constitucional contra l’Estatut i vostès van aplicar 
unes polítiques conjuntes amb els del Partit Popular, 
i això em sembla que també forma part de la crònica 
d’aquests deu anys.

Però a més a més hi ha un altre aspecte, que és que vos-
tès també han tingut coincidències substantives amb 
la política del PP, que en aquest informe no apareixen 
i li’n posaré només dos exemples. La Llei d’estabili-
tat pressupostària de l’any 2012. Fixi’s, es va aprovar 
amb els únics vots de PP, UPyD i Convergència i Unió; 
«hosti», quin front sobiranista, no? PP, UPyD i Con-
vergència i Unió. El portaveu de Convergència i Unió 
va dir que aquella llei permetia la flexibilització del 
període de reducció del deute de les comunitats autò-
nomes i va dir: «A partir d’ara, les comunitats autòno-
mes podran destinar part dels recursos que servirien 
per reduir el deute a la inversió, a potenciar el creixe-
ment econòmic i a generar ocupació.» I es mostrava 
molt satisfet, deia ell, de l’actitud del Govern del PP. 
Senyor Homs, o els van enganyar –i ja tindria mèrit 
després d’haver passat l’experiència de l’Estatut– o 
vostès varen aprovar una llei en la que van primar les 
seves concepcions ideològiques per damunt dels inte-
ressos de Catalunya, i d’això l’informe no en parla. 

Segon exemple: la reforma laboral del 2012, aprovada 
amb els únics vots del PP i Convergència i Unió, nin-
gú més. L’opinió dels sindicats catalans, que formen 
part també, crec, de la societat civil catalana i que 
també defensen el dret a decidir, ha estat contundent, 
Comissions Obreres deia, per exemple, el 2014: «Cent 
mil treballadors catalans es queden sense conveni per 
l’aplicació del principi d’ultraactivitat.» El primer mes 
del 2012 donaven mil acomiadaments a Catalunya, el 
primer mes de l’aplicació de la reforma laboral. Han 
destacat, per exemple, els sindicats, les afectacions es-
pecialment negatives per als treballadors de les petites 
i mitjanes empreses, i això no apareix en aquest infor-
me i això també ha afectat les persones de Catalunya, 
d’això vostès en són coresponsables.

Miri, sobre les conseqüències, com diu el subtítol de 
l’informe, sobre les persones de Catalunya, les conse-
qüències de la política del PP han estat evidents i des 
d’aquest punt de vista, ho reitero, tot el suport al Go-
vern de la Generalitat per confrontar-se amb les po-
lítiques recentralitzadores del PP, però cal analitzar 
també les polítiques de Convergència i Unió. Aquest 
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és un informe insuficient, parcial, perquè va a detec-
tar les responsabilitats del Govern del PP, però s’obli-
da de les responsabilitats del Govern de Convergència 
i Unió. Aquí falta un capítol, conseller, falta el capítol 
de dir: què ha fet el Govern de Convergència i Unió, 
que també ha perjudicat la vida quotidiana de les per-
sones de Catalunya.

I en aquest sentit, acabo amb unes quantes preguntes 
que m’agradaria que contestés. Vostè considera que 
van ser positives les conseqüències, sobre les persones 
de Catalunya, del pacte de govern 2010-2012 amb el 
PP? És un element que forma part de l’informe. Vostè 
avui considera que va ser positiu que Convergència i 
Unió pactés amb el PP aquells dos anys?

Segona pregunta. Vostè considera que han estat positi-
ves les conseqüències, per les persones de Catalunya, 
del suport de Convergència i Unió a la Llei d’estabili-
tat pressupostària, analitzada com s’ha aplicat? Vostès 
ara diuen que és que no l’han aplicada correctament, 
però, clar, això té una escletxa molt clara, eh? No s’ho 
imaginaven quan la van aprovar?

Tercera pregunta. Considera que van ser positives les 
conseqüències sobre les persones de Catalunya del su-
port de Convergència i Unió a la Llei de la reforma 
laboral, denunciada constantment pels sindicats cata-
lans? També m’agradaria que contestés això.

I finalment, torno al principi, l’última pregunta, con-
seller: per què compareix avui vostè i no comparei-
xen les noves conselleres i els nous consellers nome-
nats pel Govern, que podrien fer-ho perfectament en 
aquesta mateixa comissió, per donar compte de com 
preveuen fer la seva tasca de consellers i conselleres 
en aquests mesos que queden? Ens sembla que és bas-
tant lògic que quan es nomena un nou conseller, una 
nova consellera, comparegui. Algú podia haver dit, 
fins avui, que el calendari polític i institucional no ho 
permetia, però vostè avui està dedicant aquest matí a 
comparèixer davant de la CAI. Per què no hi ha la vi-
cepresidenta? Per què no hi ha la nova consellera de 
Governació? Ens agradaria saber-ho.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bosch. Pel Grup de Ciutadans, 
senyora Mejías?

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president; conseller. Jo li ho contesto, senyor 
Bosch, sense ànim d’ocupar l’espai del conseller, per-
què necessiten portar l’aparell de propaganda que és 
aquesta comissió. 

Bé, conseller, la meva..., aquesta serà l’última interven-
ció que faré com a diputada, la primera que vaig fer 
també va ser en una compareixença que va fer vostè 
davant d’aquesta comissió. I en aquella compareixen-
ça jo recordo que li vaig dir: «Vostè és un home afor-
tunat, perquè vostè ha dirigit una campanya electoral, 
ha perdut dotze diputats i, escolti’m, davant aquest 
fracàs, vostè ha tingut el premi, l’han fet conseller.» 

I aquelles paraules, avui són gairebé premonitòries, 
perquè, miri, ara el que paguem són les conseqüències 
que vostè hagi sigut conseller. 

Miri, hi ha un llibre que llegia fa uns dies, de Jean-
François Revel, que es titula El coneixement inútil i 
hi ha una frase que jo crec que pot definir molt bé el 
que ha passat aquests temps, no? Diu: «La mentida és 
la primera de les forces que dirigeixen el món.» Mi-
ri, faré una adaptació, la mentida és el que ha dirigit 
el seu Govern durant aquests quatre anys. Vostès han 
mentit descaradament i a més a més han fet exerci-
cis de propaganda, com és aquesta comissió. Aques-
ta comissió no es convoca per casualitat, es convoca 
perquè és el primer acte electoral que vostè fa, senyor 
conseller, per assignar un nou informe que ofèn de 
manera sistemàtica el conjunt dels catalans.

Al llarg del seu mandat, conseller, vostè ha fet infor-
mes sobre bons i mals catalans, sobre periodistes afins 
i no afins, sobre persones afectes o no afectes al rè-
gim, sobre empresaris afectes o no afectes al procés, 
conseller. Doncs, bé, aquí estem, no? Vostès presenten 
amb aquest informe un recull de mentides i aquesta 
comissió vostès l’han convertit en el vehicle de pro-
paganda d’aquestes mentides, no? Perquè si llegim 
l’informe, el que hi ha és un nombre reduït d’idees, 
repetides de forma sistemàtica; repetir, repetir fins a 
creure’s que és veritat allò que realment és mentida.

És mentida. Mentides i propagandes que tenen com 
a objectiu generar greuges contínuament, per provo-
car problemes reals; és a dir, vostès fan creure que hi 
han problemes reals; sembrar, sobretot, la discòrdia i 
la desconfiança entre els catalans i la resta d’espanyols. 
Generar greuges i enverinar la convivència, conseller, 
que és aquesta la conclusió a què arribem després del 
seu mandat. Home, aquesta conclusió, conseller, no és 
precisament estar oberts al diàleg, aquest informe no 
és precisament un exemple d’estar obert al diàleg amb 
el Govern d’Espanya. Jo crec, sincerament, que és una 
actitud bastant irresponsable, per no dir immoral.

L’informe porta per títol una cosa tan innòcua, no?, 
com «la crònica d’una ofensiva premeditada i els efec-
tes en els catalans». Vostè ha fet un comentari dient: és 
un efecte gairebé universal. Planetari, diria jo, conse-
ller, planetari, els efectes d’aquest informe. Miri, jo li 
faré la crònica d’aquesta legislatura, la que la història 
escriurà de veritat, eh?, una ofensiva premeditada con-
tra la convivència, contra els drets socials i contra el 
futur de les persones; aquesta és la crònica d’aquesta 
legislatura. El veritable memorial de greuges és el que 
han viscut els catalans sobre la nefasta gestió del seu 
Govern. Són vostès els que han fet greuges constants, 
els que han avergonyit la societat catalana que avui, jo 
crec que s’amaga més que mai veient aquest malaba-
risme polític que està fent vostè i el seu Govern amb la 
nova llista, a través de la qual intenten amagar aquesta 
situació de greuge realment que ha sigut el seu Govern.

Perquè, miri, vostès han caigut en aquesta idea, que 
és infame, no?, que com que vostès..., aquí es recapten 
més diners, doncs, miri, tenim més drets, no? I aques-
ta és una actitud profundament insolidària, que ha si-
gut la norma d’actuació del seu Govern. 
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Miri, greuges econòmics? Sí, sí, i tant que hi han greu-
ges econòmics, ara els hi recordava el senyor Rodrí-
guez, els que patim tots els catalans, perquè, miri, som 
la comunitat autònoma que paguem els impostos més 
alts. Paguem més impostos que ningú, però rebem els 
pitjors serveis i no sabem, a més a més, si aquests di-
ners que es recapten són els que vostès també utilitzen 
per saquejar les arques públiques, tal com ho han fet 
durant trenta anys, i perquè això és el que ha portat, 
com a conseqüència, que avui tinguin les seus del seu 
partit embargades. El que sí sabem, quant a greuges 
econòmics, és que la Generalitat no ha pagat a les far-
màcies; la Generalitat no ha pagat als discapacitats; la 
Generalitat s’ha retardat a pagar la sanitat; ha fet reta-
llades en l’educació; ha estafat els funcionaris quan a 
tot arreu, a totes les comunitats autònomes es pagava 
la paga extra no es pagava a Catalunya; ha fet un nyap 
jurídic memorable amb la venda d’ATLL; s’ha malve-
nut el patrimoni del conjunt dels catalans, sense donar 
cap mena d’explicació i de manera poc transparent; ha 
creat una inseguretat jurídica que ha provocat la fugi-
da d’empreses..., perquè, escolti, si tan malament es-
tem, com vostè diu, doncs, serà per alguna raó. Jo crec 
que una de les raons és precisament aquesta insegure-
tat jurídica que ha portat a la fugida d’empreses i a la 
fugida d’inversors, això per no parlar del que ha pas-
sat amb les caixes a Catalunya. Conclusió de greuge 
econòmic, conseller: Catalunya té avui l’herència de 
60.000 milions de deute i una ruïna total. 

Incompliments? Home, sí, sí, incompliments sí. Mi-
ri, incompliments de lleis. Vostè mateix ho ha dit: no 
penso complir les lleis; vostè es creu amb aquesta su-
perioritat moral de dir no complirem les lleis, no com-
plirem les sentències del Constitucional... No, clar, pe-
rò vostè després ve a aquesta comissió i diu: és que el 
Constitucional ens ha donat la raó pràcticament en 
el 80 per cent dels recursos i els conflictes constitu-
cionals que li hem plantejat. Què passa? Que el Cons-
titucional és bo quan li dóna a vostè la raó i quan no 
li dóna no? És aquesta la percepció que vostè té del 
Constitucional? Doncs, miri, no és això, conseller, no 
és això. 

Miri, jo pateixo de pensar el que passaria si un direc-
tiu com vostè estigués en una empresa privada, perquè 
jo crec que no hauria durat ni un any. En canvi, vostè 
està aquí, en aquest Govern; ha durat dos anys i aquí 
en tenim les conseqüències, no? Són vostès els que vo-
len construir aquest nou Estat, conseller? Aquest Es-
tat en el que tindrem gelat de postres cada dia? Són 
vostès? Perquè, escoltin, quan tinguin el nou Estat de 
què viuran, si no tenen greuges, ni enemics comuns, 
ni ofenses per enganyar els seus feligresos i tenir-los 
contents? Doncs, miri, jo crec que potser serà millor 
que arribin les eleccions, els rellevin del càrrec i hi ha-
gi un govern que vulgui governar i solucionar els pro-
blemes dels catalans. 

I vostès són els que parlen de deslleialtat institucional? 
Escolti, amb quina legitimitat vostès exigeixen lleial-
tat institucional? Vostès, que han creat un consell na-
cional per a la transició per dissenyar un cop d’estat 
postmodern, com deia abans-d’ahir el senyor, el cate-
dràtic Francesc de Carreras. Vostès, que han afirmat 

que vulneraran la Constitució, les lleis, i que s’han 
cregut que estan per sobre de les lleis, tal com vos-
tè li responia a la meva companya, Inés Arrimadas, 
l’altre dia, en el Ple. Vostès, que han creat estructures 
d’Estat per intentar saltar-se la Constitució i les lleis; 
escolti, no hi ha cosa més retrògrada i més antidemo-
cràtica que creure’s que s’està per sobre de les lleis i 
vostè avui ha fet aquí afirmacions absolutament im-
morals. De quina deslleialtat institucional parlen vos-
tès, que han creat una diplomàtica paral·lela per em-
brutar la imatge d’Espanya i que, a més a més, han 
fet un estrepitós ridícul i s’han trobat amb totes les 
portes tancades? De quina lleialtat institucional par-
len vostès, que han dit «macarra» a un ministre? Això 
és lleialtat institucional, conseller? De quina lleialtat 
institucional parlen vostès, que reiteradament organit-
zen esdeveniments per insultar el conjunt dels espa-
nyols, els seus símbols, que se’n riuen a la cara del cap 
de l’Estat, amb aquesta repugnant superioritat moral, 
i ara fins i tot el senyor Junqueras diu que és genètica. 
Escolti’m, brillant, ha sigut un balanç brillant.

Utilitzen tot el repertori de la xerrameca independen-
tista, mentidera: imposicions, repressió, ofec, assimi-
lació, inacció, asfíxia... Podríem fer fins i tot una can-
çó de rap, amb la seva xerrameca, senyor conseller, 
«Mentides i propaganda tot en un», podríem titular-la. 
Que vostè presenti aquest informe avui ja és tota una 
declaració d’intencions del que serà la seva campanya 
electoral; aquesta campanya electoral del malabaris-
me polític de la llista única, que a més a més deixi 
que li recordi que és una de les principals vulneraci-
ons dels principis democràtics, perquè els principis 
democràtics parlen de pluralitat ideològica perquè els 
ciutadans puguin triar i vostès, fins i tot això ho limi-
ten, ho limiten. Vostès, que s’omplen la boca de parlar 
de democràcia. 

Doncs, miri, la seva campanya serà un continu insistir 
en aquesta fractura social, a provocar confrontació, a 
generar greuges i, sobretot, victimisme. Sí, sí, senyor 
Aragonès, victimisme, parlem de victimisme. Vos-
tès, els grans mestres de la corrupció, han estat també 
mestres en el victimisme, i mentre portaven les seves 
fortunes a Andorra i a Liechtenstein estaven aquí pre-
dicant que Espanya ens roba, que no ens estimen, que 
ens volen aixafar, que ens volen residuals, que ens ofe-
guen i ens asfixien, però, mentrestant, els diners a fora 
i a no pagar els impostos amb què s’han de finançar 
els serveis de tots els catalans.

Miri, els veritables enemics de Catalunya, els que ve-
ritablement ofeguen, reprimeixen, imposen, asfixien, 
laminen drets i llibertats del conjunt dels catalans, els 
que veritablement posen en risc el seu futur són vos-
tès, senyor conseller. Són vostès els que no paguen, 
els que incompleixen les lleis, els que incompleixen 
les sentències i, per tant, els autèntics responsables 
d’aquesta situació. Miri, senyor conseller, vostès són 
els responsables d’haver dividit la societat, d’haver di-
vidit el seu propi partit, d’haver trencat el seu propi 
Govern i d’haver posat el conjunt dels catalans en un 
ridícul internacional.

Espero que aquesta legislatura s’acabi, que es con-
voquin les eleccions d’una vegada per totes, deixin 
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d’amagar-se, convoquin ja les eleccions d’una vega-
da per totes, i que els catalans, que som gent de seny, 
doncs posin el Govern a les mans d’algú que a més a 
més de tenir-les netes, sigui capaç de governar, de re-
soldre problemes i de treballar pel conjunt de l’interès 
general dels catalans.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. I per acabar, pel Grup 
de Convergència i Unió, senyor Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, ho-
norable conseller Homs, conseller de la Presidència, 
per comparèixer a petició pròpia, doncs, a la comissió 
primera del Parlament per presentar aquest informe 
tan oportú, que resumeix, com molt bé deia, aquests 
deu anys. 

Però, bé, no és la primera vegada que hi ha un memo-
rial de greuges a Catalunya, fa més de cent cinquanta 
anys, si no ho recordo malament, hi va haver un me-
morial de greuges i em sembla que els greuges pràcti-
cament eren els mateixos, l’únic que ara s’han intensi-
ficat, s’han incrementat, el peu al coll cada vegada el 
tenim més fort, però aquell memorial de greuges que 
van ser la precursió de les Bases de Manresa va acon-
seguir, doncs, dotar-nos de la Mancomunitat de Ca-
talunya, la primera estructura de governança pròpia, 
amb grans avenços. Esperem que aquest informe sigui 
també les bases per a la consecució de la necessitat 
d’un estat propi per a Catalunya com la base també de 
la recuperació social i econòmica que els catalans i les 
catalanes ens mereixem.

Un informe que parla de realitats i parla de fets. Ara 
la senyora Mejías parlava, i ho deia també coincidint 
amb altres diputats, només deia: «mentira, mentira, 
mentira», però en cap cas ha refutat cap fet del que diu 
l’informe; ni un exemple. No ha sigut capaç de trobar 
un cas, vostè, en la seva intervenció, només: «mentida, 
mentida, mentida». Digui’m un exemple de l’informe 
que sigui una mentida, numèrica. O no existeix dèficit 
fiscal a Catalunya? O l’objectiu de dèficit de l’Estat no 
encotilla la capacitat de serveis dels catalans i de les 
catalanes? O no han prohibit o no ens han reduït els 
impostos cedits? O no ens han prohibit nous impostos? 

Miri, arriba a tal punt la voluntat d’anar contra el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, que durant aquests 
quatre anys hem vist els fets que l’Estat espanyol ha 
incrementat impostos com l’IVA i la Generalitat de 
Catalunya n’ha vist zero, però l’IVA l’ha hagut de pa-
gar, d’una forma..., regularment. I hem vist com les di-
putacions i els ajuntaments incrementaven el seu pes 
dintre la PIE i, en canvi, el de la Generalitat disminu-
ïa. I això és voluntat política de l’Estat espanyol, amb 
exemples reals de polítiques socials. Ho és clarament 
la Llei de la dependència; ho és clarament el pagament 
a les farmàcies; ho és clarament l’aprovació de l’LR-
SAL, on posa en risc serveis prestats pels ajuntaments 
de Catalunya com són les llars d’infants i com són els 

serveis socials. I això ho fa l’Estat espanyol, prohi-
bint als ajuntaments que prestin aquests serveis (veus 
de fons) i posant en dificultat... Sí, sí, dificultats seri-
oses, deu ser perquè no governen en cap ajuntament i 
no es deuen trobar amb aquesta realitat, però els ajun-
taments ens trobem que a l’hora de licitar, a l’hora de 
tirar endavant aspectes de les llars d’infants, trobem 
l’LRSAL aprovada per l’Estat espanyol que ens po-
sa limitacions, a un servei tan important com aquest. 
O la incongruència total que és..., i vostès diuen, és 
que Catalunya és la comunitat autònoma que paga més 
impostos, i tant, digues-ho als empresaris de Catalu-
nya, que paguen... Són les empreses que paguen més 
impostos de l’Estat espanyol, però a la vegada també, 
i de fet deu ser gràcies al nostre tarannà i a la nostra 
manera de fer, com a catalans, i de les catalanes, som 
la comunitat i som la regió d’Europa que està aixe-
cant la crisi econòmica, que està creant ocupació, que 
està creant..., basant-se en el creixement econòmic, en 
diferents àmbits. I ara veiem les dades, per exemple, 
doncs, de creació d’ocupació en l’àmbit industrial, on 
per primera vegada, aquest mes de juny, doncs, es ge-
nerava dinamisme des d’aquest punt de vista.

Imagini’s si no tinguéssim la cotilla de l’Estat espa-
nyol, si no haguéssim de pagar tants impostos, la ca-
pacitat de reactivació econòmica que tenen les em-
preses, els empresaris de Catalunya, els comerços i la 
gent emprenedora del nostre país. Miri, el que em fa 
més tristesa del que he sentit aquí és que no hi ha cap 
oferiment, no hi ha cap proposta, només es queixen, 
només diuen que aquest informe no s’hauria d’haver 
fet, conseller; no sé què; això és mentida i no sé..., pe-
rò a l’altre cantó no sents ningú, no hi ha cap proposta.

I l’altra tristesa és que tots són iguals, que els partits... 
Quan sentia el senyor Lucena semblava que sentia la 
senyora Sánchez-Camacho, o quan sentia la senyo-
ra de Ciutadans semblava que sentís el Partit Popu-
lar. Tots són iguals. (Veus de fons.) De fet ja ho era, és 
veritat. Però tots són iguals; tots defensen la mateixa 
missió –la mateixa visió–, quasi que podrien anar en 
una llista tots junts, perquè, de fet, no veig cap dife-
rència entre els tres punts que fan. És trist, fa triste-
sa. A mi em fa tristesa sobretot pel PSC, que un par-
tit d’arrel catalanista durant tants anys s’hagi perdut, 
doncs, aquests estrèpits en aquests moments.

I, miri, però, també són tots iguals quan governen a 
Espanya, perquè diuen: «Ens han posat en un “lío”.» 
Home, jo en tot cas diria que el «lío» va començar 
amb el senyor Zapatero, perquè va dir: «Apoyaré el 
Estatuto de C...» i després vam veure que apoyaré pe-
rò res de apoyar; un Tribunal Constitucional que el 
tomba i que el limita i que fins i tot fa passes enrere, 
no? I el «lío» també va començar amb la recollida de 
firmes del Partit Popular i això ha portat un tsunami, 
però el tsunami no és provocat pel Govern de Catalu-
nya, el tsunami són els milions de persones que han 
sortit durant els últims tres anys a les diades nacio-
nals de Catalunya, l’Onze de Setembre, més d’1 mi-
lió i mig de persones, de forma reiterada, defensant 
que Catalunya és una nació, que tenim dret a decidir 
i que volem construir un estat propi. I el tsunami són 
els més de dos milions de persones que el dia 9 de no-
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vembre van anar a exercir un dret a vot, malgrat els 
impediments de l’Estat espanyol perquè això pogués 
ser d’aquesta manera. Aquest és el tsunami, aquesta és 
l’autèntica revolució, aquests són els passos endavant. 

I, a més a més, malgrat aquestes circumstàncies, el 
Govern ha treballat: Llei del SOC, Llei d’FP, Llei de 
reforma administrativa i de simplificació administrati-
va, Llei de la transparència, etcètera. Activitat legisla-
tiva i activitat governamental.

Miri, jo de totes les seves intervencions, la veritat és 
que no he sentit cap bondat per continuar sent espa-
nyols. Bé, el senyor Rodríguez deia que havíem d’estar 
contents perquè l’Estat espanyol ens deixava préstec, 
diners, per finançar els serveis públics, que en tot cas 
seran diners que aportem els catalans a l’Estat espa-
nyol, que ells et deixen el préstec però a més a més ens 
ho fan pagar a un interès d’un 5 per cent, que durant 
tres anys hi havia un dèficit i guanyaven diners amb 
els interessos, deixant els diners que recaptaven dels 
catalans i les catalanes. Doncs, bé, encara els hem de 
donar gràcies perquè vostès feien negoci amb els di-
ners dels catalans i les catalanes. Bé, vull dir, això és 
una realitat; no hem sentit cap proposta, només volen 
la submissió del poble de Catalunya i el poble de Cata-
lunya ha dit que no, que no volem estar sotmesos, i en 
tot cas aquest informe, senyor conseller, l’hi agraïm, 
perquè s’escau molt en el moment, un moment trans-
cendental de la història de Catalunya, i que els cata-
lans i les catalanes podran prendre aquest judici a les 
eleccions del pròxim 27 de setembre.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Batet. Per donar resposta a les 
qüestions plantejades, senyor conseller.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyor president. Amb relació a les conside-
racions que s’han fet i eventualment alguna pregunta, 
doncs, potser més concreta, i de manera, doncs, con-
junta, fer-los notar el següent, no? 

En primer lloc, amb relació a la intervenció del senyor 
Pere Aragonès, que venia a descriure que l’estat de 
les autonomies havia esdevingut una certa anomalia, 
no? –a criteri de vostè, jo puc compartir aquest judici 
d’ordre polític, no? Ha fet una descripció també amb 
relació a tota la qüestió del finançament, el model de 
finançament, de fet, diguem-ne, aquesta és una qües-
tió sobre la qual, durant aquests darrers anys s’han dit 
moltes coses inexactes, per dir-ho suau, no? 

Per exemple, doncs, que la qüestió del concert eco-
nòmic del País Basc i de Navarra estava ancorat a la 
Constitució espanyola i això és certament inexacte. 
Vostè recordarà que els bascos –els nacionalistes bas-
cos, per ser més precisos; vol dir no tots els bascos, 
però com a mínim els nacionalistes bascos–, que va-
ren defensar incloure una disposició a la Constitució 
espanyola –està al diari de sessions del debat cons-
titucional–, a través, doncs, d’una esmena, que no 

va prosperar, varen, diguem-ne, no donar suport a la 
Constitució, precisament perquè no estava reconegut i 
garantit el concert econòmic, no? 

Després, això, l’any 79 i 80 va canviar, hi va haver un 
context concret –això està molt ben descrit, li sugge-
reixo una lectura interessant al respecte, perquè, di-
guem-ne, contrasta amb determinades afirmacions 
que s’han fet en aquests darrers anys. Hi ha un llibre 
sobre els vint-i-cinc anys de la institució del concert 
en el període democràtic, publicat per la Diputació 
de Vizcaya, no?, on posa de manifest exactament ai-
xò que li descric, eh? És a dir, el concert econòmic no 
estava a la Constitució, com pretenien els nacionalis-
tes bascos, perquè les esmenes que així ho defensa-
ven van ser votades en contra, però al final se’n van 
sortir a través de l’excepció de la LOFCA, que preveu 
la disposició addicional primera, no? Que és, de fet, la 
LOFCA, per tant, la Llei orgànica del finançament de 
les comunitats autònomes, qui estableix, qui formalit-
za aquesta excepcionalitat, no? I com es diu en aquesta 
edició d’aquesta commemoració dels vint-i-cinc anys 
del concert econòmic, realment hi ha la sensació, es 
diu literalment, que va anar pels pèls poder disposar 
d’aquesta institució, perquè després va venir un intent 
fallit de cop d’estat, l’any 81, i a continuació, doncs, tot 
el que coneixem de la LOAPA, que certament, eh?, va 
ser tombada pel Tribunal Constitucional, però la filo-
sofia de la LOAPA és la que ha acabat imperant. És 
a dir, aquella batalla la vàrem guanyar, és cert, però 
l’objectiu que inspirava la LOAPA, d’aquella famosa 
Comisión de los veinte auténticos interpretadores de 
la Constitución, que no era el Tribunal Constitucional, 
sinó l’equip del senyor García de Enterría, doncs, han 
acabat imposant la seva lectura, que no és la del pacte 
constitucional, no?

I jo quan abans m’hi he referit ho he fet amb paraules 
molt precises, no? Certament no s’ha respectat, senyor 
Lucena, el pacte constitucional ni en l’esperit ni en la 
lletra. I això ha estat així, eh? I no només ho dic jo, ai-
xò ho diu molta gent i molta gent d’una aproximació 
política a la realitat catalana molt diversa a la meva. Jo 
li recomanaria llegir escrits, per exemple, del senyor 
Pérez Royo, d’ara fa ja uns quants anys, sobre si el Tri-
bunal Constitucional estava legitimat per pronunciar-
se sobre un estatut, i ell deia rotundament que no i que 
tenia una legitimació formal, ben cert, i la prova és 
que ho ha fet, però suposo que aquí som capaços de 
discernir entre el que és un debat polític o una anàlisi 
política del que és un debat estrictament formal, no? 
I a vegades es pot, diguem-ne, utilitzar el recurs de la 
formalitat per acabar imposant arbitrarietats al marge 
de la mateixa expressió democràtica.

I vostè no em negarà, senyor Lucena, que hi va ha-
ver, diguem-ne, un conflicte de legitimitats extraordi-
nari entre el que representava un norma paccionada, 
pactada per dos parlaments, referendada directament 
amb caràcter vinculant, perquè si no hi hagués hagut 
el vot afirmatiu de la majoria dels catalans i catalanes 
cridats a referèndum i que hi varen participar, no hi 
hauria Estatut, per tant, tenia un efecte clarament vin-
culant; formal, fins i tot, no? I aquest element ha estat 
alterat, després, per una sentència del Tribunal Cons-
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titucional i aquí hi ha un xoc de legitimitats i un pro-
blema evident, i m’agradaria que fos reconegut com a 
tal amb naturalitat. Després, hi insisteixo, cadascú fa 
la seva aproximació en termes de solució, doncs, que 
com he dit abans i he tingut cura de dir-ho, absoluta-
ment legítima i absolutament respectable, no? Però en 
el terreny del diagnòstic, aquesta anàlisi l’hauríem de 
poder compartir, no?

Deia vostè també, senyor Aragonès, anticipava, vaja, la 
qual cosa fa que tots siguem excessivament previsibles, 
i això no crec que sigui una virtut, però és una consta-
tació, no?; vostè anticipava, doncs, que seríem acusats 
de victimisme i seríem tractats amb un cert menys-
preu, i, certament, amb les intervencions que hi ha ha-
gut a continuació, no s’ha equivocat en absolut, no? I jo 
crec sincerament que l’acusació de victimisme i aques-
ta actitud de menyspreu..., que puc entendre, o des del 
punt de vista, doncs, del pim-pam-pum polític i de la 
frase fàcil en el terreny de precampanya electoral, però 
crec sincerament que si un fa una anàlisi una mica més 
aprofundida és pròpia d’aquell que simplement no vol 
canviar les coses i d’aquell que està, doncs, confortable 
en el context actual i en la voluntat de..., vaja, de dissi-
mular no sé si les seves pròpies contradiccions. Però en 
qualsevol cas, és evident que l’acusació del victimisme 
prové d’aquells que no volen canviar les coses, per bé 
que moltes vegades diuen voler-ho fer.

Amb relació a..., i em permetran que les contesti agru-
padament, no?, del que..., ja em permetran una certa 
llicència, que se l’han de prendre en un terme amable, 
eh?, d’aquesta mena de nou tripartit que s’ha configu-
rat avui en aquest debat, que és el que ve determinat 
pel Partit Socialista, el PP i Ciutadans, perquè vostès 
han utilitzat la mateixa línia argumental. 

Jo els agraeixo sincerament la claredat de les seves ex-
posicions, suposo que s’han escoltat vostès mateixos, 
o entre vostès, però, certament, com apuntava el se-
nyor Batet, diuen el mateix, no?; diuen exactament el 
mateix, eh? I tindrien molt fàcil de fer una llista con-
junta, perquè aviat es posarien d’acord i no tindrien 
cap problema ni cap, diguem-ne, cap incoherència, 
no? Evidentment, no sóc ningú per dir-los com han 
de fer les coses i entenc perfectament, doncs, que tin-
gui cadascú el seu camí, no?, però si atenem la línia 
argumental sense, diguem-ne..., no han acreditat cap 
suposada mentida que segons vostès consta en aquest 
document, ni una. No n’han acreditat ni una, senyor 
Rodríguez, no? Ni una. No, no, hi ha coses que a cri-
teri de vostès hi haurien de ser i no hi són prou ben 
reflectides, no? Vostè voldria, senyor Rodríguez, que 
en el terreny de la liquiditat, diguem-ne, ens ageno-
lléssim o féssim reverències i donéssim les gràcies al 
Govern espanyol per prestar-nos a canvi de tornar-los, 
òbviament, i del seu corresponent interès, diners per 
fer front a la liquiditat no? Talment com si..., és clar, 
a aquell que recapta per compte nostre els impostos li 
hem d’acabar agraint que ens presti els diners que re-
capta als conciutadans de Catalunya, no? Això és una 
mica absurd, no? És com si a vostè algú li roba la car-
tera i aleshores vostè li demana diners i aquell que li 
ha robat la cartera, doncs, li demana que li ho agraei-
xi, no? Escolti, les coses com són, no?

No plantegen, tampoc, tots vostès... Per cert, en la qües-
tió de la dependència, ja que vostè em feia esment del 
document aquest del Tribunal de Cuentas, em sembla 
que m’ha esmentat, oi? Clar, m’agradaria que el tin-
gués present tot ell, perquè diu clarament que l’Estat, 
de manera finalista, aporta el 19 per cent en matè-
ria de dependència, i a mi em sorprèn molt una cosa... 
(Veus de fons.) Sí que l’he escoltat, senyor Rodríguez, 
i tant, atentament. A mi el que em sorprèn més de to-
ta la seva línia argumental en matèria de dependèn-
cia, és que vostès, que fa cinc anys enrere o sis deien 
el que deien i feien el judici que feien sobre el model 
de finançament, de com de malament s’incorporava en 
el model de finançament, diguem-ne, als nous marcs 
competencials, ara això ho donin per bo. És d’una in-
coherència flagrant, senyor Rodríguez; és d’una inco-
herència absoluta i flagrant. Clar que suposo que deu 
tenir a veure amb la perspectiva en funció i la conve-
niència amb què s’ho miren, no? 

Per tant, ho reitero, diguem-ne, no han acreditat cap 
mentida, tot i dir que n’hi ha moltes i per tot arreu i fan 
un discurs molt tremendista des d’aquest punt de vista, 
amb relació a aquest document, no? No plantegen cap 
gram d’autocrítica, sobre tots aquests deu anys, no? 
Jo els ho he dit en la primera intervenció, diguem-ne, 
tots, d’aquesta situació, tots en som responsables, no? 
Tots, i quan dic tots vull dir tots. I, evi dentment, com 
a molt podríem admetre, raonablement, vaja, amb 
unes intensitats diferents, i si volen posin a Conver-
gència i Unió, doncs, amb un nivell de responsabilitat 
molt alta, i sí, nosaltres també hem tingut molta res-
ponsabilitat en això i hem arribat a la conclusió que 
hem d’enfocar les coses d’una manera diferent, perquè 
si continuem fent sempre el mateix, serà raonable pen-
sar que ens trobarem contínuament el mateix resultat, 
no? I això, vaja, és gairebé una llei, diguem-ne, de la 
física, no?

Utilitzen –i aquí entendran que jo d’això, diguem-ne..., 
hi passi ràpid i de llarg–, però, els mateixos arguments 
o el mateix to de desqualificació personal, no?, que 
suposo que és per falta d’arguments més de fons, pe-
rò, vaja, això ja ve a gust, diguem-ne, de l’usuari, eh? 
I en qualsevol cas, que per mi és el més rellevant de 
tot, eh? Vostès, el Partit Socialista, el Partit Popular i 
Ciutadans no ens ofereixen cap alternativa, a part de 
criticar-ho tot i de no admetre el propi diagnòstic 
de la situació que vivim i que patim i que també pa-
teixen vostès, perquè segur que vostès tenen voluntat, 
doncs, de fer coses diferents i de poder disposar d’ins-
truments en aquest Parlament per poder dur a terme 
aquelles coses que, d’acord amb les seves conviccions, 
creuen que s’haurien de fer. I això també els afecta a 
vostès, ens afecta, de fet, a tots, no? I no ens ofereixen, 
lamentablement, cap mena d’alternativa que no sigui 
recrear-se en el no i en una crítica, doncs, dura, amb 
relació a tot el que en aquest sentit es proposa i es de-
fensa i es diagnostica, no?

La veritat és que, diguem-ne, ja sé que els molesta el 
títol d’aquest document, però realment vostès són els 
millors aliats d’aquesta ofensiva tots junts, eh? Els mi-
llors aliats d’aquesta ofensiva que realment és preme-
ditada i que està clarament acreditada. 
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Al portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya els 
Verds i Izquierda Unida –o Esquerra Unida i Alter-
nativa, perdó–, vaja, al senyor Jaume Bosch, eh?, que 
a més a més ens va comunicar l’altre dia, doncs, 
que s’acomiadaria d’aquest Parlament, jo li vull agrair 
el seu compromís personal, però també el del seu 
grup, en tot el que té a veure en la defensa de l’autogo-
vern. Jo crec que això és així, és acreditat.

Jo no amago re d’aquests deu anys, ho he dit en la pri-
mera intervenció, ho repetia suara: sí, certament, en 
aquests dos anys nosaltres vàrem tenir acords parla-
mentaris amb el Partit Popular, als que vostè feia refe-
rència, no?, entre l’any 11 i una part del 12. Sí, això és 
així; com vostès també varen tenir acords amb el Partit 
Socialista i amb Esquerra Republicana dins d’aquest pe-
ríode d’aquests deu anys, no? I nosaltres vàrem votar de 
bona fe –ho deia vostè i ho recordava– la Llei d’estabili-
tat pressupostària. El nostre vot no era necessari, perquè 
hi havia una majoria absoluta en el Parlament espanyol. 
Vàrem introduir algunes esmenes que pensàvem, since-
rament, que ens podrien donar instruments per defen-
sar millor la nostra autonomia financera; això no ha es-
tat així perquè s’ha incomplert aquesta llei, no? Vostès 
també segur que varen votar de bona fe, per exemple, la 
Llei d’atenció a la dependència, eh?, que té una afecta-
ció incontestable en termes d’autogovern en la capacitat 
d’aquest Parlament per decidir sobre polítiques socials, 
no? I segur que ho varen votar de bona fe. Però, fixi’s, 
jo el convido a mirar-se l’experiència d’aquests deu anys 
no en termes de retrets, perquè podríem, diguem-ne, 
fer-nos retrets de manera infinita, eh?, i no resoldríem 
res, perquè el fet, fet està, sinó en termes d’experiència. 
O sigui, ara aquí ja ho hem fet tots, tot; ja ens hem equi-
vocat tots, tot –si ho vol mirar d’aquesta manera–, i ja 
ens hem donat oportunitats tots en tot. I aquesta és una 
mica la conclusió de, diguem-ne, la situació que vivim. 
I a partir d’aquí, hi insisteixo, que cadascú faci el seu iti-
nerari i faci les seves propostes, no? 

Vostè feia una referència molt concreta a per què havia 
comparegut jo. Simplement perquè hi ha, com recor-
dava a l’inici de la meva intervenció, un mandat par-
lamentari que havia de donar-li curs. Li vull fer notar 
que, en el que portem d’aquesta legislatura, en aquests 
dos anys, han comparegut fins a 136 consellers; per-
dó, hi han hagut 136 compareixences de consellers. 
Sóc més precís, eh?, perquè evidentment no hi han ha-
gut 136 consellers diferents; això ja s’entén, no?, però 
hi ha hagut 136 compareixences de consellers. Sempre 
potser algú podria pensar que n’hi podrien haver hagut 
més, però 136 compareixences de consellers, en aques-
ta legislatura no és menor per poder haver disposat, 
doncs, de debats i d’oportunitats de debatre les coses, 
no? Vostè demanava que per què no havien compare-
gut, doncs, els consellers nomenats recentment. Jo crec 
que això és element de valoració d’aquesta cambra; des 
de la nostra perspectiva, jo crec que puc dir, raonable-
ment, que atenent un cert sentit comú, una cosa és venir 
a presentar aquí un informe del que podríem situar una 
part del balanç d’aquests anys... Dic una part, perquè 
aquí també hi ha hagut altres intervencions que venien 
a, diguem-ne, construir-se sobre la lògica del balanç del 
tot, i, òbviament, jo avui no els he presentat el balanç 
del tot, perquè si no m’hauria equivocat profundament. 

He estat molt honest i molt directe en el que els he vin-
gut a expressar, eh?, que és donar compliment d’un 
mandat d’aquest Parlament sobre un aspecte molt con-
cret, que afecta a què ha passat en matèria d’autogovern 
en aquests anys, no? Jo tenia un mandat, el tenia el Go-
vern, i nosaltres l’hem complert, com procurem com-
plir tots els mandats del Parlament, doncs, que es for-
mulen, no? No és un balanç de legislatura. Jo no m’he 
presentat aquí a fer un balanç de legislatura, eh? Temps 
hi haurà i els espais necessaris. Doncs, en aquest cas, 
la raó que vostè preguntava és la que li he descrit, no? 

I, òbviament, agrair al senyor Batet, doncs, la seva in-
tervenció, i al grup que representa, amb relació al do-
cument, a l’informe que s’ha presentat.

Gràcies, senyor president, que veig que m’avisa... Ja 
estem, gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller. Habitualment en aquesta co-
missió no hem obert, quan hi ha hagut compareixen-
ces, el segon torn i, per tant, no ho canviarem avui, 
però he vist moltes mans aixecades i, per tant, si els 
sembla bé, doncs, un minut per al·lusions o per apro-
fitar-lo per al que creguin convenient, per a cadascun 
dels grups que el vulgui, per ordre. En tot cas, passem 
directament al Partit Socialista? Sí? (Pausa.) Un minut.

Maurici Lucena i Betriu

Bé, doncs, a veure si ho condenso. Conseller, no ho 
vulgui suavitzar, jo crec que vostè s’ha espantat per-
què quan mentalment s’ha repetit les paraules que ha 
dit, a qualsevol país normal no arribaria al despatx 
perquè hauria de presentar la dimissió. Ha dit literal-
ment que el Govern espanyol, el Tribunal Constitucio-
nal i l’altre element de la troica, que és el dèficit fiscal 
estructural, no es fonamenten en la democràcia, ha dit 
literalment això. I després ha afegit que el Govern es-
panyol actua al marge de la llei i la Constitució. (Veus 
de fons.) Sí, sí... No, però ara ho ha explicat d’una al-
tra manera, simplement perquè s’ha espantat una mi-
ca, però no es preocupi, això és Catalunya, estem en 
campanya electoral, no haurà de dimitir i fins i tot jo 
no demano ara la dimissió, que s’ho mereixeria.

Segona cosa que li volia dir: home, és una mica sar-
càstic que vostès ara ens vulguin agrupar, a una sè-
rie de formacions polítiques, després del moviment 
aquest imprevisible que han fet de la llista unitària 
–no és unitària perquè no hi són molts altres, però–..., 
home, quan es barregen persones com el president 
Mas, la consellera Rigau, que són inequívocament de 
dretes, amb Comín, Romeva, no sé si el senyor Arago-
nès, que després ens intentin culpabilitzar d’això, en fi, 
és simplement una mica sorprenent.

I acabo. Cap alternativa? No li va oferir el Grup Socia-
lista, el PSC, suport per acabar la legislatura si canvia-
ven de rumb? No els estem dient que han de dialogar, 
negociar i pactar i reformar la Constitució? Com a mí-
nim, no falti a la veritat d’aquesta manera.

Gràcies, president.
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El president

Gràcies, senyor Lucena. Senyor Rodríguez, un minut.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, primer per una contradicció, que em sembla 
important deixar molt clar, perquè sé que hi ha qui es-
tà acostumat a fer de la mentida, doncs, la seva ban-
dera, però quan es diu en seu parlamentària que les 
empreses catalanes paguen més impostos que la resta 
d’empreses d’Espanya, vull recordar que l’impost de 
societats, miri, fins i tot afegiré: afortunadament és el 
mateix a tot Espanya, perquè si la Generalitat tingués 
competències sobre l’impost de societats possiblement 
sí que les empreses catalanes pagarien més impostos. 
I si es paguen més impostos serà perquè el Govern de 
la Generalitat els haurà posat nous impostos que es 
paguen a Catalunya i no es paguen a la resta de l’Es-
tat, i segurament per això hi han moltes empreses que 
fa temps que comencen a marxar de Catalunya. 

Segona qüestió. Ara veig quin és el problema, senyor 
Homs: no escolta. Segurament hi sent, però no escol-
ta. No cal que em llegeixi l’informe del Tribunal de 
Cuentas, perquè em digui vostè el mateix que li he dit 
jo a la intervenció. Una cosa és el finançament direc-
te i l’altra és el finançament que ve a través de la Llei 
de finançament. I això no vol dir que nosaltres donem 
suport a aquesta llei de finançament, que no l’hi vam 
donar. Per tant, no només no escolta, sinó que s’atre-
veix a interpretar coses que no s’han dit. I segurament 
aquest és el seu problema.

I per acabar, miri, tantes propostes com vostè ha vin-
gut a presentar avui aquí: cap.

El president

Senyor Bosch, pel Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa...

Jaume Bosch i Mestres

Molt breument, dos comentaris. El primer, sempre es 
diu el tòpic que governar és prioritzar. En aquest cas 
el Govern ha prioritzat la seva compareixença enfront 
d’altres que també estaven aprovades, concretament 
noranta-vuit, i d’aquestes noranta-vuit jo he volgut 
destacar que ens sorprèn que vostè comparegui avui i 
no hagin trobat un moment per comparèixer, avui ma-
teix, els nous consellers que van estar nomenats re-
centment, que és una tradició d’aquest Parlament.

La segona qüestió: jo crec que en aquest debat s’han 
prefigurat tres espais que es trobaran a la campanya 
electoral. Per vostès, la realitat única és aquesta, la de 
l’informe; per tres grups, que a mi, sorprenentment, 
m’ha decebut que el PSC també hi sigui, que han dit 
que aquest informe és mentida, que és fals, quan d’al-
tres pensem que és real, i, un tercer espai, pels que 
pensem que aquest informe és plenament real, però 
que falta la part de les responsabilitats del Govern de 
Convergència i Unió, que a vegades vostès utilitzen 
informes com aquests per defugir les seves responsa-

bilitats de Govern. Aquests tres espais seran els que es 
confrontaran a les eleccions properes.

El president

Gràcies, senyor Bosch. Senyora Mejías, pel Grup de 
Ciutadans; un minut.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. I així arribem a l’últim dia de la le-
gislatura, mentides i greuges. Miri, cap proposta, diu, 
senyor Batet? Sí que tenim propostes, però no els les 
farem a vostès, els les farem al conjunt dels catalans 
amb tot un programa electoral amb el qual ens presen-
tarem a les eleccions, en el que serà el més important 
exercici democràtic que haurem fet en els últims temps.

I, miri, tampoc farem llista conjunta, sap per què? Per-
què respectem el principi de pluralitat política, que és 
un dels principis fonamentals de la democràcia i per-
què no necessitem amagar-nos darrera de cap llista ni 
amagar la nostra incompetència ni amagar la nostra 
corrupció, que és el que estan fent vostès amb aques-
ta llista.

I dir-los, per últim, que, miri, serà la meva última in-
tervenció i l’aprofitaré per dir-los que no ens faran ca-
llar ni a nosaltres, ni al meu partit, ni a molts catalans, 
que estem farts d’aquest tipus de discurs. Que no ens 
hem cregut les seves mentides i que lluitarem i segui-
rem lluitant perquè les seves mentides i la seva propa-
ganda no acabi generant i provocant un trencament de 
la convivència i una fractura sentimental que hàgim 
de pagar tot el conjunt dels catalans. Treballarem per 
la convivència i per la democràcia, que és el fonamen-
tal per conviure en pau.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Batet?

Albert Batet i Canadell

Sí, bé, constatar que no hi ha hagut ningú que hagi 
pogut rebatre amb fets reals l’informe, ningú pot con-
trastar la realitat i la veracitat de la informació que 
aquí es dóna.

I, senyora Mejías, miri, nosaltres no ens hem d’amagar 
de res, nosaltres el que hem de fer és treballar i que els 
catalans i les catalanes opinin. No serà com al seu par-
tit, que em sembla que ni l’u ni el dos, que es van pre-
sentar a les passades, per diferents motius, no volen do-
nar la cara aquestes eleccions i ni es presentaran. L’un 
perquè pensa més en Espanya i l’altre, no sé per quin 
altre motiu, deu ser que..., ara no me’n recordo, però 
em sembla que vostè sí que se’n recorda bé, per què no 
es presenta el senyor Cañas en aquestes eleccions.

El president

Moltes gràcies. Sense més intervencions, tornar a do-
nar les gràcies al conseller. En tot cas, aprofitar que és 
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segur l’última sessió de la CAI, excepte alguna sor-
presa d’última hora. (L’orador riu.) No, no, és conya. 
(Rialles.) Donar-los, de part de la Mesa, les gràcies 
per la paciència.

Al senyor Bosch, dir-li que hem intentat portar al dia 
totes les compareixences, totes les propostes de reso-
lució, que és una de les comissions que més vegades 
s’ha reunit durant aquests tres anys... (L’orador riu. 
Veus de fons.) Ho sé, ho sé. 

I, per tant, doncs, desitjar-los unes molt bones vacan-
ces, que descansin molt, que tornin en plena forma de 

cara a la propera campanya, que la tenim aquí al cos-
tat. (L’orador riu.)

I, sense més, aixequem la sessió.

Potser de part ja no de la Mesa, sinó de part meva, ex-
pressar la meva preocupació a alguns dels grups per-
què em sembla que la independència els enganxarà 
per sorpresa i els hem avisat moltíssimes vegades.

Moltes gràcies i bon estiu.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i dot-
ze minuts.
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