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Sessió 16 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a dos quarts de quatre de la 
tarda i tres minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna 
Caula i Paretas, i de la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, David Bonvehí i Torras, Montserrat 
Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Adriana Delgado i Herreros, Josep Maria Forné 
i Febrer, Fabian Mohedano Morales, Marta Pascal i Capdevila i Roger Torrent i Ramió, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, Noemí de la Calle Sifré i Sonia Sierra Infante, 
pel G. P. de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; 
Jéssica Albiach Satorres, Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell, pel G. P. de 
Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel i Sabaté, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de la Presidència, Neus Munté i Fernàndez, 
acompanyada del secretari general, Joaquim Nin Borredà, i del secretari del Govern, Joan 
Vidal de Ciurana.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 

(tram. 200-00019/11). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totali-
tat de la secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència. G. P. C’s, 
G. P. CSP, G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 
283, 27).

El president

Bona tarda a tothom.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament de la Presidència)

200-00019/11

Comencem, doncs, la Comissió d’Afers Institucionals amb un únic punt de l’or-
dre del dia, que és el debat de la totalitat de la secció pressupostària que correspon al 
Departament de la Presidència. Donar la benvinguda, en nom de la Mesa i d’aquesta 
comissió, a la consellera de la Presidència.

I en primer lloc, donem la paraula a la consellera de la Presidència per un temps 
d’entre trenta o quaranta minuts, entenent que no hi ha temps per part de la consellera, 
però ja m’ha comunicat que seria d’uns trenta o quaranta minuts, la primera intervenció. 
I en aquest cas, té la paraula la consellera de la Presidència. Quan vulgui.

La consellera de la Presidència (Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, senyor president. Membres de la Mesa, lletrat, diputats, diputades, 
molt bona tarda. Voldria agrair la presència del secretari del Govern i del secretari ge-
neral de la Presidència, que m’acompanyen a la taula, així com dels diversos alts càrrecs 
del Departament de la Presidència que ens acompanyen.

Comparec, com s’acaba de dir, per tal d’explicar-los el projecte de pressupost que 
correspon en aquest departament per a l’any 2017, com faran al llarg d’aquesta setmana 
els diferents consellers i conselleres, i com aquest mateix matí ha fet el vicepresident i 
conseller d’Economia, un cop es va superar el debat de la totalitat d’aquests pressupos-
tos en el darrer Ple del Parlament, el passat 20 de desembre.

(L’exposició de la consellera és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Uns pressupostos per al 17 que permeten la concreció de l’acció política del Go-
vern de la Generalitat, de la qual el mateix president Puigdemont va donar compte el 
passat 5 d’octubre en el debat sobre l’orientació política general del Govern i on el ma-
teix president va desgranar els deu grans punts d’acció política per als propers mesos 
–els recordo–: un país energèticament eficient i sostenible, connectat i equilibrat terri-
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torialment, amb un nou model d’economia productiva i una ocupació d’alta qualitat on 
tothom pugui desenvolupar el seu projecte personal; un estat del benestar que sigui ga-
rantia real d’igualtat d’oportunitats, amb una xarxa de protecció social que dignifiqui 
les persones amb la recuperació de la confiança en les institucions que garanteixi la 
participació activa de la ciutadania; un país segur i just amb presència activa al món.

Uns pressupostos que permeten encarar els dos principals reptes que té aquest Go-
vern: situar el país a les portes de convertir-se en un estat, si així ho decideixen els seus 
ciutadans mitjançant un referèndum, i continuar posant l’accent en la nostra acció po-
lítica envers les persones i el seu benestar, el creixement econòmic i el progrés. És per 
això que la inversió social representa el 74,7 per cent del conjunt del pressupost, fet que 
suposa un increment de 1.169 milions d’euros o, el que és el mateix, que gairebé tres de 
cada quatre euros es destinin a inversió social. Unes prioritats que reflecteixen tots els 
departaments de la Generalitat i també el Departament de la Presidència.

Ho contextualitzo molt breument: com vostès saben, aquest departament té per mis-
sió la coordinació de l’acció del Govern i al mateix temps l’impuls i la participació en 
les polítiques transversals, així com el suport i l’assistència al president en la seva tasca 
de direcció del Govern. També, com saben, el departament va assumir a l’inici d’aques-
ta legislatura la incorporació de les polítiques de dones, en compliment de la Llei d’i-
gualtat efectiva entre dones i homes, així com en matèria de telecomunicacions, ciber-
seguretat i societat digital, juntament amb les polítiques que ja estaven incorporades 
a Presidència com són les vinculades a l’esport, la comunicació i la difusió, així com 
l’adscripció de diferents entitats i empreses, de les quals cal destacar, pel seu volum 
pressupostari, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Entrant ja en matèria, el projecte de pressupost del Departament de la Presidència 
per al 2017 és de 411.724,549 milions d’euros. Això suposa un increment global mode-
rat de 2,14 en relació amb el pressupost 2015, passant dels més de 403 milions pràcti-
cament a 412 milions d’euros. Com es pot veure en aquesta diapositiva, una part molt 
important del pressupost és l’aportació, concretament de 231 milions d’euros, a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, un 2,67 per cent més que l’any 2015.

Per tal de tenir present com es distribueix internament aquest pressupost veiem com 
la despesa de personal és de 33,4 milions d’euros, el 19 per cent. Pel que fa al funcio-
nament del departament, i això inclou la secretaria general, la Direcció de Serveis i les 
obres i serveis del departament, el pressupost és de 42,6 milions d’euros, el 24 per cent. 
Pel que fa pròpiament a les polítiques del departament, allò del que directament som 
responsables, el pressupost és de 104,7 milions d’euros, que suposa el 58 per cent del to-
tal. I, com deia anteriorment, estem parlant d’un pressupost lleugerament a l’alça, amb 
aquest 2,14 per cent en relació amb l’anterior pressupost aprovat, que és el del 2015. Els 
capítols que pugen respecte a aquest any 15 són els IV, VII i VIII, tots ells dedicats a les 
polítiques de foment i aportacions al sector públic del departament, atès que hem prio-
ritzat el fet de destinar recursos a les polítiques que ens són pròpies: comunicació, Insti-
tut Català de les Dones, esports i tecnologies de la informació.

A continuació, i un cop definides les grans magnituds, voldria exposar amb detall 
quines accions pensem posar al servei d’aquestes disponibilitats pressupostàries.

En primer lloc, els parlaré de les secretaries de comunicació i difusió. Vull com-
partir quina és la visió que tenim des del Govern respecte als mitjans audiovisuals 
públics de Catalunya atenent el context econòmic que hem viscut en els últims anys, 
però també com a conseqüència dels canvis constants que viu el món de l’audiovi-
sual. L’evolució d’aquest mercat és directament proporcional a l’evolució de les tec-
nologies, tant en els sistemes de distribució com de reproducció; un sector que està 
molt diversificat, que s’ha hagut d’adaptar a un entorn canviant i que ha esdevingut 
un nou sistema de comunicació obert on els continguts són molt fàcilment accessi-
bles. Els consumidors de televisió ja no esperen veure què fan a la programació, sinó 
que decideixen i trien quin producte volen veure, quan i des d’on; una dada: avui hi 
ha 1 milió de catalans i catalanes que miren continguts de televisió per internet. Ha 
canviat el sistema de consum de televisió i aquest fet afecta, sens cap mena de dub-
te, les audiències i també les rendibilitats publicitàries per a tots els canals d’emissió 
terrestre. No obstant això, la realitat continua sent que la gent consumeix a través de 
vies de distribució terrestre, que la televisió és el mitjà de comunicació més impor-
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tant, amb una penetració de quasi el 90 per cent de la població i amb un consum de 
gairebé quatre hores per persona i dia.

Seguint la mateixa lògica que les principals corporacions públiques europees, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals produeix continguts i els difon en una 
combinació de mitjans televisius, radiofònics o interactius; la Corporació Catalana s’ha 
adaptat al canvi i ha iniciat polítiques adreçades a captar el públic des de les diferents 
plataformes existents. 

Considero important començar per contextualitzar l’evolució en termes més econò-
mics de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, sobretot en els últims anys de forta crisi 
econòmica: en el període comprès entre 2010 i 2015 els recursos totals de la corporació 
s’han reduït en un 35 per cent, amb una caiguda en aportacions públiques del 29 per 
cent i dels ingressos en publicitat del 34 per cent. La crisi econòmica també ha provocat 
una reducció pel que fa a la compra dels continguts audiovisuals a la corporació, xifrada 
en un 54 per cent en aquest període. Els deia, per tant, una reducció del 33 per cent en 
despeses corrents d’inversions, una reducció del 22 per cent d’efectius en l’àmbit de per-
sonal, també una reducció en les retribucions i en l’estructura tant del consell de govern 
com de la seva directiva.

Cal sumar-hi aquí, també, l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem en relació 
amb la reducció de l’acord de viabilitat o la reducció del 5 per cent; ho deuen recordar: 
a les retribucions es va deixar d’aplicar a partir del 2015 i ha obligat la corporació a re-
tornar els imports descomptats els anys 2013 i 2014. Convé també recordar que, en fun-
ció de la Llei de reforma de la comunicació audiovisual, es prohibeix acumular dèficit a 
les corporacions audiovisuals públiques d’àmbit autonòmic, i obliga a que es compensi 
amb mesures d’estalvi el primer trimestre del pressupost següent.

Dic tot això per posar de manifest l’esforç de caràcter econòmic, 231 milions d’eu-
ros, que realitzem des del Govern en aquesta aportació pública, però també l’esforç de 
la mateixa corporació, dels seus directius i del conjunt de professionals per mantenir i 
consolidar una televisió i una ràdio nacional que té vocació de lideratge. Es tracta del 
principal emissor a Catalunya de continguts generalistes amb clara missió de servei 
públic, orientats a satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals de la ciuta-
dania, garantint l’accés universal a la informació, a la cultura, a l’educació, a difondre 
i promocionar la llengua catalana i a oferir un entreteniment de qualitat. També posar 
en valor que, tot i la fragmentació de canals, TV3 ha tancat l’any 2016 sent líder d’au-
diència per davant de mitjans que tripliquen el seu pressupost, el pressupost que avui té 
TV3, i que aquest lideratge s’ha mantingut al llarg de set anys consecutius.

Com a Govern valorem molt positivament aquestes circumstàncies, sent molt cons-
cients i coneixedors de les moltes dificultats existents i també sobrevingudes. I ens 
reafirmem en els objectius que han de regir aquests mitjans audiovisuals públics basats 
en la qualitat informativa i la defensa del pluralisme, la garantia de la diversitat i la co-
hesió social; un objectiu molt rellevant: el motor de la indústria audiovisual, fent preval-
dre criteris de qualitat industrial, de creativitat, i els principis de transparència, publici-
tat i concurrència, incidint també en l’aposta per promocionar les produccions fetes per 
empreses culturals del país. La promoció de la llengua catalana i l’aranès, la promoció 
de les noves tecnologies i l’accés universal, i sempre amb la professionalitat i indepen-
dència de totes i cadascuna de les persones que hi treballen. En aquest sentit, i per tal de 
donar compliment al que vam aprovar en la resolució del debat de política general d’en-
guany, els anuncio que el Govern ja està treballant amb la Corporació de Mitjans Au-
diovisuals per tal de poder acordar el contracte programa 2017-2020 de cara al primer 
semestre d’enguany.

Entro, ara sí, en les polítiques que mitjançant aquest pressupost volem prioritzar el 
2017 dins la Secretaria de Comunicació i Mitjans de Comunicació per tal de continuar 
garantint una comunicació integral d’una administració pública oberta i moderna, com 
ho és la nostra, amb suport a l’espai català de comunicació.

En la línia del que comentava anteriorment quan em referia a la corporació, l’evolu-
ció del sector a Catalunya ha confirmat la tendència cap a la digitalització i les xarxes 
socials, i, per tant, amb importants canvis pel que fa als hàbits de consum dels usuaris. 
Tanmateix, segueixen davallant els ingressos publicitaris tradicionals i, per contra, ens 
enfrontem a una enorme dificultat a l’hora de trobar nous sistemes de finançament.
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En l’àmbit competencial d’ordenació de l’espai radioelèctric, com a Govern seguim 
treballant en la regularització d’aquest espai i vetllant per la legalitat de les emissions, 
en sintonia amb un dels objectius del pla de govern d’aquesta legislatura. Voldria des-
tacar l’increment de pressupost d’Intracatalònia, que bàsicament serveix per mantenir 
aquesta agència, l’Agència Catalana de Notícies, el seu desplegament arreu del territo-
ri i incorporar nous serveis als seus clients, així com la previsió de major dotació per a 
les ajudes estructurals, per consolidar l’edició dels mitjans informatius digitals, publi-
cacions periòdiques amb suport de paper, emissions de ràdio i de televisió de titularitat 
privada en català o en aranès.

De cara a aquest 2017, caldrà reorientar les bases reguladores de les convocatòries per 
a la concessió de subvencions als mitjans, especialment dels digitals. En aquest sentit s’ha 
fet una important tasca d’escolta activa del sector de valoració per a la renovació de les 
bases actuals destinades al foment de l’espai comunicatiu català, sintetitzades en tres ei-
xos: la promoció de la professionalització del sector, l’estímul a la qualitat dels continguts 
en els mitjans digitals i la potenciació de la proximitat com un dels puntals del sistema de 
comunicació català. Tenim previst presentar el proper 23 de gener aquí al Parlament el 
Llibre blanc de l’audiovisual, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que suposarà un 
marc teòric però també un full de ruta per a tot l’audiovisual català, de la mateixa manera 
que estem a punt per a la presentació dels resultats de la primera fase, posada en marxa 
de la segona i lliurament de les conclusions del Pla nacional de l’audiovisual.

Volem també avançar en la recuperació del pacte de reciprocitat entre les emissores 
públiques televisives tant de les Illes Balears com del País Valencià. Coneixen vostès 
que en el cas de les Illes Balears la reciprocitat ja funciona amb normalitat, i amb rela-
ció al País Valencià s’han iniciat converses entre els governs respectius per tal de crear 
mecanismes de col·laboració entre televisions i ràdios públiques. N’hi ha la voluntat i 
ara correspon respectar els ritmes fins que estiguin constituïts els seus mitjans.

Treballem també en l’aprovació, desplegament i aplicació del decret regulador de les 
emissores del tercer sector, aquelles vinculades a les associacions sense afany de lucre, 
per a aquest 2017, i normalitzar així una situació que havia quedat pendent. Una altra 
de les actuacions prioritàries d’enguany dins d’aquest àmbit és el conveni amb l’AIMC, 
optimització de recursos pel que fa a l’enquesta general de mitjans. 

En l’àmbit de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, el principal repte és fer 
arribar a la ciutadania mitjançant les campanyes de publicitat institucional els missatges 
i informacions sobre activitats i serveis que l’Administració posa a la seva disposició, 
així com aquells altres missatges en els àmbits de les competències de la Generalitat 
que promoguin tots aquells valors continguts en la llei per la qual es regula la publicitat 
institucional. M’estic referint a campanyes majors: multimèdia, televisió, ràdio, prem-
sa, online. M’agradaria destacar algunes de les dinou que realitzarem: la promoció del 
comerç de proximitat, informatives sobre l’accés al sistema d’urgències de Catalunya, 
l’oferta de serveis en matèria d’habitatge, o la promoció de la llengua catalana, o sobre 
la nova llei de la reforma horària, per citar-ne alguns exemples. També campanyes me-
nors: en destacaria una d’informativa sobre els cursos del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya per a majors de setze anys, informació sobre el calendari de preinscripcions esco-
lars o sobre les activitats d’estiu adreçades a joves, i també de la conscienciació sobre la 
figura de l’acolliment familiar.

Una segona línia d’actuació correspon a la gestió i programació del Palau Robert - 
Centre d’Informació de Catalunya, amb el repte de mantenir una programació estable 
d’exposicions de qualitat en el marc d’una evident contenció pressupostària, una cir-
cumstància que ha comportat l’adopció d’un model de col·laboració pública-privada, 
amb un finançament mixt en la producció de les seves exposicions.

Pel que fa a l’àmbit dels serveis d’atenció ciutadana, volem portar a terme les se-
güents actuacions al llarg d’aquest any 2017, amb el suport d’aquest pressupost que els 
estem exposant: el canvi de tarifació del 012 amb un cost un 50 per cent més econòmic 
de mitjana –des de l’1 de gener la nova tarifa és plana i això significa que, indepen-
dentment dels minuts, la trucada sempre té un cost entre els 34 i els 68 cèntims d’euro, 
segons l’operadora telefònica, la qual cosa, com deia, representa de mitjana la meitat 
del cost anterior–; eliminació dels telèfons 902; la definició del model funcional i orga-
nitzatiu de les noves oficines d’atenció ciutadana, i prova pilot de l’oficina d’assistència 
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en matèria de registre; assessorament per a la posada en marxa de les futures oficines 
d’atenció ciutadana; la publicació del Manual de governs a Twitter, o l’elaboració i pu-
blicació de continguts al web Gencat que puguin ser útils per a la ciutadania: pobresa 
energètica, mediació o violència masclista, per citar-ne alguns exemples.

Passo ara a parlar-los de l’Institut Català de les Dones, que, com vostès ja saben, el 
Departament de la Presidència té l’encàrrec de la coordinació i l’impuls d’aquestes po-
lítiques. Un repte de primer ordre el constitueix la igualtat efectiva entre homes i dones, 
ja que aquest principi s’ha incorporat a l’ordenament jurídic com a dret, però en la vida 
quotidiana no és una realitat, ni pel que fa a la vessant social, ni econòmica ni cultural.

Vull fer ressaltar que el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gèneres del Govern 
de la Generalitat 2016-2019 preveu un conjunt d’actuacions per afavorir un model trans-
versal d’igualtat efectiva en desenvolupament de la Llei 17/2015, un pla que s’articula en 
cinc eixos estratègics. Vaig tenir ocasió no fa massa de comparèixer juntament amb la 
presidenta de l’Institut Català de les Dones a la Comissió d’Igualtat de les Persones, on 
en vam poder parlar amb molt de detall, però em permetran que de manera resumida, 
doncs, també ho situï aquí.

Deia «cinc grans eixos estratègics»: el primer eix, l’educació, atesa la necessi-
tat d’educar tothom per assolir la igualtat real d’oportunitats i eliminar els estereotips 
culturals de gènere.

El segon eix, l’erradicació de la violència masclista. L’any 2016 el vam tancar dolo-
rosament amb set dones mortes com a conseqüència de la violència masclista. Tenim el 
ferm compromís de treballar per l’erradicació d’aquesta xacra en qualsevol de les seves 
formes; aquesta és una lluita constant que requereix la col·laboració de tothom i també 
una contínua cerca de noves fórmules d’abordatge. El passat mes de juny vam presentar 
juntament amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya un informe que analitzava con-
tinguts d’internet, blogs, vídeos que incitaven a la violència contra les dones; tots ells 
van ser denunciats davant la Fiscalia Provincial de Barcelona, que n’ha obert diligèn-
cies, la majoria dels quals han estat retirats o eliminats. Seguirem treballant i aprofun-
dint en aquesta línia, i exigint també la màxima complicitat al conjunt dels mitjans de 
comunicació públics i privats.

El tercer eix d’aquests cinc eixos estratègics: la necessitat d’aconseguir la igualtat en 
drets i responsabilitats amb un repartiment paritari.

El quart, promoure l’apoderament personal, familiar, laboral, social, econòmic i po-
lític de les dones a través del foment del talent i de l’emprenedoria, especialment en 
aquells àmbits on són poc representades.

I per últim, el cinquè eix, que és el de reivindicar que una societat només pot ser 
avançada si existeix igualtat efectiva entre dones i homes.

Per donar resposta a tots aquests objectius, s’ha previst un increment total del 8,15 
en el pressupost de l’Institut Català de les Dones, que implica passar de 7,3 milions 
l’any 2015 a 7,9 aquest present 2017 –aquesta és la previsió–, un increment que es con-
centra bàsicament en els capítols II i IV, en dedicar més recursos a la formació tant del 
personal propi com extern, i per incloure el contracte programa dels nous municipis 
amb més vint mil habitants i el nou Consell Comarcal del Moianès per atendre els ser-
veis d’informació i atenció a les dones, els SIAD; també s’ha ampliat la partida per a la 
convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre.

Vull fer ressaltar, tot i que és conegut, que el pressupost global en polítiques adre-
çades a les dones no només recau, lògicament, en el Departament de la Presidència, 
i en determinats eixos existeix una gran coordinació, suport i treball conjunt amb el 
conjunt de departaments, i menciono, per l’especial treball colze a colze, el d’Interior, 
Justícia, Treball, Afers Socials i Famílies.

De cara al 2017, i amb les previsions que conté aquest pressupost, pretenem elabo-
rar un codi ètic dels mitjans de comunicació en base a l’article 25.5 de la Llei 17/2015; 
elaborar un pla de formació –com ara fa un moment hi feia èmfasi, com a prioritat 
d’aquest 2017– amb un catàleg i itineraris per als professionals, amb nous paquets for-
matius i noves eines de disseny de la formació; també crearem el centre d’estudis de re-
cerca i capacitació sobre la violència masclista i l’observatori per la igualtat de gènere. 
També treballarem per implementar les conclusions de l’estudi sobre la quantificació 
econòmica del treball domèstic no remunerat a Catalunya, per impulsar la plataforma 
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de conselleres i directives, i també per impulsar les oficines d’atenció a les dones del 
mateix Institut Català de les Dones.

Els parlaré ara de les principals apostes i de la priorització pressupostària en matèria 
esportiva que té aquest Govern de cara al 2017. Coneixen vostès que Catalunya disposa 
de setanta-tres federacions esportives inscrites, quaranta-cinc consells esportius i quasi 
dinou mil clubs i entitats esportives. Per tant, és un sector que representa el 2 per cent 
del PIB i que té clars beneficis socials, econòmics i també de projecció internacional. És 
per això que donem tanta importància a les polítiques esportives, ja que són un motor de 
recuperació econòmica i, lògicament, font de salut i benestar pel que fa al nostre país.

En aquest sentit, el pressupost de la Secretaria General de l’Esport creix en 8,5 mi-
lions d’euros respecte al pressupost de 2015, un import que suposa un increment del 16,1 
per cent. L’entitat que més creix és el Consell Català de l’Esport, que augmenta el seu 
pressupost en 5,2 milions d’euros, augment que permet fer front a l’aportació que s’ha 
de dur a terme aquest any 2017 per a la construcció de les infraestructures compromeses 
pel Govern de la Generalitat per al desenvolupament dels Jocs de la Mediterrània a Tar-
ragona durant l’any 2018. D’altra banda, el Centre d’Alt Rendiment esportiu –el CAR–, 
de Sant Cugat, també presenta un increment significatiu de pressupost per funcionament 
en 1,4 milions d’euros i per fer front al pagament d’infraestructures en 1 milió més, que 
representa un increment de gairebé un 55 per cent respecte a l’anterior pressupost apro-
vat, de 2015, per potenciar la seva internacionalització i assolir el màxim nivell esportiu.

En aquest sentit les actuacions més destacades, pel que fa a la Secretaria General de 
l’Esport, vindran de la finalització dels treballs d’actualització del Pla d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya, del desenvolupament de plans estratègics de l’es-
port escolar i universitari, i del Pla nacional de promoció de l’activitat física de Cata-
lunya. També de cara al nou cicle olímpic –Jocs Olímpics d’estiu de Tòquio 2020, Jocs 
Olímpics d’hivern de Corea del Sud 2018–, planificarem el Programa d’alt rendiment 
esportiu català, juntament amb les federacions esportives. Potenciarem els esdeveni-
ments esportius d’abast internacional a Catalunya mitjançant la participació en els dife-
rents comitès organitzadors: Campionat del Món de Pilota 2018, d’Europa de Waterpo-
lo 2018, la Volta, entre d’altres.

Altres actuacions que també estem duent a terme per millorar la cohesió social, en 
aquest cas juntament amb la Federació Catalana de Futbol, és el programa «Més que es-
port», de reforç, d’orientació i ajuda pedagògica als entrenadors de nens i nenes d’entre 
setze i dotze anys, un programa que es va iniciar a finals de l’any passat i que presenta-
rem formalment el proper 2 de febrer amb la presència del president Puigdemont. Tam-
bé impulsarem actuacions adreçades a incorporar aquest hàbit a la vida de col·lectius 
amb dificultats socioeconòmiques, com el Pla català d’esport a l’escola o el programa 
Fitjove. Impulsarem el programa Dones i esport conjuntament amb Institut Català de 
les Dones, la formació dels professionals de l’esport i continuarem donant suport a les 
entitats esportives mitjançant la convocatòria de subvencions i d’assessorament jurídic; 
en aquest sentit, continuarem oferint el nostre suport als principals agents de l’esport ca-
talà, com ho són la UFEC, la UCEC, la Plataforma Pro Seleccions Esportives o la Fun-
dació Catalana per a l’Esport.

Entro ara a parlar de la societat de la informació i les telecomunicacions, un pressu-
post, pel que fa a la secretaria, que ha incrementat globalment un 11,81 per cent, fins a 
arribar als 12,3 milions d’euros. Aquesta és una aposta estratègica i clara que fa el Go-
vern de la Generalitat per les polítiques TIC, basades en tres eixos: fer de Catalunya un 
país cibersegur tenint en compte que la nostra vida cada cop es desenvolupa més en un 
entorn digital –les relacions socials, però també les comercials i les econòmiques.

Un segon eix és el de la digitalització: d’aquí penja l’estratègia SmartCAT, aprova-
da pel Govern, amb especial atenció en els àmbits de big data, amb la identitat digital 
de Catalunya, l’impuls de programes de capitalitat mundial del mòbil, de capacitació o 
d’inclusió digital, així com desplegant un programa de recerca amb innovació TIC.

I el tercer eix: enxarxar Catalunya, el desplegament d’infraestructures de comunica-
cions electròniques per afavorir la vertebració territorial i econòmica del país per poder 
proveir els millors serveis amb els millors preus possibles garantint, com deia, cohesió 
territorial i igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu, estem duent a terme accions per 
millorar la connectivitat arreu del país, amb més de vint accions de millora de la co-
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bertura mòbil, posada a disposició dels operadors de telefonia mòbil dels terrats dels 
edificis de la Generalitat per instal·lar-hi antenes, i el desplegament de fibra òptica a les 
principals xarxes catalanes per fer-la arribar a més municipis de Catalunya, així com la 
connexió a banda ampla d’aproximadament el 98 per cent dels edificis públics de la Ge-
neralitat arreu del territori.

Amb coherència amb aquests eixos que els he descrit, les principals actuacions in-
closes dins d’aquest projecte de pressupost són les següents: la creació i el desplegament 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, un cop se superi el tràmit parlamentari. 
La nova agència durà a terme les funcions de servei públic de ciberseguretat per aug-
mentar el nivell de seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació de Catalunya; 
d’aquesta manera es garanteix que el Govern disposi d’aquelles eines necessàries per 
afrontar els riscos i amenaces que actualment planteja la plena integració a la societat 
digital. En aquest sentit, el Cesicat desenvoluparà un programa d’actuació per tal de 
desplegar una estratègia de ciberseguretat a Catalunya on destaca –com vam tenir oca-
sió d’explicar quan es va produir el debat parlamentari sobre aquesta llei– la transfor-
mació de la fundació, Cesicat, en la nova Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i per 
donar resposta a aquests nous projectes s’ha dotat d’un increment, respecte a l’assigna-
ció pressupostària de 2015, de 2,7 milions d’euros.

Els parlava abans de l’estratègia SmartCAT per convertir el nostre país en un smart 
country de referència internacional. En aquest sentit, tenim molt clar que cal definir i 
impulsar un programa per promoure les vocacions tecnològiques entre les dones i els 
més joves. Les previsions indiquen que, si no es fa cap acció específica, fins al 2020 hi 
haurà 756.000 llocs de treball en el sector de les TIC a Europa que no es podran cobrir 
per manca de professionals. El Govern vol captar el màxim d’aquests llocs de treball 
per a Catalunya, i per això promourem les accions necessàries per garantir que tots els 
estudiants assoleixin durant l’educació primària i secundària les competències neces-
sàries perquè siguin, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques. I en 
aquest sentit, hem potenciat les disciplines STEM, continuarem impulsant el programa 
mSchools desplegant el projecte Bitbot.cat, presentat per la Secretaria de Telecomuni-
cacions i el Departament d’Ensenyament.

Els mencionava abans el Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals 
avançades, o la posada en marxa d’un programa de transformació digital per a pimes 
catalanes, per ajudar-les també en aquest procés de transformació digital, així com el 
desplegament de l’Acord de govern de creació del Sistema d’identitat digital verificada 
de Catalunya que vam aprovar al novembre de 2016, així com la participació en la rea-
lització d’esdeveniments sectorials, fires, en l’àmbit TIC internacional.

Finalment, i molt important també, l’impuls de la gestió transversal i coordinada 
de les TIC en tota la Generalitat de Catalunya. Aquest procés de transformació digital 
s’ha realitzat amb resultats de millora en l’eficiència, en l’estalvi energètic, mitjançant la 
modernització d’infraestructures tals com el desplegament de la xarxa de connectivitat 
o la consolidació dels quatre centres de dades, on es desa tota la informació dels depar-
taments de la Generalitat. Aquest fet ha contribuït a consolidar el sector TIC català, i 
durant el 2017 s’hauran de definir i licitar contractes per valor de 110 milions d’euros 
anuals per tal de continuar prestant els serveis TIC que des del CTTI s’ofereixen a la 
Generalitat de Catalunya i que són absolutament necessaris per al bon funcionament de 
l’Administració.

Finalment, pel que fa a l’eix de l’enxarxament de Catalunya, valoració de plans lo-
cals de desplegament d’infraestructures de telecomunicació; en aquest sentit, la finalit-
zació del desplegament de la fibra òptica de la Generalitat i desplegament d’eixos tron-
cals a la C-25 entre Calaf i Manresa complementant d’aquesta manera tota la connexió 
de la C-25 amb fibra òptica, l’eix de Vila-seca - Reus i l’eix que uneix Vic i Ripoll.

Abans de finalitzar aquesta primera intervenció, els voldria esmentar encara que 
sigui molt breument les polítiques transversals que estan coordinades també des del 
Departament de la Presidència, com és el cas del Pla interdepartamental d’atenció i in-
teracció social i sanitària, un instrument que assumeix com a missió promoure i parti-
cipar en la transformació del model d’atenció social i sanitària, atès que recentment en 
vam aprovar el pla de treball 2017 i 2020, que conté les línies prioritàries a desenvolu-
par per als propers quatre anys.
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També un altre instrument molt important: el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions. També en els darrers mesos, i fruit del treball conjunt 
realitzat entre els diferents departaments –concretament, amb les polítiques públiques 
de Salut, d’Ensenyament, de serveis socials, Ocupació i Justícia, entre d’altres–, i les en-
titats socials del sector de la salut mental, s’han acordat les accions prioritàries a impul-
sar en els propers anys, concretament per al període 2017-2019.

El Pla de suport al tercer sector social, un pla que significa la consolidació del model 
de col·laboració amb la Taula del Tercer Sector Social, que valorem molt positivament. 
I el compromís del Govern continua sent el de donar el suport necessari al sector per 
poder-se adaptar en continguts, en capacitació i en estructura a l’actual context nacional 
i internacional, i també valorant la seva incorporació als òrgans de participació institu-
cionals de l’Administració de la Generalitat.

La reforma horària. En aquests moments s’estan desenvolupant les diferents taules 
quadrangulars –formades per agents socials i econòmics, institucionals i especialistes 
independents– per tal d’arribar a unes conclusions i determinar les propostes de mesu-
res que s’hagin pogut acordar fruit d’aquest procés de concertació. Com saben, la volun-
tat del Govern és impulsar per a aquest 2017 un pacte nacional per impulsar la reforma 
horària –fruit d’un intens, com ara els deia, procés de concertació social– i estar ama-
tents, com ho estem, als treballs legislatius que es continuen fent en la ponència conjun-
ta al Parlament.

Ja per acabar, dins l’àmbit de competències del departament s’inclouen, entre d’al-
tres, la Secretaria del Govern, com saben, amb el Gabinet Jurídic, la Comissió Jurídica 
Assessora, la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, que proposa i impul-
sa les iniciatives i planificació de les actuacions relacionades amb l’impuls de l’auto-
govern de Catalunya; diverses altres institucions: el Patronat de la Muntanya de Mont-
serrat; l’EADOP, que té com a missió, molt important, entre d’altres, la publicació del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; les Commemoracions, que anualment ho-
noren persones o institucions que s’han destacat per la seva trajectòria a Catalunya; el 
Centre d’Estudis d’Opinió –el CEO–; la Casa de la Generalitat a Perpinyà; la Delegació 
del Govern a Madrid, entre d’altres.

Era una voluntat, aquesta, com han pogut comprovar, exhaustiva, per tal de poder 
oferir la visió més completa possible d’un departament que, més enllà de les polítiques i 
competències que li són pròpies, doncs, conté també una mirada i una acció molt trans-
versal del conjunt del Govern de la Generalitat.

Ho deixo aquí i, evidentment, en el torn de rèplica, doncs, respondré i ampliaré tot 
el que vostès demandin.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, honorable consellera. Passaríem, doncs, als diferents grups parla-
mentaris, començant pels grups parlamentaris que han presentat esmena a la totalitat. 
I, així, donaríem la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, i, en el seu nom, té la 
paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Gracias, señora consellera de la Presidència por sus ex-
plicaciones esta tarde. Ustedes ya saben que nosotros, en Ciudadanos, no vamos a dar 
apoyo a estos presupuestos, básicamente por dos razones: una, porque son unos presu-
puestos para la separación. No son unos presupuestos pensando en todos los catalanes, 
sino en alguna parte de los catalanes, y están encaminados a la separación, como usted 
misma ha reconocido al principio de su intervención, que son unos presupuestos para 
colocarnos en las puertas de una separación de España y del resto de Europa. Y luego 
tampoco los vamos a apoyar porque son unos presupuestos para contentar a la CUP, que 
es el partido que les da a ustedes apoyo para que puedan continuar en su deriva y en el 
desgobierno en el que llevamos ya inmersos un año.

Pero es que, si no fueran unos presupuestos para la separación y si no fueran unos 
presupuestos para contentar a la CUP, tampoco les podríamos dar un apoyo, porque 
entendemos que son unos presupuestos continuistas y no son unos presupuestos refor-
mistas.



DSPC C 291
16 de gener de 2017

Sessió 16 de la CAI 11 

Ustedes se han preocupado muy poco. Nosotros creemos, sinceramente, que tene-
mos un proyecto más ambicioso, porque el propósito de Ciudadanos es reformar esta 
Administración: evitar las duplicidades, sacar grasa y potenciar el músculo de la Admi-
nistración. Los ciudadanos piden más policías, piden más jueces, piden más médicos, 
piden más profesores, piden más enfermeras, y lo que no quieren es tener órganos du-
plicados ni políticos enchufados, ni políticos que se están dedicando a cosas ajenas al 
servicio público y que están cobrando muchísimo dinero, eso es lo que no quieren los 
catalanes. Los catalanes no quieren ir a una ventanilla y que los manden a otra, o que 
para montar una empresa tengamos una burocracia insoportable. La mayoría de los ciu-
dadanos lo que quiere es que sus impuestos se apliquen en servir a la gente, no en sepa-
rar y en crear estructuras de estado.

Y le decía que ustedes son continuistas y no reformistas, porque nos gustaría saber 
para cuándo esperan ustedes asumir las reformas que necesita la Administración. Todas 
las empresas se han tenido que adaptar a este mundo globalizado, al siglo XXI; todas las 
familias han tenido que adecuar sus ingresos y sus gastos a la crisis, y ustedes llevan 
con las mismas estructuras autonómicas desde hace treinta y cinco años sin acometer 
una reforma. A ustedes parece que no les importa el hecho de que haya que reducir or-
ganismos públicos y que haya que evitar duplicidades administrativas. Tenemos una ad-
ministración anquilosada.

¿O es que nunca nos vamos a cuestionar nada? ¿Es que vamos a replicar los presu-
puestos año tras año, conformándonos con lo que tenemos? ¿Qué estafa es esa de decir-
les a los ciudadanos que para reformar las cosas hace falta un nou país? Si ustedes tie-
nen las herramientas para hacer muchísimas reformas, ustedes tienen las competencias 
y ustedes tienen el dinero, ¿por qué dicen que tienen que esperar a hacer un nuevo país?, 
¿por qué tienen que replicar, año tras año, unos presupuestos parecidos en espera de que 
los problemas se resuelvan en un nou país que nunca llega?

¿Qué legitimidad tiene su Gobierno para mantener a los niños estudiando en barra-
cones?, ¿para mantener listas de espera en la Sanidad?, ¿para mantener lista de espera 
para el acceso a las residencias de nuestros mayores? Mientras tanto, gastan el dinero en 
estructuras de estado o en repetir un nuevo 9 de noviembre. ¿Qué legitimidad tienen us-
tedes para pretender construir un nou país, si con los medios que controlan y de los que 
disponen podrían ya pinchar la burbuja política, y no lo hacen? ¿Ustedes son los que van 
a construir un nou país?, ¿ustedes, los que no reforman nada y son unos continuistas en 
su forma de enfocar los presupuestos?

Nosotros les pedimos que acometan un cambio en la Administración que evite 
duplicidades, que se diseñe una administración que sirva a los ciudadanos en los tres 
niveles esenciales, que son los municipios, la autonomía y el Estado. Esta es la es-
tructura que tiene que dar un buen servicio, esta es la reforma que ustedes deberían 
acometer.

Sobran los consejos comarcales y también sobran las diputaciones. Desde Ciudada-
nos aquí, en Cataluña, promovemos la supresión, o por lo menos una reorganización ab-
soluta, de los consejos comarcales, para no invertir dinero en retribuciones de políticos 
que van allí colocados, cuando podrían estar suplidos esos salarios que se están pagan-
do..., se podrían hacer por consejos de alcaldes, que no supondrían tanto dinero extra y 
que podrían mancomunar servicios para aquellos municipios que lo precisen por cues-
tiones de lejanía o de tamaño.

Y las competencias que a veces asumen los consejos comarcales y también las di-
putaciones, muchas de ellas las podrían asumir estas mancomunidades de municipios, 
que serían meras reuniones de alcaldes sin tener que dedicar más fondos públicos a ello. 
Esto se podría hacer de esa forma, asumiendo las entidades locales –los ayuntamientos– 
parte de las competencias, y la autonomía otra parte de las competencias. Y de esa for-
ma, nos podríamos ahorrar diputaciones, y nos podríamos ahorrar consejos comarcales.

Le decía que Ciudadanos, eso, lo promueve en Cataluña en lo que respecta a los 
consejos comarcales, y lo promovemos en el resto de España respecto a la supresión de 
las diputaciones, que, como usted sabe, esta era una de las condiciones, nosotros, que 
pusimos también para reorganizar, para dar apoyo a una investidura en un nuevo go-
bierno en España. Esa era también una de las condiciones, por lo tanto, no les pedimos 
a ustedes nada que no pidamos tampoco en el resto de España.
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Y esta reconfiguración de la Administración pública, entendiéndola como un servicio 
más barato y más eficaz para los ciudadanos, hubiese precisado de unos presupuestos que 
ahora..., tal y como funciona la tramitación presupuestaria en el Parlamento, nosotros nos 
vemos constreñidos por el Reglamento del Parlamento al no podernos mover del ámbito de 
cada uno de los departamentos. Y, por tanto, por eso le decía que hubiera sido deseable que 
ustedes desde un principio, sin atarse por la inercia de estos treinta o treinta y tantos años 
de autonomías, hubiesen querido hacer una verdadera repensada de estos presupuestos.

Ahora nosotros estamos constreñidos por las atribuciones que ustedes han diseñado 
para cada uno de los departamentos, y es ciertamente difícil hacer una reforma en pro-
fundidad. Sin embargo, todo aquello que nosotros proponemos es un camino –marca un 
camino, marca una idea– de lo que para nosotros debería ser un diseño presupuestario 
en una comunidad autónoma que queremos que lidere la política innovadora y reformis-
ta en España, si de nosotros depende.

Le diré, por tanto, que en estos presupuestos nosotros lo que hemos empezado por 
discutir –yo le voy a decir algunas cosas de las que nosotros proponemos y por eso fun-
damentamos la enmienda a la totalidad que proponemos– es la supresión de las partidas 
del referéndum, ¿eh? –la supresión de las partidas del referéndum. Y lo que sí que deja-
mos es una partida para posibles consultas electorales en Cataluña, porque verdadera-
mente, con el Gobierno que tenemos, sería un poco inconsciente no hacer la previsión 
de que es posible que tengamos unas elecciones autonómicas justamente este año. En-
tonces, desde luego el principio de prudencia contable sí que recomienda que dedique-
mos alguna cantidad a posibles consultas electorales, pero de las de verdad, de las elec-
ciones autonómicas, porque dudamos que ustedes puedan resistir. Y no solo lo dudamos 
nosotros, yo creo que lo dudan ustedes mismos, de si podrán aguantar este año 2017 sin 
que se convoquen elecciones. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que se supriman 
las partidas de referéndum.

También hemos promovido que se supriman aquellas partidas que creemos que 
atentan contra los derechos de los trabajadores públicos, tanto en la vertiente de limitar 
las cuantías de sus retribuciones como aquellas que limitan los derechos cuando lo que 
se intenta es, digamos, limitar la posibilidad de promoción de los trabajadores públicos.

Otras partidas son aquellas que se dedican a estructuras políticas y administrativas 
innecesarias o que promueven el separatismo, como, por ejemplo, el Diplocat, el Cesi-
cat, la Casa a Perpinyà, etcétera.

Hemos pedido la reducción de partidas de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, que hemos cifrado en un 25 por ciento, porque entendemos que nuestra tele-
visión pública está precisando unas cantidades económicas muy superiores a cualquier 
otra televisión pública autonómica del Estado –muy superiores. Y lo que queremos con 
ello es que se haga una televisión de calidad, pero que a lo mejor no necesita seis ca-
nales; que se haga una mejor gestión, y que se convierta en una televisión de referencia 
también en la gestión.

También hemos promovido... Y, bueno, y respecto al tema de comunicación, lo men-
ciono porque se entró por Registro –y quiero que esto quede claro– una rectificación: 
que habíamos puesto un 100 por cien en la ACN y era, en realidad, un 10 por ciento. 
Y esto quería mencionarlo aquí, para que conste que mi grupo no quiere, no desea, de-
jar con el 100 por cien de reducción a la ACN y que era un error mecanográfico.

Después, respecto als casals catalans, también hemos pedido la reducción de parti-
das. Hemos pedido la reducción de la partida de la Agencia Tributaria Catalana, por en-
tender que este gasto disparado, que casi dobla el del año pasado, no tiene otra intención 
que crear una nueva estructura de estado.

Hemos criticado el Fondo de contingencia de 330 millones por encontrar que es 
desorbitado, que su finalidad tiene que ser el cubrir situaciones imprevisibles, que ha 
sufrido una evolución inadmisible. Porque no se entiende en esta partida, opaca, de 
330 millones de euros, por qué ha subido: si el 2015 era de 200 millones, ¿qué hace-
mos presupuestando 330 millones este año? Y cuando entró el señor Mas en el año 
2011 el presupuesto fue de 39 millones. Y esto, que está pensado para contingencias 
imprevisibles..., la verdad es que su control es muy opaco, puesto que no sabremos 
hasta dentro de unos años, que el síndic de cuentas nos diga en qué se gastó ese dine-
ro, encontramos que se sustrae al Parlamento el control de una cantidad muy elevada. 
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Por tanto, pedimos una gestión más transparente de esta partida, que se dedique a los 
fines previstos y, si hay un remanente, que se dedique a fines sociales.

También pedimos la reducción de partidas para una mejor administración de los 
recursos, una reducción de los puestos de asesores a dedo del 50 por ciento. Y quie-
ro recordar que esto..., no les pedimos a ustedes nada que en Ciudadanos no estemos 
dispuestos a hacer. Nosotros cuando la señora Inés Arrimadas fue nombrada jefe de la 
oposición, eso llevaba aparejados unos derechos económicos a los que nosotros renun-
ciamos, y, por tanto, creemos que en el resto de la Administración se puede hacer ese 
mismo esfuerzo y bajar las retribuciones de los altos cargos, como nosotros propone-
mos, en un 10 por ciento.

La partida de informática. Tenemos en Cataluña, no se entiende por qué, una ver-
dadera burbuja informática: el presupuesto es de 400 millones, que es muy similar al 
total del presupuesto de Cultura o muy similar al de Governació, que lleva toda la polí-
tica de viviendas y de administraciones públicas. Es claramente una burbuja informáti-
ca, lo que padecemos en gastos en ese concepto.

Y, luego, una reducción de cuestiones protocolarias, representativas, de estudios, de 
dictámenes y de subcontratas del 75 por ciento.

Estas reducciones nosotros las vamos a dedicar en..., pues, con el poco tiempo que 
me queda se lo digo muy rápidamente. Todo esto que hemos recortado de unos y otros, 
de unas y otras partidas de los presupuestos, como estamos constreñidos por el tema de 
la aplicación dentro del mismo departamento, hemos decidido crear una oficina que ges-
tione, en Presidencia, dotada de 40 millones de euros, los libros de texto gratuitos para 
todos los alumnos de enseñanza obligatoria, y también una oficina que gestione la renda 
garantida de ciutadania, que, junto con los 208 millones de la renta mínima de inserción 
y los 67 con los que lo dotaríamos aquí, podría mejorar –acabo ya, presidente– todas las 
partidas de renda garantida, entre ellas, por ejemplo, las que las mujeres víctimas de vio-
lencia de género precisan para salir de sus hogares con esta..., y son tributarias de esta 
ayuda, y, por ejemplo...

El president

Ha esgotat el temps, senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

...esta reordenación serviría para aplicarlo, precisamente, a estos fines.
Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president, i gràcies també, consellera, per la seva compareixença avui aquí, 
que per bé que formalment necessària, doncs, sempre és d’agrair. És cert que vostè ha 
fet una exposició del pressupost del departament tan exhaustiva com és possible en in-
tervencions d’aquestes característiques. I li he de dir també que nosaltres, llevat d’allò 
que ja és conegut i que té relació amb l’objectiu amb el que es va formar l’actual Govern 
de la Generalitat de Catalunya, que és per transitar cap a una Catalunya independent, 
que és un objectiu que no compartim..., però nosaltres podríem dir que compartim en 
termes generals el seu discurs, la música que sona quan sentim les seves paraules, cir-
cumstància que no sé si atribuir a l’èxit del discurs socialdemòcrata o a la seva banalit-
zació, en tot cas de manera paradoxal en un moment en què l’efectivitat de les polítiques 
socialdemòcrates, si ho traslladem al món real i no estrictament ens quedem en el món 
dels discursos, compta amb tot tipus de dificultats i de constrenyiments.

Però, en tot cas, el que trobem és que aquest discurs no acaba d’adequar-se a la rea-
litat dels pressupostos que es presenten, i amb això no ens referim tant al pressupost del 
Departament de la Presidència sinó al conjunt del pressupost, en una intervenció que in-
tentaré fer anant d’allò més general a allò més concret.

Nosaltres creiem que els pressupostos que ens presenta el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, el Govern de Junts pel Sí –del PDECAT i d’Esquerra Republicana– són 
uns pressupostos força continuistes que no representen variacions substancials respecte 
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d’aquells que ens presentava el seu dia el Govern del senyor Mas. Representen, en de-
finitiva, un model de societat que no podem acabar de compartir, al que ens oposem.

No es demanen esforços al 4 per cent de la població que més té i més guanya, i, en 
canvi, fa cinc anys que demanem creixents esforços a les classes mitjanes i treballado-
res –si no més de cinc anys–, als empleats públics, als pensionistes. I, per tant, podem 
dir que no hi ha una autèntica reforma fiscal valenta que modifiqui el sistema fiscal per 
fer-lo més just, més progressiu i més redistributiu a la pràctica. I sabem bé que aquí 
també hi ha consideracions a fer respecte a la fiscalitat en l’àmbit estatal, que per bé que 
teòricament progressiu té efectes a l’hora de la redistribució que estan estudiats i que no 
acaben de funcionar com caldria.

Per tant, nosaltres trobem que el Govern de la Generalitat de Catalunya renuncia 
d’entrada a una major ambició en l’àmbit de la recaptació que permetria un grau major 
d’inversió social, i que la que planteja el Govern des d’aquest punt de vista d’ambició re-
captadora, que és cert que es preveuen nous ingressos, és insuficient. I això clarament 
ens porta a dir que no és cert allò que es predica d’aquests pressupostos, en el sentit que 
siguin els més socials que mai han existit. En termes absoluts, els pressupostos de l’any 
2011, pactats entre el senyor Mas i la senyora Camacho, eren més socials, si hem de 
guiar-nos pels termes absoluts. És evident que en contextos de restricció pressupostària, 
mantenir determinades partides socials pot provocar un efecte de creixement relatiu de 
la inversió social que no els porta a ser en absolut uns pressupostos més socials. 

A nosaltres ens sembla que aquests pressupostos desaprofiten algunes oportunitats 
–algunes les hem comentat– i suposen la continuïtat d’algunes situacions que ens sem-
blen francament injustes: aquelles que consoliden un sistema de dues velocitats, en el 
que alguns problemes o aspectes rellevants per a les famílies, per a la societat catalana 
–i li’n poso només dos exemples: com és el cas de les escoles bressol o de les places de 
residència– continuen sense abordar-se com s’haurien d’abordar per part del Govern 
de la Generalitat.

A més a més, i per anar concloent amb aquest capítol més general, ni tan sols sabem 
a aquestes alçades si aquests pressupostos de 2017 tenen possibilitat de prosperar, si 
s’aprovaran. Em dirà: «Això passa sempre fins al darrer moment de la darrera votació.» 
Sí, però també sabem que és fins a cert punt normal que els governs presentin els pres-
supostos a la cambra amb un cert assegurament dels seus suports parlamentaris, i que, 
en altres casos, quan no s’obtenen, doncs, és bastant comú en política comparada, si em 
puc inventar així la disciplina, que els governs assumeixin la seva responsabilitat, per-
què és responsabilitat del Govern buscar els suports parlamentaris.

Hem trobat, en el debat públic català, sovint una translació de la responsabilitat cap 
als grups parlamentaris de la cambra, i jo diria que, amb un grau de justícia d’aques-
ta translació de responsabilitat, varia en funció del grup parlamentari, perquè..., parlo 
només pel nostre, però amb el Grup Parlamentari Socialista no s’ha fet cap intent de 
dialogar al voltant del projecte de pressupostos que s’ha portat. O més ben dit: si ara 
se’ns convida públicament a parlar-ne és ja en seu parlamentària i, com tots sabem, 
una mica a misses dites. S’ha buscat tan sols el recolzament d’un dels grups parlamen-
taris, que en principi és qui havia garantit l’estabilitat parlamentària al Govern. És una 
opció ben legítima, però aleshores el que fa és desacreditar l’argument de que la culpa 
que els pressupostos no prosperin és de la resta de grups parlamentaris, que a banda 
d’això, doncs, hi tenim alguns inconvenients des del punt de vista del plantejament ge-
neral, com ja li hem plantejat.

Entrant ja en el Departament de la Presidència. Nosaltres ja li vam comentar en la 
sessió informativa que aquesta comissió va substanciar en data de 8 de febrer de 2016, 
per tal que vostè ens exposés els objectius i les actuacions del departament que encapça-
la per al conjunt del mandat, que consideràvem lícit, legítim, qüestionar l’existència ma-
teixa del departament. I l’hi diem amb el màxim respecte, no és que li vulguem cap mal 
en absolut, però creiem que és lícit qüestionar-ho tenint en compte que, en la reorganit-
zació del Govern que va sorgir de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, hi 
va haver una certa centrifugació de responsabilitats i competències que abans estaven 
atribuïdes al Departament de la Presidència i que en l’organització actual del Govern 
ens trobem, òbviament, amb l’existència d’un president de la Generalitat de Catalunya, 
amb el seu conjunt de facultats i atribucions; ens trobem amb una vicepresidència, amb 
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un conjunt també bastant ampli d’atribucions i funcions; i després ens trobem amb que 
algunes de les qüestions que tradicionalment havien estat atribuïdes al Departament de 
la Presidència han estat distribuïdes, doncs, cap al Departament de Governació o cap al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors del senyor Romeva.

Des d’un punt de vista de les polítiques i de les responsabilitats dels àmbits de ges-
tió que queden encara dins del Departament de la Presidència, considerem que aquest 
argument no és un menysteniment: ens semblen molt importants qüestions com les d’es-
ports, qüestions com les de polítiques de les dones, qüestions com la ciberseguretat, 
les telecomunicacions, etcètera, però ens sembla que en una organització raonable d’un 
govern de la Generalitat de Catalunya potser podrien haver estat acabades de distribuir 
en altres àmbits i prescindir d’una estructura que, per dir-ho així, en el pom de dalt acu-
mula molta gent i que potser necessitaria una mica més de pinya. Però, bé, evidentment 
no ens pertoca a nosaltres organitzar el Govern, però és una consideració que hem de 
fer i que també ens suposa alguna dificultat a l’hora de donar un suport a aquesta secció 
pressupostària en concret.

Miri, quan ha fet el detall de les polítiques i les prioritats que s’intentaven abordar 
des d’aquest pressupost, des d’aquest projecte de pressupost, ens ha semblat que hi ha-
via –i potser és normal a l’hora de fer la defensa del projecte– poca autocrítica, eh? És 
veritat que si fem un exercici de comparació amb el pressupost..., amb el darrer que te-
nim, amb el de 2015 –podríem fer-ho també amb el que finalment no va ser aprovat del 
2016, però em sembla més raonable fer-ho amb el 2015–, és veritat que en alguns dels 
àmbits que vostè ha mencionat i que considerava prioritaris hi ha alguns increments; no 
l’hi negaré. Sempre m’acaba passat que al final els números que tinc jo varien molt lleu-
gerament dels que vostè exposa, però són tan lleugers que no em discutiré per un punt 
de percentatge amunt o avall.

Però, per exemple, en polítiques de les dones. Si ho mirem en els programes, sí, 
veiem un increment de 468.160 euros amb 90 cèntims, que amb els meus números su-
posen un 6,2 –no li discuteixo els seus–, però si fem l’exercici de comparar què es dedi-
cava a polítiques de les dones l’any 2010, doncs, ens trobem amb que la disminució és 
significativa: gairebé un terç, un 32 per cent menys del que s’hi dedicava el 2010. I vostè 
em podria dir: «Bé, però és que el 2010 encara estàvem en un període econòmic que no 
és exactament l’actual.» Bé, però, si ho comparéssim amb el 2012, trobem que alesho-
res eren 9.626.000 i ara encara no hem arribat als 8 milions. Ho dic perquè, a l’hora de 
prioritzar determinades polítiques, a més del discurs –i no l’acuso d’hipocresia, en abso-
lut, perquè hi ha un increment respecte al pressupost de l’any passat–, cal potser una vo-
luntat política més ferma de defensar. Perquè, miri, el 2010 no és que fossin suficients, 
tampoc, els diners que s’hi dedicaven, també hi havia reivindicacions en aquesta matè-
ria. I, per tant, creiem que a aquesta prioritat que s’ha expressat en matèria d’igualtat de 
gènere, que compartim, és necessari abocar-hi una major disponibilitat pressupostària.

Perquè si ho lliguem, per exemple, amb l’àmbit dels esports, és difícil que si es re-
talla a la vegada en polítiques per a les dones i en l’àmbit dels esports puguem assolir 
objectius, per exemple, en matèria d’igualtat de gènere en l’àmbit esportiu, perquè per 
les dues vies per les que podrien arribar recursos per desenvolupar polítiques de foment 
de l’esport femení, doncs, ens trobem amb retallades. Perquè, miri, l’hi dic, també: en 
l’àmbit de l’esport, si ho mirem per programes, el d’activitat física i esport, sí, respecte 
al 15 s’incrementa un 15,5 per cent, però si ho mirem respecte al 2010 la disminució és 
del 55,5 per cent, i hem de comptar que això ha sigut cada any disposar de menys re-
cursos dels que es disposava el 2010, amb l’efecte que té això sobre el món esportiu en 
general a Catalunya. Miri, no ens sembla casualitat que en el sector hi hagi una preocu-
pació per la manca de suport de la Generalitat.

És veritat que els ajuntaments de tot color i signe fan el que bonament poden en 
l’àmbit esportiu i entomen el repte, el repte de l’esport inclusiu, el repte, per exem-
ple, de la igualtat de gènere en l’àmbit de l’esport, de l’esport com a eina educativa, 
integradora, etcètera, però sembla que els esforços no acaben de resultar del tot equi-
librats. I, per tant, nosaltres li hem de dir que no acabem de veure que les prioritats 
del departament, en aquest sentit, acabin d’estar ben enfocades, o potser necessitaria, 
i en això segurament tot conseller o consellera estaria d’acord, que en la negociació 
de repartiment entre departaments, doncs, hi hagués una mica més de diners a dispo-
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sició d’aquest departament, malgrat aquest increment lleuger que comentàvem i que 
coincidim en que es produeix.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació públics, constatem que no tenim pressupost 
per al contracte programa amb la CCMA, i em sembla que és quelcom a lamentar. No-
saltres hem presentat alguna esmena en aquest sentit, però tampoc vull ara estendre’m 
en totes les esmenes que hem presentat en el seu departament.

En l’àmbit de la ciberseguretat. Sí, és veritat que, si el tràmit legislatiu conclou amb 
èxit, doncs, disposarem d’una agència de ciberseguretat de Catalunya. No podem preveu-
re exactament en quin moment de l’exercici pressupostari serà així, però crec que no és 
una valoració injusta si diem que naixerà infradotada, que ens sembla que caldrien més 
recursos si realment es volen posar en marxa les polítiques de servei públic que ens sem-
bla entreveure en el redactat del projecte de llei, que pot variar, efectivament, perquè pot 
haver-hi esmenes. Però és probable que, vaja, amb les majories parlamentàries que hi ha, 
el text pugui prosperar, per tant, ens sembla que l’ambició del text no s’acaba de corres-
pondre amb la dotació pressupostària que hi tenim.

Mirin, és veritat que ha cridat l’atenció, no en aquest any, sinó en els darrers anys, 
una certa expansió, un creixement dels pressupostos del CTTI. Jo crec que es pot expli-
car per un canvi de model en la forma de prestació del servei, diguem-ne, del CTTI cap 
als departaments, etcètera. Potser vostè podria aprofundir-hi una mica per acabar-ho 
d’aclarir, perquè és veritat que són xifres que criden l’atenció, i, per tant, podria apro-
fitar per aclarir-ho. Però en aquest àmbit em sembla que s’ha explorat molt poc –tot 
i que conec que n’hi han algunes iniciatives– la possibilitat d’estalviar costos, doncs, 
substituint programari propietari per programari lliure, i procurant solucions que siguin 
menys costoses, perquè em fa la sensació que en llicències –això no l’hi he sabut trobar 
exactament en el pressupost, però vostè forma part del Govern i segur que té més recur-
sos per trobar-ho–, en l’àmbit de llicències estic segur que gastem més del que segura-
ment seria estrictament necessari si féssim un canvi de model.

Miri, també...

El president

Diputat, ha exhaurit el temps.

Ferran Pedret i Santos

Acabo. Doncs, acabo simplement demanant-li que en allò que li havia començat a 
concretar de l’Institut Català de les Dones provem de fer un esforç suplementari. No li 
dic que fem el que li demana l’esmena del nostre grup, que és recuperar els nivells del 
2010, però almenys em sembla que valdria molt la pena fer un increment major, perquè 
en el context en el que ens trobem hi han moltes qüestions a la sortida de la crisi que po-
den ampliar la bretxa de gènere.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, per l’informe que ens transmet 
avui i per la presència de tot el seu equip. Mireu, nosaltres, des del punt de vista de la 
discussió del pressupost del departament, clar, aquesta discussió que s’ha encetat al prin-
cipi una mica sobre si anem de cara a la independència o no, a nosaltres ens fa l’efecte 
que els pressupostos no sabem molt bé si són postautonòmics, preindependents o si són 
de transició, però s’assemblen força als que l’autonomia ha conegut en els últims anys. 
Per tant, més enllà de les disquisicions que puguem fer, si aterrem en la realitat dels 
pressupostos, doncs, tenim un debat i una apreciació que per nosaltres és força crítica, 
i que veiem, efectivament, com uns pressupostos, com uns comptes força continuistes.

Mireu, hi ha alguns aspectes que efectivament són interessants, i que els discuti-
rem i que tindrem, jo espero, ocasió d’afinar quan arribem a la concreció, a l’aterrat-
ge de les esmenes, no? En alguns terrenys tindrem, ens defensarem o ens sostindrem 
en aspectes que són importants pel que fa als àmbits que toca aquest departament, i 
estic pensant en matèria de telecomunicacions i estic pensant en aspectes tan impor-
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tants com l’enxarxat del país, que és un element de cohesió de primera importància, i 
hi arribarem en el seu moment.

Jo ara, si ho permeteu, em voldria centrar en dos aspectes que són cabdals de la vos-
tra exposició, i del gruix de les xifres d’aquest pressupost, i que són els que ens generen 
més reserves i més problemes, i una actitud més crítica. I és pel que fa a comunicació i 
pel que fa també al que podríem anomenar més globalment «polítiques d’igualtat».

Mireu, pel que fa a comunicació, i en concret pel que fa a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, jo recordaria que fa només uns mesos el seu consell de govern 
va demanar, quan encara estàvem en espera dels pressupostos, que aquests contemples-
sin un important increment de cara a l’exercici del 2017. I tanmateix el que observem 
és que, malgrat les modificacions que s’aporten als pressupostos, no arribem a sortir, 
per dir-ho d’alguna manera, de la banda crítica d’inversió pressupostària que represen-
tava el 2014, que vam assolir el 2014. Va ser un moment crític, eh?, des del punt de vis-
ta del pressupost dels mitjans públics audiovisuals, un moment en què es va reduir més 
d’un terç els recursos destinats a aquest àmbit, i que, com tothom recorda, va forçar el 
consell del govern de la corporació a un ERO, a un ERO pactat a l’època, i també una 
important reducció, retallada significativa pel que fa a producció, pel que fa a elements 
de programació, pel que fa a l’activitat pròpia d’aquests mitjans públics. Una retallada 
tan significativa que no és una expressió nostra, a l’època va ser una expressió del ma-
teix president Mas, quan deia: «Estem fent retallades que toquen l’os, estem tocant os.» 
Bé, doncs, si ja el 2014 estàvem tocant os, incidir o mantenir-se en els nivells restrictius 
d’aquells pressupostos no és només seguir tocant os, sinó cronificar una situació que 
pot fer o que pot convertir en irreversibles els estralls causats per aquelles retallades.

De fet, unes dades reveladores en els seus pressupostos que a nosaltres ens han cri-
dat l’atenció: en els pressupostos per programes vostès no preveuen increments d’au-
diència ni contemplen millores en cap indicador de qualitat o de quantitat. És una cosa 
molt contradictòria amb la petició que feia el director de la Televisió de Catalunya quan 
el passat mes de novembre, quan va intervenir davant de la comissió de control del con-
sell català de mitjans audiovisuals, aquí al Parlament mateix, i on reclamava un incre-
ment important, substantiu, de 17 milions d’euros, per poder renovar programacions, 
incorporar noves sèries, dissenyar nous formats. Entenem, per tant, amb aquesta absèn-
cia que constatem o que detectem en els pressupostos, que, de fet, estan d’alguna mane-
ra vostès renunciant a adoptar mesures decidides per revertir els efectes de les retalla-
des pel que fa a la qualitat dels continguts, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio. En un 
mot: d’alguna manera, ens estan proposant uns pressupostos que certifiquen i consagren 
una situació que..., ho repeteixo, es parlava de «tocar os» i que signifiquen una degrada-
ció significativa del servei públic de mitjans audiovisuals.

I, naturalment, corol·lari d’aquesta realitat o d’aquest plantejament: amb una reducció 
pressupostària d’aquestes característiques, o amb una estretor pressupostària d’aquestes 
característiques, també es desestimen millores per al que poden ser les condicions la-
borals de treballadors i treballadores de TV3 i Catalunya Ràdio, i, per descomptat, cap 
previsió d’increment de plantilla. Aleshores, en aquestes condicions la pregunta lògi-
ca i formal –potser abans s’apuntava també en una intervenció anterior–: com pensen 
complir el conveni laboral en aquestes condicions? I, sobretot, com pensen fer efectiu 
un nou contracte programa amb els mitjans de la corporació? Contracte programa que 
tenim pendent des de fa anys i panys, i que esdevé una urgència si volem, d’alguna ma-
nera, governar i donar una orientació apropiada a aquest servei.

Un altre aspecte, un aspecte concret: l’Agència Catalana de Notícies, que també rep 
un tracte pressupostari similar. El pressupost del 2017, la previsió que hi fan vostès, 
consolida les fortes retallades que ha patit l’agència aquests darrers anys, i les dades 
aquí també són parlants, són eloqüents. Si als comptes del 2015 hi assignaven 3.275.000 
euros, el nou pressupost és de 333.000, és a dir, un minso increment de 57.000 euros, 
una cosa que està molt lluny de poder significar una recuperació després de les notables 
retallades que ha patit l’agència.

Per contra –per contra–, i això també ens ha cridat l’atenció, el pressupost o els pres-
supostos que presenten del 2017 són bastant més generosos i bastant més agradables pel 
que fa als mitjans privats, que segueixen d’enhorabona, perquè concretament, si no ho 
llegeixo malament, les subvencions a mitjans de comunicació privats passen dels 200 
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milions d’euros d’aquests darrers dos anys a 270 milions d’euros. I en canvi es preveu 
una reducció de les actuacions de control, investigació i sanció a mitjans de comunica-
ció sense títol habilitant, que passen de les 300 a les 220.

El contrast més rellevant, per dir-ho d’alguna manera amb aquest mannà que 
plou sobre els mitjans privats, és la congelació del pressupost operatiu del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Així doncs, ens trobem amb que l’òrgan regulador que 
hauria de vetllar pel manteniment del pluralisme i de tot un seguit de valors que han 
de caracteritzar un servei públic en matèria d’informació i comunicació veu retallada 
la seva capacitat d’actuar eficaçment en aquest sentit per complir la seva missió. Des 
del 2012 han estat suprimits, concretament, 27 llocs de treball, s’ha passat de 104 a 
77, i això ha suposat un terç de la plantilla, i enguany preveiem que tot segueixi igual.

Així, aquí també les xifres no permeten moltes lectures, moltes interpretacions di-
vergents. El pressupost del 2017 –i això és una cosa que gairebé «frapava», no?, en veu-
re-ho un cop més en el powerpoint– és una rèplica exacta del pressupost del 2015, fins 
els cèntims: 5.521.516,76 cèntims. L’exactitud és «frapant». És cert que l’any 2015 el 
CAC va rebre un increment pressupostari de 250.000 euros, eh?, però cal dir que des 
del 2012 aquest mateix organisme ha patit unes retallades tres vegades superiors. Per 
tant, estem en una dinàmica pressupostària que no reverteix les conseqüències de les 
atzagaiades dels últims anys i que d’alguna manera cronifica i certifica el panorama, di-
guem-ne, la penúria en què s’està movent el servei públic.

En conclusió, pel que fa a mitjans audiovisuals: la filosofia que sembla regir els pres-
supostos és més aviat la de mantenir sota mínims uns mitjans públics que haurien de 
pertànyer a tothom i que tenen per missió –vostè ho ha subratllat, i aquí compartim la 
filosofia del servei públic– vetllar per una informació plural i veraç, per una producció 
cultural de qualitat, per una promoció i normalització de la llengua pròpia, però això 
succeeix alhora que s’incrementen els recursos que posen a disposició dels mitjans pri-
vats, sobre els quals es relaxen els controls.

Si haguéssim de ser coherents amb la caracterització que s’ha fet al principi, tam-
bé –i, per això, quan nosaltres..., i em permetia ironitzar al principi–, tants cops repeti-
da, que estem en un moment excepcional, políticament excepcional, doncs, seria lògic 
fer una aposta decidida per l’enfortiment i la projecció dels mitjans públics, és a dir, 
d’aquells que han de fer un servei a la ciutadania i sobre el govern dels quals la represen-
tació parlamentària, la representació política legítima d’aquesta ciutadania, pot incidir i 
pot actuar. I, per tant, és aquí on hauríem de tenir una aposta clara i decidida. Tanma-
teix, dos pesos, dues mesures, i la cosa sembla inclinar-se, justament, en un altre sentit.

En aquest sentit, també us ho avancem, les esmenes parcials que plantejarem plan-
tejaran, justament, una reducció de les ajudes ofertes al sector privat per tal de destinar 
recursos a garantir la suficiència financera dels mitjans públics, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, de l’Agència Catalana de Notícies, que han estat desesta-
bilitzades per les retallades d’aquests últims anys.

Però, dit això, deixeu-me passar a la següent qüestió que em semblava particular-
ment rellevant, perquè difícilment podríem avaluar, penso, el pressupost del vostre de-
partament sense parlar de les partides que tenen a veure amb l’abordatge que es fa, des 
dels poders públics, d’algunes problemàtiques més punyents de la nostra societat, com 
són els problemes i les polítiques d’igualtat. És veritat –i coincidim amb vostè, per des-
comptat– que estem parlant que no totes les polítiques d’igualtat es concentren en el 
vostre departament; efectivament, parlem de polítiques transversals i hi ha molts depar-
taments que han d’entomar aquestes polítiques.

La característica, potser, que tenim aquí és el fet –i per això ens en vam felicitar, en 
el seu dia, que l’Institut Català de les Dones quedés incorporat a Presidència– que, d’al-
guna manera, Presidència pot generar, o fomentar o vetllar per aquesta transversalitat de 
les polítiques d’igualtat. Des d’aquest punt de vista, el paper i la funció –permeteu-me 
aquesta expressió, no sé si és apropiada– com un element dinamitzador, eh?, i generador 
de polítiques i d’atenció a favor de les polítiques d’igualtat de l’Institut Català de les Do-
nes, per nosaltres, és importantíssim. I, des d’aquest punt de vista, si de la ubicació de 
l’institut ens en vam felicitar, tan important o més ens sembla que aquesta ubicació que 
els mitjans, els recursos que s’atribueixin a l’institut serveixin o estiguin orientats a fer-ne 
un veritable centre de suport a les dones i d’impulsió d’aquestes polítiques.
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I és aquí on trobem un dèficit i un problema, que discutim i que ens..., i davant del 
qual, també, som molt crítics. Perquè l’evolució dels pressupostos de l’institut, doncs, la 
veritat és que no es correspon, en absolut, amb els reptes que ha d’afrontar. Les xifres 
resulten aquí, un cop més, eloqüents, i les paraules, de vegades, i els discursos d’inten-
ció no acaben de correspondre’s amb la programació pressupostària. I no parlem, pre-
cisament, d’una ferma voluntat: justament, el que trobem és a faltar una ferma voluntat, 
un compromís inequívoc del Govern, més enllà d’aquesta retòrica i d’aquestes declara-
cions d’intenció.

Mireu, concretament, l’any 2010, un 2010..., és veritat que tots utilitzem això com 
una data gairebé fetitxe i de comparació, i és veritat, com es deia abans, que no perquè 
aquella data fos..., hagués sigut el súmmum de la resposta necessària a una problemà-
tica d’aquestes dimensions, sinó perquè és un element de comparació important. L’any 
2010, el pressupost de l’institut va ser d’11.700.000 euros. Els anys successius –els anys 
successius–, i aquesta realitat s’ha perllongat fins als comptes prorrogats, amb els quals 
arribem aquí, la retallada de l’assignació de l’institut, per no dir l’«autèntica davallada», 
ha arribat a ser d’un 36 per cent –un 36 per cent. I hem arribat a un pressupost de 7 mi-
lions i mig d’euros; d’11.700.000 a 7 milions i mig, i això, en una corba que s’ha per-
llongat durant tots aquests anys. Per tant, estem davant d’un problema, aquí, també, que 
comença a ser crònic.

De cara al 2017, se’ns proposa un increment –cadascú té el seu increment, em 
penso, aquí, perquè a mi em surt un 6,7 per cent, tant se val... Hi ha un cert incre-
ment –no ens barallarem, efectivament, per una dècima amunt o avall–, però la rea-
litat és que ens deixa encara molt lluny –encara– d’aquell moment referencial del 
2010. No creiem, però –i això suposo que la consellera tindrà ocasió d’aclarir-ho–, 
que aquest augment estigui relacionat amb l’impuls de l’observatori, perquè, si llegim 
bé els pressupostos, queda prou clar que aquest òrgan no disposarà de cap dotació 
particular ni de personal propi, i suposem que això pot estar relacionat amb alguna 
externalització de serveis, no ho sabem. En realitat, pel que fa al capítol I, de perso-
nal, en els pressupostos, observem que els llocs de treball que apareixen adscrits al 
Programa 322, que és el programa de polítiques de dones, queden, de fet, reduïts a 
cinquanta-un. I suposem que això resulta d’aquell impacte del concurs de trasllat fet a 
la Generalitat, del qual vam parlar, com recordeu, fa uns mesos, i que ens va semblar 
que, tot i entendre que hi hagués aquest procediment..., però que el resultat acabava 
sent, doncs, un afebliment dels recursos humans de l’institut.

I, d’una altra banda, constatem que...

El president

Diputat, ha exhaurit el temps.

Josep Lluís Franco Rabell

...–acabo aquí– els pressupostos de la Generalitat no contenen cap informe d’impac-
te de gènere, malgrat l’obligatorietat que en fa l’article 17 de la Llei d’igualtat.

Les nostres esmenes aniran tractant de revertir o d’apaivagar aquests dèficits, però 
diguem-ne que aquests són els elements que ens fan mantenir una actitud crítica davant 
del pressupost del vostre departament.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Procediríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Bé, aquesta tarda analitzem el pressupost de Presi-
dència i l’estat de la conselleria, un debat sens dubte rellevant, però en certa mesura li-
mitat. La senyora consellera Neus Munté té competències importants, sens cap mena de 
dubte, però molt em temo que no tant com per liquidar les diputacions i els consells co-
marcals, com li demana el senyor Carrizosa, institucions, en tot cas, on els assessors de 
Ciutadans, com els de la resta de partits, desenvolupen les seves funcions amb total nor-
malitat, alguns d’ells, per cert, expolítics d’altres partits, amb una llarguíssima singla-
dura i experiència que m’imagino que ha sigut ben valorada pels dirigents de Ciutadans. 
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No sé com en deien vostès, d’això, si «chiringuito» o «mamandurria». Em perdonaran 
la digressió, però és que algú ho havia de dir.

Dit això, tot el pressupost està clarament condicionat al procés, però si hi ha algu-
na àrea, alguna conselleria que ho està encara més, és la que avui analitzem. I és una 
oportunitat perduda, desaprofitada. I ho és de manera especial perquè, si analitzem 
els pressupostos que es presenten en la resta de comunitats autònomes espanyoles, 
com que hi han hagut més ingressos, han tingut l’oportunitat de dedicar-los a coses 
més rellevants per a la qualitat de vida de la ciutadania. I aquí hem vist que les rees-
tructuracions i que els increments tenen una clara voluntat política, sempre al servei 
del procés independentista.

Parlem un segon de la reestructuració, una reestructuració que, en els darrers temps, 
a l’àrea de presidència és, segurament, un exemple paradigmàtic de com s’està al ser-
vei, exclusivament, del procés. Perquè si traiem de banda la inclusió de les polítiques 
de dona, en els darrers temps s’ha produït com a incorporacions noves –si se’m permet 
l’expressió «incorporació»– la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana; la secretaria 
de governança i TIC; el centre de telecomunicacions, com a nova entitat de dret públic; 
Equacat com a nova societat mercantil; I2Cat i seguretat de la informació, com a noves 
fundacions. L’únic que n’ha sortit –i no, precisament, amb un objectiu de racionalitza-
ció sinó tot el contrari, amb més objectiu propagandístic que mai– han sigut les rela-
cions exteriors i la cooperació, que s’han constituït en conselleria pròpia.

El primer que veiem i que podem analitzar d’aquesta reestructuració és l’obsessió no 
per la comunicació, sinó per la propaganda, que són coses radicalment difícils, malgrat 
que no tothom ho tingui clar. I és una obsessió per la propaganda no només inèdita a la 
resta de comunitats autònomes espanyoles, sinó pràcticament en qualsevol societat oc-
cidental democràtica. En posaré un exemple: l’increment del 16 per cent d’esports. Algú 
podria pensar que és una dada positiva en alguns equipaments, però analitzem, sobre-
tot, com s’ha gastat en els darrers exercicis: s’ha fet per la difusió de l’esport base? No. 
S’ha fet sempre, la despesa corrent, s’ha gastat sempre per aquest concepte ampli de la 
internacionalització, que, al final, acaba sent no difusió de l’esport, sinó propaganda del 
procés independentista. I molt ens temem que l’increment en la partida d’esports d’en-
guany vagi en la mateixa direcció.

En definitiva, és un departament, el de la Presidència, absolutament sobredimensio-
nat amb relació a qualsevol, hi insisteixo, democràcia europea equiparable, absoluta-
ment sobredimensionat, que troba sempre l’exemple que es fa servir més sovint en la te-
levisió pública però que és, perfectament..., es pot afegir, perfectament, a d’altres àrees.

Ja avancem que nosaltres, precisament per intentar posar una miqueta d’ordre i fugir 
d’aquest exemple de Presidència sobredimensionada, presentarem, quan arribi el mo-
ment –ja estan presentades, però quan arribi el debat–, esmenes per racionalitzar la des-
pesa, per lluitar contra la violència domèstica d’una manera més eficaç, també per al 
recolzament a l’emprenedoria, en aquells àmbits que afecten directament la conselleria, 
i un paquet d’esmenes en esport, com el traspàs del Canal Olímpic de Castelldefels, i 
d’altres en inversió d’esports per a la difusió de l’esport de base, que és al que ens hau-
ríem de dedicar.

Això per parlar del més concret. Però la consellera ha fet esment, en la seva locució, 
en la part inicial, dels objectius més genèrics del seu mandat o del seu projecte polític. 
I m’agradaria centrar-me en un que m’ha sorprès especialment com a objectiu, perquè, 
si és el seu objectiu, molt em temo que l’estan destruint, que és el de la confiança en les 
institucions. Miri, no és només una cosa que m’inventi jo: el CEO està en funcionament 
des de l’any 2005; agafin, vostès, la sèrie històrica del CEO, no les forquilles d’intenció 
de vot, que això és el que es queden moltes vegades els mitjans i els mateixos polítics, 
no, agafin les que es refereixen al prestigi de les institucions catalanes: veuran que la 
baixada ha estat espectacular. 

Per què? Primer de tot perquè el prestigi i la credibilitat de les institucions polítiques 
estan directament relacionades amb la legalitat. I el trencament del principi de legalitat 
trenca també la confiança i la credibilitat de les institucions polítiques. No és casualitat 
el que està passant: si resulta que planteges un projecte polític al servei de les aspiraci-
ons del 48 per cent dels votants, és normal que el grau de credibilitat en les institucions, 
que és una de les seves responsabilitats, estigui baixant radicalment. Trencar la legali-
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tat, el principi de la legalitat, mai ajuda al prestigi de les institucions. Cal recordar allò 
que deia Edmund Burke: «Només el canvi prudent preserva la continuïtat i el prestigi de 
les institucions polítiques.»

Senyora consellera, sota el seu mandat –i el del president de la Generalitat i la seva 
direcció–, la figura de la Presidència de la Generalitat com a institució ha perdut prestigi 
institucional com mai. No ho dic jo, ho diuen les dades del CEO; jo m’hi afegeixo, per-
què és una evidència i també és un posicionament polític. I, miri, és una cosa especial-
ment greu, perquè si d’alguna cosa ens podíem sentir orgullosos a Catalunya, és que la 
figura de la Presidència de la Generalitat tenia un prestigi i una simbologia en tant que 
figura institucional, més enllà del que fes cada president en la seva acció política discre-
cional i, evidentment, optativa, absolutament indiscutible. I en això sí que podíem parlar 
de fet diferencial a Espanya. 

Hi ha una trajectòria, una història. Vostè és dipositària d’aquesta història, d’aquesta 
singladura, d’aquest imaginari col·lectiu que s’està destruint, el del prestigi de la institu-
ció de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Avui tothom sap que la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya es substancia en una assemblea de la CUP, on hi pot ha-
ver, perfectament, un empat a 1.515, fet que demostra que en una assemblea de poc més 
de tres mil persones, amb el perfil que tenen, respectablement democràtic –no hi tinc 
res a dir, però amb el perfil que tenen–, acaben decidint sobre el futur de la institució. 
Aquests dos darrers anys, senyora consellera, han sigut, sense cap mena de dubte, el bi-
enni negre del prestigi de la Presidència de la Generalitat. Costarà moltíssim recuperar 
aquest prestigi. Efectivament, tenen vostès raó: estan fent història.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a la intervenció per part de l’honorable 
consellera de la Presidència, en resposta a les esmenes a la totalitat que s’han fet evi-
dents. Tindria la paraula l’honorable consellera de la Presidència.

La consellera de la Presidència

Moltes gràcies, senyor president. Diputats i diputades, miraré d’anar donant resposta 
a aquelles qüestions que s’han plantejat i de respondre, també, algunes afirmacions que 
no són del tot o gens exactes i que han formulat els diferents grups parlamentaris.

Seguint l’ordre de les intervencions i, per tant, començant per la intervenció del se-
nyor Carrizosa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, jo crec que he intentat acotar molt 
bé quins eren els principals objectius del pressupost global del Govern de la Generalitat 
per a aquest any 2017, tant en termes d’ambició nacional, per descomptat que sí, com en 
termes socials, per descomptat que sí, sense que renunciem a cap d’aquests objectius, 
que, per altra banda, vostès, una vegada i una altra, contraposen, i –ho aniré desgranant 
al llarg de la meva intervenció– per nosaltres formen d’un mateix tot.

Vostè ha fet nombroses referències a aspectes que, malauradament, no estan dins, 
efectivament, del paraigua del Departament de la Presidència. No només em refereixo 
a la supressió de les diputacions, sinó també a l’increment que vostè demanava de de-
terminats professionals dels serveis públics, o a l’aprimament de l’Administració de la 
Generalitat. Estic segura que la consellera de Governació, que té entre les seves com-
petències també l’àmbit de funció pública, podrà explicar molt bé quin és l’esforç pres-
supostari que en aquests pressupostos també es vol fer amb relació als professionals de 
l’àmbit de la salut, de l’ensenyament, o també dels cossos i forces de seguretat, però no 
puc estar-me de dir que aquest Govern ha fet i continua fent un important esforç preci-
sament d’aprimament pel que fa a la simplificació i pel que fa a la recerca de la màxima 
eficàcia des d’un punt de vista de Govern.

Em consta que vostès, com a formació política, tenen una agenda reformista molt 
potent. Els felicito, però en tot cas crec que ens hauran de demostrar també fins on arri-
ba aquesta agenda reformista i quina és la seva capacitat d’incidència efectivament en el 
Govern de l’Estat.

Vostè es preguntava quina legitimitat té aquest Govern. Doncs, aquest Govern la té 
tota, de legitimitat, la hi han donat les urnes. A nosaltres les urnes no ens fan cap por, i 
ens donen legitimitat, i ens la dona també el debat de confiança, la qüestió de confiança 
a què es va sotmetre el president Puigdemont.
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A partir d’aquí, jo no vull traspassar cap responsabilitat a cap formació política en 
concret, Déu nos en guard, però, en tot cas, sí que deixi’m que li digui que em sorprèn 
quan se’ns qüestiona que no invertim prou recursos, per exemple, a alleugerir, a reduir 
les llistes d’espera en l’àmbit de la sanitat, o de no poder donar més recursos i que no 
es visualitzin més recursos econòmics, per exemple, per a la Llei de la dependència. Li 
faig aquestes dues referències..., la primera perquè és que els pressupostos de l’any 2016 
preveien unes partides importants pel que fa a la disminució d’aquestes llistes d’espe-
ra, i els pressupostos no es van poder aprovar perquè cap altra formació política els va 
donar suport, tampoc la seva. I en l’àmbit de la dependència, doncs, jo espero sincera-
ment, perquè aquest és un tema que el segueixo molt de prop, que amb la seva capacitat 
d’incidència en el Govern de l’Estat, puguin millorar l’infrafinançament crònic i també 
el crònic incompliment de la Llei de la dependència que practica el Govern de l’Estat.

Entrant en qüestions més concretes. Vostès no se n’amaguen, i cada exercici pressu-
postari persegueixen una retallada o una disminució del pressupost per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Em sembla molt bé. Jo em sento molt més identifi-
cada amb aquelles intervencions com les del senyor Rabell, que ens posa sobre la taula 
els motius pels quals aquesta aportació hauria de ser major. El que passa és que hem de 
fer quadrar els números i això no és possible, però, en tot cas, nosaltres no renunciem en 
cap cas a reforçar aquesta aportació pública que des del Govern i, concretament, des del 
Departament de la Presidència, hem de fer envers la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Nosaltres estem convençuts que es tracta d’una televisió d’alta qualitat, que es fa una 
molt bona gestió, que és una televisió de referència. Que ho digui jo no deu tenir cap 
mena d’importància, però, en tot cas, suposo que li deu dir alguna cosa el fet que l’any 
2016 s’hagi tancat amb un 8,3 de valoració entre els espectadors, que és un rècord histò-
ric; que el 97,2 dels espectadors pensin que és el mitjà més creïble, i que el 92 per cent 
dels espectadors cregui que és el més imparcial, i que aquesta sigui, alhora, la millor 
dada dels darrers deu anys. Nosaltres pensem, estem convençuts que els teleespectadors 
i la ciutadania en general, doncs, tenen criteri propi i, per tant, atorguen aquest alt nivell 
de valoració, cosa que vostè, i està en el seu dret, deu pensar que no és així.

Ens demanava..., també feia referència a la partida informàtica. Vostè deia: «És una 
bombolla.» Nosaltres entenem que es tracta d’una partida que creix perquè hem volgut 
donar la màxima, diguem-ne, funció de transversalitat a tot allò que té a veure amb les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. Estem parlant del CTTI, que és l’em-
presa pública que integra, efectivament, tots els serveis informàtics i de telecomunicaci-
ons de la Generalitat, que gestiona un pressupost al voltant dels 500 milions, una plan-
tilla de 252 persones, i que presenta i gestiona unes volumetries espectaculars, i que, 
precisament, el que hem aconseguit amb aquest canvi de criteri i amb el fet de que els 
diferents departaments, doncs, el que facin és concentrar partides pressupostàries en el 
Departament de la Presidència i, per tant, en el CTTI, és dotar de molta més eficiència, 
tant pel que fa a la compra de serveis com a la gestió d’aquestes tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació.

Vostè demanava, també, més esforç en violència masclista. Jo li he de fer avinent 
que aquest és precisament l’objectiu d’aquest departament. Amb relació a alguna consi-
deració que s’ha fet a posteriori sobre la ubicació: efectivament, va ser aprovat per vos-
tès, com a parlamentaris, en el si de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, el 
canvi d’ubicació de l’Institut Català de les Dones. Jo crec que això dota de major trans-
versalitat les seves funcions, i no cal dir que ens ocupem que les partides econòmiques 
siguin les necessàries.

Després intentaré explicar que no hi ha hagut una davallada de pressupost de l’Insti-
tut Català de les Dones, i molt menys pel que fa a la lluita contra la violència masclista. 
La contenció ha estat pel que fa a les despeses de funcionament, però en cap cas –en 
cap cas– pel que fa a totes aquelles partides pressupostàries que s’adrecen de manera 
directa a la lluita contra aquesta xacra o que té com a receptors aquelles entitats socials 
que treballen a prop de les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.

S’ha fet referència moltes vegades, efectivament, a l’exercici 2010. Crec que ha estat el 
senyor Rabell que deia «és un any fetitxe», no? Doncs, no sé si deu ser exactament així, 
però, en tot cas, és evident que, per comparar-nos o per prendre com a referència aquest 
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exercici pressupostari pel que fa a les partides, hauríem de tenir en compte que l’any 2010 
el dèficit pressupostari va ser de 5.158 milions, i el dèficit SEC, de menys de 9.100 mi-
lions d’euros; per tant, una diferència notable dels que estem tenint en aquests moments.

Deia el senyor Pedret: «Es tracta d’uns pressupostos continuistes.» Bé, jo no sé què 
entenen vostès per «continuistes», però amb relació als anteriors pressupostos aprovats, 
disposem de 1.169 milions d’euros més, que s’adrecen específicament a la inversió so-
cial –déu-n’hi-do, per ser uns «pressupostos continuistes»–, amb un pes d’aquesta in-
versió social d’un 74,7 per cent. Jo recordo quan venia en aquest mateix Parlament com 
a consellera de benestar social i família, i els parlava d’un pes específic de polítiques so-
cials en el pressupost d’un 71 per cent. Estem parlant en aquests moments d’un 74,7 per 
cent. I, és clar, deuen ser uns pressupostos continuistes, però les comunitats autònomes 
governades pel Partit Socialista s’han conformat només amb una dècima més pel que fa 
al sostre de dèficit, s’han conformat a l’hora de demanar i d’aprovar la decisió que es va 
prendre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Només 220 milions d’euros més 
per al Govern de la Generalitat, en definitiva, per a totes i cadascuna de les comunitats 
autònomes, però que en el nostre cas és només una injecció de 220 milions d’euros.

Deia el senyor Pedret: «Siguin més ambiciosos a l’hora de treballar noves figures 
impositives.» No, si ambiciosos ho som, però també el Govern del Partit Popular i, de 
la seva mà, el Tribunal Constitucional també és implacable a l’hora de carregar-se mol-
tes d’aquestes figures impositives que el que pretenien era una recaptació, efectivament, 
per poder destinar-les a aquestes polítiques socials que nosaltres tant volem incremen-
tar, i no tinc cap dubte, cap mena de dubte, que també vostè i la seva formació política.

En tot cas, hi insisteixo, eh?, perquè crec que vostè també hi ha fet referència en 
aquest aspecte de «no ens traslladin responsabilitats als grups parlamentaris», o «no ens 
en traslladin a tots per igual». No, no trasllado responsabilitats, com deia abans, però 
em sorprèn, hi insisteixo, aquesta capacitat per acusar-nos de no fer prou en determinats 
aspectes, però, en aquest sentit, de no estendre prou la mà o no aixecar prou la veu quan 
s’han produït decisions com les que li acabo d’esmentar per part del Govern del Partit 
Popular, o quan està en joc la imposició, injusta, arbitrària, d’un sostre de dèficit per a 
les comunitats autònomes.

Vostè ha fet molta referència també a l’àmbit de les TIC, i ho relacionava també amb 
si el Departament de la Presidència seria o no un departament del qual es podria pres-
cindir. Doncs, escolti, ben segur que sí, i cada govern, com vostè deia, és lliure d’orga-
nitzar-se com més ho desitja. Potser a vostè li semblaria millor i més oportú disposar 
–no ho sé, eh?, dic jo– d’una conselleria específica per a la gestió de les TIC. Nosaltres 
hem considerat que, en un departament transversal, com és el de la Presidència, hi tin-
dria un bon encaix.

I, a més a més, es dona la circumstància de que, en aquest cas, el fet de tenir al vol-
tant d’una mateixa taula el responsable de l’àmbit de la governança de les TIC –que està 
aquí, el senyor Puigneró–, de disposar dels secretaris de comunicació i de difusió, de la 
presidenta de l’Institut Català de les Dones o del secretari de l’Esport, fa que s’establei-
xin unes sinergies extraordinàries que han fet, per exemple, que es puguin desenvolupar 
programes específics com els que abans mencionava, sobre dona i esport, o sobre recer-
ca, diguem-ne, de joves i de dones que tinguin, doncs, aquesta aspiració d’estudiar i, per 
tant, de poder treballar en el món de les TIC.

Jo, d’això, n’estic molt orgullosa, i en el sentit de fer autocrítica, doncs, no ho sé, a 
què exactament es referia. Venim aquí a parlar dels pressupostos, uns pressupostos que 
mai ens semblaran suficients ni justos quan estem parlant de poder donar el màxim re-
forçament a les polítiques de caire social, però no només. Si parléssim de tot allò que té 
a veure amb el teixit econòmic i productiu, doncs, jo tindria la mateixa ambició, però el 
que sí que li asseguro és que, dins d’aquests marges –estrets i injustos, hi insisteixo–, la 
priorització és la millor que podem establir.

Vostè també ha fet referència, i crec que no ha estat l’únic, senyor Pedret, al con-
tracte programa, i aquí volia fer-hi, també, doncs, una breu referència, si soc capaç de 
trobar-ne els papers perquè ara ja no els trobo. (Pausa.) Sí. Deia en la meva intervenció 
inicial que estem en disposició, de cara a aquest primer semestre del 2017, de presentar 
aquest programa, aquest contracte programa que ja estem treballant –no només l’hem 
començat, sinó que ja estem treballant– des del Govern, Departament de la Presidèn-
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cia, Departament de la Vicepresidència i Economia, i la mateixa Corporació de Mitjans 
Audiovisuals. Diu: «Una altra vegada ens parlen del contracte programa.» Bé, és que ho 
hem dit en nombroses ocasions, he tingut ocasió de fer-ho també en comissió i en el ma-
teix ple del Parlament: venim d’on venim, i per això he contextualitzat quina és la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals des d’una perspectiva de conten-
ció pressupostària, posant en valor els seus resultats, precisament per això, però també 
com a conseqüència de qüestions absolutament sobrevingudes, com és el cas –també hi 
he fet referència, no hi tornaré– del retorn de les quantitats que van ser descomptades i 
que la corporació té l’obligació de fer-ho en virtut de sentències que són fermes.

Per tant, un cop superades aquestes qüestions –aquí hi afegiria també el conflicte de 
l’IVA, que existeix i que continua existint–, vam considerar inviable signar un contracte 
programa que hauria d’incloure, com a tercera part rellevant, els imports que el Govern 
hauria d’aportar durant la seva vigència per tal de finançar de la manera més adequada 
possible aquest servei públic audiovisual que presta la corporació. No obstant això, les 
dues primeres parts d’aquell contracte programa elaborat i presentat públicament al gener 
de 2014, que té a veure amb els objectius de servei públic i que té a veure amb el model 
organitzatiu de la mateixa corporació, s’estan aplicant de manera estricta des de 2003.

El contracte programa en si mateix no comporta una previsió o una assignació pres-
supostària concreta, sinó que el que estableix és el percentatge que durant els anys de 
vigència del contracte programa, i a partir dels objectius que es delimitin i que s’aprovin 
finalment en el Parlament, i que hagin estat, doncs, treballats, com dic, entre el Govern 
i la corporació, a partir d’aquests objectius, s’establirà un percentatge de creixement. In-
sisteixo en que la nostra voluntat és poder donar a la corporació de mitjans audiovisuals 
els recursos que són necessaris per tal de mantenir el seu funcionament, per tal de man-
tenir aquesta vocació no només de servei públic, sinó de lideratge dels mitjans públics, 
tant en el cas de la televisió com de la ràdio.

Continuo. No sé el temps de què disposo. Anem bé? (Pausa.) Perfecte. És que no ho 
veig, des d’aquí.

S’han fet referències, també, al Projecte de llei de ciberseguretat... Ah, sí, senyor Pe-
dret, vostè parlava del programari lliure i de les llicències. He de dir-li que, certament, 
estem en disposició, com ja hem fet en alguna altra ocasió i en algun altre aspecte con-
cret, d’estudiar i veure la possibilitat..., però val la pena deixar clar que «programari 
lliure» no vol dir «gratuït» –no vol dir «gratuït». El que implica és la contractació de 
programadors, per exemple, o d’analistes en lloc de llicències, i que això, evidentment, 
també té un cost. Però de la mateixa manera que ja s’ha produït en algun aspecte en 
concret, doncs, estem oberts, per descomptat, a estudiar allà on podríem mantenir tam-
bé aquesta política, diguem-ne, d’acostar-nos a l’anàlisi del programari lliure.

El senyor Rabell ha fet especial èmfasi en dos aspectes que jo considero prioritaris 
dins el Departament de la Presidència –tots ho són, però aquests ho són de manera molt 
important–: tot el paquet de comunicació i la lluita contra la violència masclista. Vos-
tè deia: «No hi ha un increment suficient.» Jo li recordaria quina ha estat, precisament, 
aquesta consolidació de 225 a 231 milions d’euros, que, hi insisteixo, consolidem en el 
pressupost d’enguany, del 2017. I podem estar d’acord amb que ens cal continuar tre-
ballant perquè aquest sigui, doncs, més i més suficient, per dir-ho en termes correctes.

Jo també vull ser molt curosa, ho dic sempre, amb el paper que correspon a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i el que ens correspon a aquest Govern. Ens 
creiem aquest procés de desgovernamentalització, ens creiem el que significa, i, per 
tant, les conseqüències d’aquesta desgovernamentalització. I, per descomptat, també en 
som molt conscients i hi he volgut fer referència en la meva intervenció inicial..., deia 
que per nosaltres és estratègic i és molt important el pes, la continuïtat del sector audio-
visual a casa nostra, i sabem que també de les majors o menors facilitats que tingui la 
corporació per funcionar, doncs, hi ha també un impacte en aquest sector audiovisual.

Voldria fer esment d’una dada que vostè ha mencionat i que no coincideix amb la 
que tenim, i l’hi dic clarament: és que no és certa. No hi ha hagut un increment de 200 
a 270 milions pel que fa als mitjans privats, a les subvencions a mitjans privats, en ab-
solut; ens hem mirat, nosaltres, amb cara de sorpresa, perquè no és així. Estaríem par-
lant del que nosaltres..., i del que es coneix en el sector com «ajuts estructurals» per a 
la normalització del català, de la llengua catalana en el mercat, i estaríem parlant, si és 
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el cas, d’un increment que podríem xifrar entre l’any 2010..., ja que vostès agafen tant 
l’any 2010 com a referència, que estaríem en 6,7 milions, ara estaríem al voltant dels 7,1, 
amb l’increment que jo mateixa he mencionat. He parlat d’un lleuger increment pel que 
fa a l’Agència Catalana de Notícies, Intracatalònia, i, si ho recorda, també d’un incre-
ment pel que fa al cas... (Veus de fons.) M’apunten –gràcies– que d’Intracatalònia esta-
ríem parlant d’un increment del voltant dels 300.000 euros: d’1,8 milions en el darrer 
pressupost aprovat a 2,1 en la previsió d’aquest 2017, i una xifra lleugerament superior 
pel que fa a l’increment d’aquests ajuts estructurals per al foment de la llengua catalana.

Insisteixo que per nosaltres el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és un ens ab-
solutament estratègic pel que fa al control, com a organisme regulador que és, recone-
gut en el nostre Estatut, i amb el que hem iniciat una dinàmica de col·laboració molt 
estreta en molts aspectes, i torno a fer referència, precisament, al de la detecció, per 
exemple, de continguts, en l’àmbit de les xarxes socials i d’internet, ofensius o que vul-
neren directament la imatge i els drets de les dones. I, per tant, en la mesura del possi-
ble és un dels aspectes, aquesta col·laboració, i evidentment el suport pressupostari, en 
la mesura que sigui possible, que també ens plantegem tirar endavant.

Els ho mencionava abans, hi insisteixo, pel que fa a l’àmbit de la violència masclista i 
pel que fa a l’Institut Català de les Dones: és cert, en els darrers anys hi ha hagut ajustos, 
com a molts altres indrets, en despeses recurrents i en despeses de funcionament, però els 
recursos per lluitar contra la violència masclista –que és com es diu segons la nostra llei, 
no «domèstica»: «violència masclista», «envers les dones»– s’han mantingut en els dar-
rers anys, i pot estar ben tranquil, que no hi ha externalització de cap servei, tampoc, efec-
tivament, de l’observatori –ho dic perquè vostè, doncs, s’hi ha referit de manera directa.

El senyor Alejandro Fernández, del Grup Parlamentari Popular, feia referència 
als canvis que hi havia hagut en el Departament de la Presidència, i ho atribuïa a una 
mena de relat inquietant sobre la voluntat d’aquest departament de centrar-se en la se-
paració, i no sé quin altre terme ha fet vostè servir. Les coses són molt més senzilles 
del que semblen. Jo ja ho he dit al principi: nosaltres no renunciem al mandat d’aques-
ta legislatura, al mandat democràtic, al mandat parlamentari, però ens va semblar, 
com a Govern, que el més oportú per incrementar l’acció exterior del Govern de la 
Generalitat era disposar d’una conselleria pròpia en matèria d’afers exteriors, efecti-
vament, i, per tant, allò que en l’anterior legislatura radicava en aquest departament 
relacionat amb les relacions exteriors, doncs, sí, ha passat al departament del qual és 
titular el conseller Raül Romeva.

I aleshores vostè ha fet una mena de relació estranya entre la propaganda per acabar 
parlant del CEO. Suposo que no deu insinuar que el Centre d’Estudis d’Opinió es de-
dica a fer propaganda, d’alguna o altra cosa... (Veus de fons.) Per això, per això ho dic. 
Segur, estic segura que no. Crec recordar que, de les darreres onades i de les darreres 
enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió –del CEO–, precisament les institucions cata-
lanes –Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Mossos d’Esquadra– obte-
nien una bona valoració, fins i tot valoració positiva i aprovat de la gestió d’aquest Go-
vern, cosa que ha succeït i s’ha produït també en altres enquestes, que no sé si per vostès 
deuen ser més o menys imparcials.

Vostè parlava del prestigi, de la pèrdua de prestigi d’aquest Govern. Jo estic molt 
–molt, molt– segura que el prestigi es perd quan es diuen mentides, quan s’utilitzen, per 
exemple, les signatures que es recullen arreu de l’Estat per anar en contra d’un estatut 
que ha votat el Parlament de Catalunya. Vostè parlava d’un «bienni negre», no sé si es 
deu referir al bienni negre del cas Bárcenas o del cas Castor. Crec que això és el que fa 
perdre prestigi als governs i als governants, no a un govern que explica amb tota trans-
parència –per cert, que té una molt bona nota internacional en l’àmbit de la transparèn-
cia– quins són els seus objectius, uns objectius que no s’inventa, i uns objectius que fins 
avui dia tenen un suport a les urnes i un suport parlamentari, senyor Fernández.

A partir d’aquí, podria entrar en consideracions... Tenen un altre torn els senyors di-
putats, després? (Pausa.) És així. En tot cas, volia fer, també, una referència, perquè he 
trobat exactament el que volia dir, i abans no ho trobava, per poder explicar, perquè crec 
que se’m demanava una mica més d’aprofundiment en les funcions del CTTI, i, per tant, 
en el creixement pressupostari, també, del CTTI. Deia que els departaments transferei-
xen el seu pressupost TIC al CTTI, i, d’aquesta manera, aquest organisme pot fer una 
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compra agregada i pot oferir, doncs, serveis conjunts que ens permeten reduir la des-
pesa i alhora ser més eficients en la prestació de serveis.

Estem centrats en diversos objectius de país, que crec que poden ser àmpliament 
compartits per aquesta cambra: el desplegament d’infraestructures de comunicacions 
arreu de Catalunya, precisament amb aquest objectiu de cohesió territorial que abans 
els mencionava. I, també, coincideixo amb el senyor Pedret pel que fa a la Llei de crea-
ció de l’Agència de Ciberseguretat: nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, estem 
oberts durant la tramitació parlamentària a analitzar quin és també aquest suport, des 
d’un punt de vista pressupostari, que la creació d’una agència d’aquestes característi-
ques i amb aquesta ambició, doncs, pot requerir, per tal que, de manera sostinguda i en 
els propers anys, tal com hem explicat sempre..., per això ho iniciem amb una previsió 
que jo crec que és modesta i que és fàcilment comprensible per tothom, d’aquests 2,7 
milions d’euros, que abans els esmentava.

I ho deixaria aquí, president, si li sembla.

El president

Moltes gràcies, honorable consellera. Passaríem al torn de rèplica, que, com saben 
vostès, és el temps utilitzat per part de la consellera, en una divisió equànime dels qua-
tre grups que han intervingut prèviament; estaríem parlant de sis minuts de temps cada 
grup parlamentari. I començaríem, doncs, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el 
seu nom té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies. Bueno, pues, me reprocha, o nos reprocha usted, señora consellera, vice-
presidenta, a mi grupo el que hemos hablado de cuestiones que no están estrictamente 
comprendidas en el paraguas del departamento, como la supresión de las diputaciones 
o el adelgazamiento de la Administración. Ya lo hemos explicado, que la supresión de 
las diputaciones nosotros la promovíamos en España, pero que aquí –en «España»: en 
el resto de España (remor de veus)– el adelgazamiento de la Administración es algo que 
a ustedes les compete también.

Y lo decíamos..., y nos hemos referido también a la partida del Fondo de contingen-
cia, que es una partida interdepartamental y que asciende a 330 millones. Y yo le he co-
mentado que esta partida ascendía en el año 2011 a 39 millones, solo. Y que esta parti-
da, que está pensada para, si hay unas inundaciones o alguna cuestión imprevista, poder 
subvenir a los gastos estos imprevistos con este dinero, pues, no entendemos qué im-
previsto esperan ustedes, qué tormenta perfecta o qué cambio climático que valga 130 
millones respecto al año pasado, y casi 300 millones más de euros respecto al año 2011.

Y como es una partida interdepartamental, y usted es vicepresidenta de este Gobier-
no, y toman decisiones colegiadas, por mucho que haya un conseller de Economía, la 
responsabilidad de los presupuestos y su debate es obra del Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya. Y por eso, como es interdepartamental, pues, también me puedo dirigir a 
su departamento y decirle: «¿Es en su departamento donde esperan ustedes una contin-
gencia imprevisible de más de 100 millones de euros respecto al año anterior?» ¿Qué es 
lo que esperan ustedes que pase? ¿Para qué es este dinero que se sustrae a la vigilancia 
parlamentaria, que se pone allí una partida y que no podemos entrar a saber qué es lo 
que esconde detrás esa partida?, hasta que dentro de muchos años por parte de la Sindi-
catura de Cuentas se nos explique en qué se gastó, si es que se gastó, ese dinero.

Y, oiga, todos estamos muy interesados en que la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, y TV3, y las emisoras de radio públicas en Cataluña continúen con su la-
bor buena y profesional, pero lo que queremos es que se haga –y me parece que yo creo 
que eso es un sentir generalizado entre todos ciudadanos– con la mejor de las gestiones 
posibles. Si la tenemos más del doble de cara que la siguiente televisión de ámbito si-
milar del resto del Estado, pues, oigan, me parece que es como para plantearse si pode-
mos o no podemos rebajar una sustancial partida económica por este concepto. Y más 
cuando se da la circunstancia de que la corporació, y TV3, se mueve de una forma que 
no es la habitual en las administraciones públicas, porque es un órgano mixto, está par-
ticipado, las cuentas tampoco son..., sabemos el montante de la partida, pero no conoce-
mos, como si se tratara de un organismo público de la Administración, hasta el último 
céntimo, hasta dónde va el dinero, a qué se dedica el dinero. Por lo tanto, tiene toda la 
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lógica que, desde los partidos parlamentarios, si no nos ponemos en otras consideracio-
nes cuando hablamos de la tele catalana –si no nos ponemos en otras consideraciones–, 
queramos todos que se gestione lo mejor posible.

Nos decía usted que legitimidad la tienen toda para emplear recursos públicos en la 
separación entre los catalanes y del resto de España y de Europa. Bueno, yo creo, como 
cree también el Tribunal Constitucional, y así se ha manifestado, que los intereses y las 
propuestas políticas, incluso la de romper la igualdad entre los españoles y romper la 
unión de todos los españoles, incluso ese objetivo en nuestra legislación –no en otras de 
nuestro entorno– es legal y se puede perseguir, pero dentro de las leyes y de la Consti-
tución. Deja de ser legítimo dedicar un solo euro a este fin si ustedes lo hacen sin ampa-
ro legal, como, efectivamente, están haciendo las cosas, y cada vez se esconden menos. 
Deja de ser legítimo dedicar un solo euro en la separación, en promover embajadas, en 
promover consultas como el 9-N desde el momento en que haya una sola persona en las 
listas de espera o un solo anciano que tenga que esperar para ir a su residencia, porque 
ustedes están dedicando recursos para algo que no solo no tiene amparo legal, sino que, 
además, esa dedicación de ese dinero, pues, se hace en perjuicio de otros fines para los 
que sí que tienen ustedes competencia y tienen la obligación de dedicarlos.

Para solucionar el «infrafinançament» al que se referían ustedes, acudan ustedes a 
las reuniones de presidentes de comunidades autónomas para hablar de financiación. 
Eso podría ser una buena idea, también.

Y por último, respecto a las palabras que se nos ha dedicado por el representante de 
algún grupo parlamentario, yo comprendo que por parte del Partido Popular les cues-
te mucho admitir que nosotros hemos llegado a remozar, a remover y a reformar cosas 
que ustedes no han querido cambiar en cuarenta años de democracia. Y les costó mu-
cho pactar la supresión de las diputaciones, y ustedes, además, han sido cómplices, han 
coadyuvado a este estado de cosas: ustedes no quieren suprimir chiringuitos, ustedes 
han pactado con Convergència las reformas fiscales, los recortes y las amnistías fiscales 
para los corruptos, y, por lo tanto, yo comprendo que ustedes ahora, pues, se encuentran 
con que tienen que atacar al único partido que ha conseguido formular una verdadera 
oposición en Cataluña, cosa que ustedes en treinta y cinco años de democracia no han 
conseguido todavía.

El president

Gràcies, diputat. Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Consellera, sembla que sí que tenim eleccions a la vista; el que 
no tinc molt clar és quines (rialles), però sembla que sí. En tot cas... (Veus de fons.) O to-
tes, també podria ser. Li agraeixo la seva resposta a les diverses qüestions que li he 
plantejat, algunes en forma, diguem-ne, de discrepància, altres en forma de pregunta. 
Constato que hi ha hagut un parell de temes en els quals hem pogut coincidir: en matè-
ria de programari lliure i de la dotació pressupostària de l’Agència de Ciberseguretat, 
que, si és el cas que finalment s’aprova la llei de la seva creació, doncs, serà bona notí-
cia que hi hagi aquesta disposició del Govern a estudiar una ampliació de les dotacions 
dedicades a la creació d’aquesta agència i el seu funcionament, perquè, si no, probable-
ment, ens trobaríem davant d’una llei que neix amb..., vaja, almenys amb una dificultat 
previsible de complir amb els objectius que es proposa en la mateixa llei.

Ara, dit això, també és veritat que em deu concedir –i crec que ho feia també en cer-
ta manera en la seva intervenció– que la mateixa organització i estructura del Govern 
també està subjecta a la crítica parlamentària per part dels grups parlamentaris, i no és 
necessari que atribueixi al meu grup quina disposició faria dels departaments, o si en 
crearia un de dedicat a les tecnologies de la informació i la comunicació. No em consta 
que fos aquesta la nostra intenció, ni ho portàvem en el programa; el que estàvem dient 
és que ens semblava, i crec que és ben lícit, que, donada la distribució dels àmbits i de 
les responsabilitats en aquest Govern, doncs, probablement hauria estat millor acabar 
de «desconcentrar», per dir-ho així, i tenir un departament menys, en aquest cas el de la 
Presidència, que ja li he dit que no li volem cap mal a vostè en concret, sinó que fem un 
plantejament polític respecte a l’organització i l’estructura del Govern.
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Aleshores, vostè ens plantejava..., bé, en realitat ens plantejava quelcom que no és 
estrictament responsabilitat nostra, en el sentit de la impugnació de determinades figu-
res impositives davant del Tribunal Constitucional, però al marge de crear noves figures 
impositives, a algunes de les quals hem donat suport com a grup parlamentari en aquest 
Parlament, també hi ha la possibilitat d’aprofitar els marges que té la comunitat autòno-
ma en determinats impostos. Bé, no cal que l’hi expliqui; vull dir, hi ha la possibilitat de 
plantejar, globalment, una política d’ingressos una mica més ambiciosa.

I vostè, aquí, deixi’m dir-l’hi..., perquè, diguem-ne, jo intento no fer-ho; segur que 
tots hi acabem caient en algun moment, però m’ha contestat vostè amb la fórmula aque-
lla tan clàssica del «i vostè més», no?, amb relació a determinat repartiment del dèficit 
que s’ha fet en una reunió recent. Escolti, les lleis d’estabilitat pressupostària no es van 
aprovar amb els vots del meu grup parlamentari, ni aquí ni a Madrid. Ara em dirà vos-
tè que tampoc amb els del grup parlamentari que li dona suport, a vostè, en el Govern; 
clar, no, però la meitat del seu grup parlamentari sí, perquè era Convergència i Unió en 
aquell moment qui va aprovar les lleis d’estabilitat pressupostària amb el PP.

Però, en qualsevol cas, el que li plantegem és: nosaltres en aquesta secció pressupos-
tària en concret tenim alguns punts de discrepància, tampoc són tants pel que podria 
ser o pel que és més comú en altres departaments –alguns punts. Li n’he plantejat algun 
en matèria d’esports, en matèria de la CCMA, en matèria de les polítiques per les do-
nes o l’Institut Català de les Dones, perquè pràcticament és la part més gran, no? I m’ha 
semblat que en la seva resposta –no sé si a aquest grup parlamentari o potser en alguna 
altra afirmació en què m’hagi perdut– deia que s’havia de tenir en compte que es feien 
sobretot ajustos en matèria de despeses concurrents.

Aleshores, a mi hi ha alguna cosa que no m’acaba de quadrar, perquè m’està dient que 
el 2010 hi havia un terç de les despeses de l’Institut Català de les Dones que eren despe-
ses concurrents o...? Espero que no, perquè sinó..., vaja, crec que aleshores algú potser sí 
que hauria d’haver alçat molt la veu el 2010 amb relació a això. Aleshores, des del 2010 
fins ara s’ha produït aquesta retallada, per dir-ho en termes col·loquials, del 32 per cent en 
matèria de polítiques per a les dones, i ens preocupa. Ja li reconeixem que hi ha un incre-
ment amb relació al pressupost del 2015, però ens preocupa l’efecte acumulatiu d’aquesta 
manca de recursos, amb la degradació, creiem, palpable de determinades polítiques.

També en l’àmbit esportiu, perquè hi ha..., reconeixent-li també que hi ha un incre-
ment respecte del 2015, doncs, creiem que hi ha determinats efectes acumulatius que 
després són difícils de recuperar, encara que es posin més diners en un moment deter-
minat en un pressupost determinat. Perquè hi ha coses que, vaja, que es degraden, i pot 
haver-hi entitats que desapareguin, com va passar, fora de l’àmbit de la responsabilitat 
del seu departament, en matèria de cooperació. Sí, ara és veritat que s’està recuperant 
una mica de pressupostos, però hi ha molt mal fet perquè hi ha entitats senceres que han 
desaparegut, han hagut de tancar, algunes de les quals, a més..., diguem-ne, ho sé ben 
bé perquè n’he deixat de pagar la quota perquè ja no existeixen, eh?

Així que, deixi’m dir-li que això és així i que, per tant, quan li estem plantejant 
aquestes qüestions és perquè, a banda de les xifres concretes del pressupost, ens preo-
cupa quin pugui ser el grau de consecució dels objectius que vostè anuncia. I no li dis-
cutim que tinguin aquesta intenció política, però si mirem els indicadors de cada sec-
tor d’aquests que li he comentat, home, jo crec que és constatable que hi ha dificultats 
afegides per l’efecte que s’ha produït al llarg de diversos anys de mancança de recursos 
públics que eren molt necessaris. I puc entendre el context, perquè és evident que hi ha 
un context de restricció de la capacitat dels governs de fer front a les despeses públiques 
i altres coses, però a l’hora de...

La vicepresidenta

Disculpi, senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

...–i acabo, ja acabo– de prioritzar ens sembla que, almenys, de tots els que li he es-
mentat, l’àmbit de polítiques de les dones, hauria de reconsiderar-se. És així com aca-
bava la meva anterior intervenció, i és així com l’acabo ara: almenys en aquest àmbit, ni 
que sigui en aquest, creiem que valdria la pena que hi hagués una reconsideració en el 
tràmit dels pressupostos en aquest Parlament.
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La vicepresidenta

Gràcies, senyor Pedret. Passaríem, doncs, la paraula al representant del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies. No, molt breument, respecte, en relació amb la resposta que donava 
la consellera. Com li deia abans, o com li deia en la primera intervenció, haurem de bai-
xar, en el tràmit dels pressupostos, allò que se’n diu a «la lucha en el barro», no?, hau-
rem de baixar a les esmenes concretes. Tanmateix, hi ha unes qüestions d’orientació. 
I és veritat que, per les característiques, les dimensions del pressupost, aquest no és el 
departament, potser, dels més conflictius, però tanmateix hi ha els dos elements a què 
em referia, que, hi insisteixo, són importants.

A veure, perdoneu la deformació, diguem-ne, de formació. Els que venim d’una cer-
ta cultura ens vam..., quan ens ensenyaven el que era la dialèctica materialista ens deien 
que una de les lleis de la dialèctica era el canvi de quantitat en qualitat, no? És a dir, que 
fins a noranta-nou graus l’aigua està mot calenta, i a un grau més està bullint. Doncs, a 
partir d’un cert grau podem dir que un àmbit pateix retallades o restriccions, i, a partir 
d’un cert nivell, si això es cronifica, posa en qüestió la filosofia, la viabilitat o les carac-
terístiques d’aquest servei públic.

I us ho dic perquè, més enllà del que diem, de les afirmacions i de la retòrica, les 
retallades que ha patit el servei públic audiovisual són de tals proporcions que, si no hi 
ha una política seriosa i sostinguda per revertir, per remuntar aquesta situació, la cro-
nificació d’aquesta situació es posa seriosament en qüestió. I aquí li dic que nosaltres 
som ferms partidaris de potenciar, d’enfortir i desenvolupar un pol públic de mitjans 
audiovisuals; som ferms partidaris d’això. I no perquè no siguem crítics amb la política 
comunicativa que està seguint, per exemple, TV3 o Catalunya Ràdio, eh?, que podríem 
parlar molt d’això. Però el fet de com s’està conduint comunicativament i quina és la po-
lítica informativa, que és molt discutible..., el fet és que és un servei públic i nosaltres 
defensem els serveis públics, perquè són aquells que podem criticar, controlar i fisca-
litzar des d’un organisme democràtic com és el Parlament de Catalunya. I des d’aquest 
punt de vista, la nostra aposta és claríssima.

I aquí és on voldrem discutir i arribarem a la concreció, perquè per aquí van algu-
nes, com us deia, de les nostres esmenes. La despesa que es fa en suport i en subven-
cions als mitjans privats, i la dificultat que tenim per remuntar la situació en l’àmbit 
públic. I us ho dic perquè aquí també hi ha molt, molt a discutir, perquè on hi ha potser 
poca transparència i molta opacitat, tradicionalment, històricament, és en la subvenció 
als mitjans privats. On les argumentacions i els suports a la promoció de la llengua, de 
la cultura, de tot el que es vulgui..., de vegades, doncs, és raonable pensar que d’alguna 
manera subvencionen o sostenen determinades orientacions d’aquests òrgans, d’aquests 
mitjans privats que fan la política i fan la propaganda que fan. Per tant, aquí nosaltres 
també som molt crítics en entrar discutir aquestes coses i, des d’aquest punt de vista, 
demanem una política molt més acurada, molt més transparent i restrictiva de subven-
cions, i molt més orientada a fomentar i a sostenir el mitjà públic.

I acabo amb la referència que feia abans: haurem de baixar un cop més al detall, 
també, però la davallada a mi em surt, amb els números, del 36%, del pressupost de 
l’Institut Català de les Dones; difícilment pot ser atribuïble només a despeses, di-
guem-ne, de greix administratiu de l’institut. Lògicament, amb una davallada d’aques-
tes característiques, forçosament, les polítiques i els recursos prenen mal –prenen mal. 
Jo hi insisteixo: tampoc volem fer aquí un debat demagògic ni carta als Reis; entenem 
quines són les dificultats i poden ser les limitacions en la construcció d’uns pressupos-
tos, però sempre és millor anomenar les coses pel seu nom i mirar la realitat cara a cara, 
sobretot quan no és agradable, per transformar-la, que no pas intentar o negar-la, o ma-
quillar-la, o minorar o disminuir la gravetat o la significació d’un procés de pèrdua de 
recursos. Des d’aquest punt de vista, mantenim la nostra crítica.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i en nom d’aquest partit té la paraula l’il·lustre senyor Alejandro Fernández.
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Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Bé, senyora consellera, ha sigut vostè incapaç de 
contradir cap de les tres idees força que he posat damunt de la taula, més enllà de parlar 
del Bárcenas com si el seu partit estigués net com una patena, cosa que sorprèn dos dies 
després, precisament, de conèixer –dades oficials– que Catalunya és la comunitat autò-
noma amb més imputats per corrupció:303 –la majoria del seu partit, per cert–, doblant 
Andalusia, els 153, i triplicant València i Madrid. Per tant, crec que no és el millor mo-
ment per a vostès per parlar d’aquestes qüestions. O del projecte Castor, també n’ha fet 
esment, vostè, que el va impulsar el president Zapatero en un moment que tenia un pac-
te d’estabilitat amb Duran Lleida i Convergència i Unió; d’això també se n’oblida. En fi, 
crec que ha agafat els dos pitjors exemples que podia agafar.

Però, sobretot, hi insisteixo, ha sigut incapaç de contradir les tres idees força. Pri-
mer, el que he comentat del CEO. Potser l’ha traït a vostè el subconscient relacionant 
CEO i propaganda, perquè és tot el contrari del que he fet jo. És a dir, jo, precisament, 
el que he donat és credibilitat a les dades del CEO, i he fet esment de que en la sèrie 
històrica, que comença des de l’any 2005 fins ara, el desprestigi de les institucions cata-
lanes és notable, i, a més, creix de manera exponencial en els dos darrers anys, que he 
qualificat de «bienni negre».

Ha sigut incapaç de contradir que les despeses –despesa corrent, sobretot– en in-
ternacionalització, si agafem el detall del que ha passat en els dos darrers exercicis en 
matèria d’esport, res no ha tingut a veure amb la difusió de l’esport de base, sinó que ha 
estat al servei de la ideologia i de la propaganda del procés.

I, tercera, ha sigut absolutament incapaç de contradir –absolutament incapaç de con-
tradir– que la figura de la Presidència, per primera vegada a la història, s’ha substanciat 
en una assemblea de la CUP que va quedar en empat a 1.515 i després se’n va fer una 
altra. Si això és prestigi, que venga Dios y lo vea, francament. També ha sigut incapaç 
de contradir-ho. 

Per tant, crec que..., a veure si en una segona oportunitat, esforçant-s’hi una mica més 
ho aconsegueix, de contradir-ho, perquè en la seva resposta inicial n’ha sigut incapaç.

I, finalment, doncs, volia donar les gràcies al senyor Carrizosa, sobretot per recol-
zar-nos malgrat que som tan dolents. Això és un fet absolutament notable.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, als grups parlamentaris que no hi han 
presentat esmena, per un temps màxim de deu minuts. I així, tindria la paraula el Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. En nom d’aquest 
grup, té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Molt bé, moltes gràcies; bona tarda, consellera, a la resta de persones del seu equip. 
Aniré ràpidament, perquè això de no presentar una esmena a la totalitat ens castiga i, 
per tant, tinc menys temps i no tinc clar que tingui rèplica, tampoc, amb la qual cosa he 
de fer un exercici... (Veus de fons.) Sí que en tinc? A les instruccions que ens havien pas-
sat no. Moltes gràcies. Guanyo dos minuts i mig més, imagineu-vos...

El president

Tindran la meitat proporcional, els dos grups que no han presentat esmena, del 
temps que intervingui la consellera.

Anna Gabriel i Sabaté

Molt bé. Espero no haver perdut el temps amb aquesta prèvia que estic fent. En tot 
cas, sí que voldria posar a sobre de la taula..., algú ha fet esment –jo crec que ha estat el 
Grup Parlamentari de Ciutadans– d’aquest Reglament tan anquilosat a l’hora de treballar 
els pressupostos, i jo crec que no té a veure només amb el Reglament, sinó que la cultura 
política d’aquest país amb relació a treballar els pressupostos havia fet, per exemple, que 
mai s’hagués presentat una esmena a la totalitat als pressupostos. I fins i tot quan fèiem 
preguntes concretes de com es procedia, hi havia una certa incertesa i la resposta sovint 
era: «És que això no ha passat mai.» I quan dèiem: «I què passa si fem una esmena a la 
totalitat de les seccions», ens deien: «És que això no ha passat mai.» Hi ha una cultura 
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política en aquest país, recolzada en unes majories molt sòlides fins al moment, que fa 
que hi hagi coses que no hagin passat mai. Potser està bé que hi hagi coses que passin per 
primera vegada. I en aquest sentit, potser també per primera vegada podríem fer un tre-
ball conjunt de com seria oportú que es treballessin els pressupostos.

Jo crec que seria molt més oportú que hi hagués una sessió de presentació per secci-
ons a l’inici de la tramitació. Ens podríem estalviar l’escenificació de l’entrada del pen 
drive, amb les fotografies corresponents, i fer una sessió de treball en què poguéssim 
abordar, amb tot el personal que avui els acompanya, que són qui realment tenen la in-
formació concreta dels estats d’execució de pressupostos i del desplegament que se’n 
preveu..., que es resolguessin dubtes, que després s’entressin a tràmit i que realment 
ningú pogués retreure que no s’ha tingut diàleg amb cap grup parlamentari, sinó que el 
Parlament propiciés aquests espais de diàleg i de treball. Jo crec que tindríem una infor-
mació, justament, molt més acurada, i no sé si s’estalviarien esmenes o no, però en qual-
sevol cas jo crec que seria molt més exemplificador a nivell de procediment.

Feta aquesta prèvia a nivell metodològic, diguéssim..., perquè a ningú se li escapa 
que, en deu minuts, per fer una lectura política d’uns pressupostos, ni que sigui a partir 
d’una secció concreta, és molt complicat. I és que jo no puc començar sense fer una mi-
rada global als pressupostos, és obvi.

Algú deia que són uns «pressupostos continuistes». Jo no sé si algú ho deu dir en el 
mateix sentit que ho diem nosaltres. Nosaltres sí que ho hem dit molt, que són uns pressu-
postos continuistes, i per què nosaltres els titllem de «continuistes» –per això dic que se-
gurament no té el mateix sentit que hi donen altres grups parlamentaris. Per què? Perquè 
no qüestionem límits de dèficit. Perquè no qüestionem el 135 de la Constitució, que sí que 
van possibilitar el Partit Socialista i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Perquè no qües-
tiona l’autonomia intervinguda, perquè no reverteix l’efecte acumulador de les retallades, 
perquè se segueix aprofundint en el model de concertació publicoprivada en el que tots i 
cadascun dels grups parlamentaris que tenen presència aquí en un o un altre moment han 
apostat per fer-lo possible. Perquè seguim descapitalitzant l’Administració pública, per-
què seguim fent negoci amb els béns bàsics i perquè seguim perdent sobiranies.

En aquest sentit, nosaltres diem que són continuistes. I, per tant, posar-hi 1.100 mi-
lions més o menys..., com vostès deuen entendre, si no anem a tocar les columnes ver-
tebrals del sistema econòmic, polític, que sustenten aquests pressupostos, és evident, 
doncs, que no podem parlar de transformació.

La responsabilitat de tot això, és a dir, de la «deutecràcia», del dèficit, de l’autonomia 
intervinguda, és evident que va més enllà del Govern i hi ha corresponsabilitats evident-
ment més enllà del Govern i a nivell d’altres institucions, però creiem que és veritat que 
el Govern tampoc ha fet tot allò que podria fer per començar, doncs, a disparar en alguns 
d’aquests aspectes, que són absolutament barricades, per poder parlar de transformació 
social. Alguns, que es pensen que tot es resol en posar més partides econòmiques..., nos-
altres entenem que això no és possible sense una reversió profunda del model.

Nosaltres –i vaig aterrant en la secció concreta, que vostè ja em dirà que és el que 
ha vingut a defensar avui, i no la globalitat dels pressupostos– hem intentat fer l’esforç, 
amb tota la humilitat i els pocs recursos que tenim, i segurament el poc que en sabem, 
perquè dediquem molt temps a debatre les coses assembleàriament i potser, doncs, en 
gastem massa en aquestes qüestions i poc en d’altres... Però tot i així, fixin-se vostès 
que, a diferència d’altres grups parlamentaris, hem fet quaranta esmenes al text articu-
lat de pressupostos, cent esmenes d’altes i de baixes pressupostàries, més de sis-cents 
moviments concrets de partides, amunt i avall, i una vuitantena d’esmenes a la Llei de 
mesures fiscals i financeres.

Per tant, hem analitzat el conjunt de les lleis..., no només la llei en l’articulat, hem 
analitzat també els números i hem analitzat en profunditat la Llei de mesures, i hem fet 
unes esmenes que apunten, com deia, doncs, a intentar o a començar a atacar aquests ei-
xos que faciliten que siguin uns pressupostos continuistes i que, per tant, no ens acaben 
de convèncer. Com vostè deu poder intuir, les raons per poder defensar una esmena a la 
totalitat serien absolutes, però hem decidit, com vostès saben, també, aterrar en aquest 
nivell de propostes concretes.

I dic «propostes concretes», que van a, realment, buscar canvis, perquè no hem fet 
allò de «si la disponibilitat pressupostària ho permet, construïm un camp de futbol a no 
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sé quin municipi», «si la disponibilitat pressupostària ho permet, construïm una esco-
la a no sé quin lloc», o «si la disponibilitat pressupostària ho permet, doblem la partida 
que donem als mitjans públics». Això, sense desmerèixer el treball de ningú, és relativa-
ment senzill de fer; de fet, n’hi ha una plantilla: es tracta només de canviar-hi l’any i la 
destinació, a vegades fins i tot s’obliden de canviar-hi l’any. Però això per nosaltres no té 
massa virtut, perquè al «si la disponibilitat pressupostària ho permet» ja sabem que la 
resposta serà «no hi ha disponibilitat pressupostària», i, per tant, ni escola, ni camp de 
futbol ni res del que s’hagi demanat.

Nosaltres hem fet un altre tipus d’exercici, i potser, doncs, una mica més desagrada-
ble, que defuig molt el clientelisme, però que, en tot cas, per nosaltres té més sentit, i és 
que ens hem esforçat per moure aquests 700 milions per anar justament a fixar priori-
tats polítiques, que evidentment són les nostres –i que poden molt discutibles, però que 
són les nostres.

No hem esmenat partides –i començo per aquí, per seguir una mica, doncs, l’expo-
sició que vostè ha fet–..., no hem esmenat res que tingui a veure amb la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals. I ho podríem haver fet, conseqüents amb la crítica que 
hem fet moltes vegades a la corporació, però és que també entenem que la corporació 
no millorarà perquè hi retallem destinació econòmica, sinó que segurament millorarà en 
continguts, en condicions laborals i en reversió d’externalitzacions que al nostre enten-
dre són excessives si acabem d’afinar en aquest contracte programa que s’està treballant.

Hauríem pogut fer un esforç per abocar-hi més diners, però hem decidit no tocar 
la corporació en espera de com avancin els treballs del contracte programa i, sobretot, 
també, que ens posem a parlar d’una cosa que també ens inquieta, que no té a veure 
amb partides econòmiques però que té tanta o més incidència que aquestes, que és la re-
novació dels òrgans de govern de la corporació.

Quan vostè ha fet esment de les campanyes institucionals, ha dit que n’hi hauria nou, 
si no vaig errada, i n’ha citat només algunes. Nosaltres hi trobem a faltar la campanya 
institucional pel referèndum, que serà una de les campanyes institucionals que haurem 
de fer, segurament, més importants en el que queda de legislatura. I com que ja sap que 
nosaltres ara ja estem en un moment de voler passar de les paraules als fets, esperem, 
doncs, que en aquesta planificació de campanyes institucionals s’hi contingui també la 
campanya del referèndum, perquè ens pertocarà fer-la.

Amb relació al 012, vostè esmentava que s’ha fet un canvi de tarifació i nosaltres 
justament anem en una altra línia. Vam estar-ho repassant, i realment l’última adjudi-
cació..., s’acaba de licitar, de fet, la renovació del 012, si no vaig errada, a mitjans de 
novembre, i s’ha licitat, doncs, a una empresa que és Atento, de la qual podríem parlar 
també molta estona, però no vull gastar temps, tampoc, amb aquesta gent que merca-
deja amb els drets laborals. Nosaltres hem creat un fons per recuperar la gestió pública 
del 012. Sabeu que l’atenció ciutadana creiem que és la primera porta d’accés a l’Admi-
nistració, i volem que estigui en mans públiques. I no hem fet un brindis al sol, sinó que 
hem començat a crear un fons econòmic perquè quan s’acabin les licitacions vigents es-
tiguem a punt per absorbir aquests serveis que són tan importants.

Amb relació a l’Institut Català de les Dones, jo crec que n’ha parlat gairebé tothom 
en les seves intervencions, o pràcticament, i tothom s’ha queixat, doncs, de que hi falten 
recursos. Nosaltres hem afegit recursos reals, concrets, tangibles a l’Institut Català de 
les Dones. D’una banda, per reforçar-ne la plantilla de personal, perquè creiem que hi 
falta personal especialitzat, que si és de nova creació pot entrar amb l’expertesa que tan-
ta falta fa a l’institut català. I també hem creat un fons transversal per formar el conjunt 
dels treballadors de l’Administració pública, també, en igualtat de gènere i violències.

Se m’acaba el temps. Només perquè tingui vostè, si no les ha repassat ja, les esmenes 
que hem fet. Hem retallat un 19 per cent les retribucions d’alts càrrecs per destinar-ho a 
un fons de la renda garantida de ciutadania; creiem que els alts càrrecs del seu departa-
ment poden tirar endavant amb aquest 19 per cent de menys de les seves nòmines, n’es-
tem convençudes. També destinem un 5 per cent de la despesa de protocol a aquest fons 
d’igualtat contra la violència masclista.

Retallem el CTTI. S’ha parlat molt de la dotació del CTTI, i segurament podem aca-
bar de veure si aquest 30 per cent que proposem nosaltres, del Departament de la Presi-
dència en concret, és absolutament necessari o no. Però creiem que cal dotar aquest fons 



DSPC C 291
16 de gener de 2017

Sessió 16 de la CAI 33 

de reversió d’externalitzacions, i l’hem començat a dotar, doncs, amb una breu disminu-
ció de la partida del CTTI.

Hem vist que la partida destinada...

El president

Ha exhaurit el temps, diputada.

Anna Gabriel i Sabaté

...–deixi’m trenta segons de res– al Patronat de la Muntanya de Montserrat ha aug-
mentat vertiginosament mentre totes les partides baixen: 27 per cent de la partida, 36,5, 
crec, i escaig de més que hi posa Presidència. L’hem retallada una miqueta; no l’hem 
deixada a zero, però hem fet que augmenti una mica menys perquè creiem que la violèn-
cia masclista..., i té una certa dosi de poesia política que del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat passem diners al combat de la violència masclista. També hem tret recursos 
del Patronat del Monestir de Poblet per a la renda de garantia de ciutadania. Hem tret el 
finançament del Circuit de Motocròs de Catalunya. Hem tret, també, doncs, uns diners 
que anaven perquè Pricewaterhouse fes auditories a La Marató de TV3 perquè també 
vagin a reversió d’externalitzacions, etcètera.

No tinc temps, se m’acaba. En tot cas, hem fet un esforç que jo crec que val la pena 
que el mirin amb tot el deteniment, i que estem convençudes que podrà tenir el suport 
de molts grups parlamentaris aquí presents.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Tot seguit, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, l’il·lustre senyor David Bonvehí i Torras.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. En nom de Junts pel Sí, agrair primer de tot a la consellera la pre-
sentació del pressupost del seu departament. També donar les gràcies a tot l’equip que 
l’acompanya, no només per la feina aquests dies en el pressupost, que sabem que ha es-
tat ingent, sinó per la tasca que fan al capdavant d’aquest departament.

També, agrair-li la feina que fan, concretament, en el que són els plans transversals 
d’aquest Govern: tot el que fa referència al Pla d’atenció i interacció social i sanitària, al 
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions, al tercer Pla de 
suport al tercer sector social i al projecte de la reforma horària. Quatre grans temes que 
demostren, doncs, que aquest Govern està ben coordinat, que aquest Govern sap coor-
dinar-se, sap treballar des de diferents departaments, i sap, en temes transversals, posar 
en coneixement i posar en coordinació diferents àmbits del Govern i de les polítiques 
que s’hi han de realitzar.

Nosaltres començaríem la nostra exposició una mica tenint en compte que aquests 
pressupostos per nosaltres tenen diferent sentit. I m’agradaria anomenar, doncs, els qua-
tre grans sentits, o cinc, que tenen per Junts pel Sí aquests pressupostos que s’han pre-
sentat i que esperem que aviat s’acabin aprovant en aquest Parlament, perquè si no els 
aprovem, malament.

I, per tant, en aquest sentit, una primera idea, un primer sentit: doncs, que sense 
aquests pressupostos ens és molt difícil continuar tot aquest gran projecte de país que 
tenim i que, per tant, hem de fer un esforç, un sobreesforç, totes les formacions políti-
ques que creuen en això que vam començar tan gran, per tirar-ho endavant.

Un segon sentit, que aquest pressupost serveix per governar el dia a dia d’aquest 
país, i això no és menor. I, per tant, al costat del que sempre diem que sense pressupost 
ens és difícil fer el referèndum, també sense pressupost és difícil tirar endavant les polí-
tiques del dia a dia d’aquest país, i, per tant, també posar-ho sobre la taula.

Uns pressupostos que, pel que fa al Departament de la Presidència, indiquen, inten-
ten donar resposta a les noves necessitats també de la nostra societat. Tot el que fa refe-
rència a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, si veiem 
els motius, doncs, també d’aportacions que es fan en programes concrets, és perquè la 
societat està canviant, perquè les necessitats en les infraestructures estan canviant: les 
infraestructures digitals seran les principals infraestructures competitives que necessi-
ta aquest país. I, per tant, en aquest sentit també posar en valor tota aquesta part de que 
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són uns pressupostos, podríem dir-ne, moderns, uns pressupostos atractius, uns pressu-
postos que busquen solucions emergents i solucions noves que té la nostra societat.

I també volem posar en valor que aquests pressupostos són uns pressupostos que 
volen que a la corporació li surtin bé les coses, i que la corporació no sigui cutre i que 
la corporació, doncs, tingui una televisió i una ràdio i uns mitjans de comunicació refe-
rents i líders en el nostre país. I, per tant, són uns pressupostos que volen donar resposta 
a tot això.

Anant concretament en els pressupostos, el nostre company Roger Torrent i d’altres 
diputats, doncs, aquests dies ja ho han defensat en el Ple i en diferents ocasions, però a 
nosaltres ens sembla que són els millors pressupostos que pot fer aquest Govern. Bàsi-
cament, perquè es prioritza totalment la despesa social i d’atenció a qui més ho necessi-
ta; recordem que un 77 per cent de l’increment total és en aquest sentit, i ve a continuar 
les polítiques d’aquests últims anys, en què la Generalitat de Catalunya encara ha fet un 
sobreesforç més del que podia fer en polítiques socials.

Uns pressupostos que es fan sobre un objectiu de dèficit totalment injust i despro-
porcionat, i que, per tant, també ho volem posar en consideració. Uns pressupostos que, 
per la via d’ingressos, ens agradaria que fossin d’una altra manera. Ens agradaria que la 
Generalitat de Catalunya tingués molta més capacitat per recaptar i que no ens trobés-
sim amb les dificultats que sempre ens hem trobat en aquests últims anys. I, en primer 
lloc, les dificultats que ofereix el nostre marc legal per actuar i trobar espais fiscals on 
crear nous tributs. En segon lloc, perquè quan els creem, aquests nous tributs, i perquè 
quan ens sembla que tenim els marcs legals per fer-ho, hi ha un estat, doncs, que ens els 
impedeix i que acudeix a la justícia perquè no puguem aplicar aquests espais fiscals que 
nosaltres considerem que hi tenim tot el dret. I, per últim, la via d’obtenir ingressos ex-
traordinaris per mitjà de vendes o concessions d’actius, utilitzada en algunes èpoques, 
aquesta via també la considerem esgotada.

Per tant, en aquest sentit també som conscients que els ingressos podrien ser uns 
altres però que l’actualitat fa, doncs, que només puguem comptar amb aquests ingres-
sos que surten en aquest pressupost, no podem comptar amb d’altres, i que, per tant, al 
pressupost, la despesa s’ha de quadrar amb aquests ingressos. En aquest escenari, ple 
de dificultats, cal afrontar unes despeses que no es poden continuar reduint sinó que, al 
contrari, haurien d’augmentar per poder fer front a les necessitats urgents d’aquells seg-
ments de la població que han estat més directament afectats per la crisi, i que nosaltres 
intentem donar-hi resposta a través d’aquests pressupostos.

I ja centrant-me en el Departament de la Presidència, a nosaltres sí que ens agrada-
ria preguntar-li per tot el que fa referència a l’IVA, el problema de l’IVA a la corpora-
ció, a veure si hi ha algunes novetats en aquest sentit. També remarcar, doncs, que, com 
cada any el pes del pressupost de la corporació és molt important en aquest departa-
ment i que, per tant, aquest tema de l’IVA no és menor.

També, si ens submergim en el pressupost del departament i parem en tot allò que fa 
referència a la Secretària de Comunicació i la Secretaria de Difusió, malgrat que sembli 
que la situació econòmica no és tan greu com anys enrere, no podem amagar que seguei-
xen davallant els ingressos publicitaris en els mitjans de comunicació i que continuen les 
dificultats a l’hora de trobar nous sistemes de finançament i per avalar la tasca que estan 
fent actualment els professionals. I, per tant, ens sembla en aquest sentit que aquest pres-
supost fa un sobreesforç encara, doncs, amb els mitjans de comunicació i vol donar con-
tinuïtat en la promoció de la llengua catalana, com ha fet en aquests últims anys.

Nosaltres..., i vostè considera i ho ha explicat, ha explicat aquí una sèrie d’accions 
concretes en aquesta àrea, accions que compartim totalment com a grup parlamentari, 
com aquelles accions, també..., vostè ha explicat les de la Secretaria de Comunicació, 
també les de la Secretaria de Difusió, i, per tant, nosaltres les compartim totalment.

També remarquem l’increment del 7,9 per cent per a l’Institut Català de les Dones, 
que és insuficient, ja ho sabem, ens agradaria que fos molt més, però les polítiques de 
l’Institut Català de les Dones continuen sent referent per a molts consells comarcals, per 
a molts segments de la població. I, per tant, volem posar en valor aquest increment del 
pressupost per a l’Institut Català de les Dones, i també, doncs, per a tot allò que fa refe-
rència al desenvolupament de la Llei 17/2015, una llei aprovada en aquest Parlament fa 
poc temps, i aquestes polítiques també necessiten uns petits increments de pressupost, 
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que es fan efectius i, per tant, complim els compromisos que vam adoptar quan vam 
aprovar la Llei 17/2015.

Si ens centrem en la Secretaria General de l’Esport, que també ens acompanya aquí 
el seu director, com ens acompanyen els altres directors, els secretaris, doncs, posar en 
valor l’increment, l’increment també en aquest apartat. L’esport a casa nostra és molt 
important des de diferents vessants, els coneixem perfectament, i també volem posar en 
valor els 6 milions d’euros per la construcció de les infraestructures compromeses pel 
Govern i que esperem que es puguin fer efectives. I també aquí m’agradaria preguntar-li 
si ens pot afegir alguna qüestió més sobre els Jocs Mediterranis, la potenciació dels Jocs 
Mediterranis de Tarragona, a veure si ens pot afegir alguns aspectes d’aquesta qüestió, 
perquè és una qüestió que molt sovint en els mitjans de comunicació hi existeixen algu-
nes declaracions.

També, com he dit, posem en valor el pressupost de la Secretaria de Telecomunica-
cions, part fonamental d’aquest departament. Ja he explicat abans, doncs, que la societat 
canvia i avança, i en aquest sentit crec que la bona feina del Govern és evident i neces-
sita pressupost, com necessita pressupost la Fundació Cesicat en previsió de la propera 
creació de l’Agència Catalana per la Ciberseguretat, que en aquest Parlament s’hi està 
treballant, i que per tant també aquest pressupost intenta donar-hi respostes.

En definitiva, un pressupost que intenta ser just i intenta que es puguin aplicar aque-
lles lleis que s’aproven en aquest Parlament, i per tant que ve a donar priorització a tots 
aquells elements que ens sembla que són necessaris per a la gent que ha patit, en les 
classes més desafavorides, més en aquests últims anys, però que no deixa al marge, 
doncs, cap de les qüestions que preocupen i ocupen el Govern de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a la possibilitat de la intervenció per part 
de l’honorable consellera. Tindria la paraula la consellera de la Presidència.

La consellera de la Presidència

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies als dos portaveus de les dues darreres for-
macions que han intervingut.

La diputada Gabriel iniciava la seva intervenció parlant de l’elaboració dels pressu-
postos, i ho deia en termes de la seva presentació, del seu debat. Jo no hi puc entrar, per-
què és un tema que té molt més a veure amb el Parlament que no pas amb el Govern, 
però sí que la seva intervenció em portava a fer una referència, perquè també abans s’ha 
preguntat i no he tingut ocasió..., ho he obviat, m’he oblidat de respondre-hi. Necessàri-
ament els propers pressupostos que es vegin a aquesta cambra portaran incorporada, per 
exemple, aquesta perspectiva de gènere, tenint en compte que incorporem ja aquests in-
dicadors a les memòries de tots els programes pressupostaris per adequar, doncs, la des-
pesa que sigui necessària a les especificitats de dones i homes, en compliment d’una llei 
també aprovada en el Parlament de Catalunya. Per tant, per aquesta via tindrem segur en 
el proper pressupost..., això sí, haurem d’esperar al proper, perquè en aquest introduirem, 
diguem-ne, aquestes previsions, que jo crec que són molt necessàries: més enllà de que 
ens ho mana la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, jo crec que és un pas més, 
també, segurament, en l’elaboració d’uns pressupostos, lògicament, en tant que més equi-
tatius, més avançats, no?

I certament jo voldria –gairebé, allò, quasi en la intimitat– fer notar la complexitat 
de la gestió d’aquests pressupostos. Ho dic ara, ja que estem gairebé al final i s’han po-
sat de manifest, doncs, posicions molt diverses, no?, de «hi ha d’haver tants diners per a 
la “corpo”», «hi ha d’haver molts menys diners per a la “corpo”», intervencions on s’ha 
fet èmfasi i referència reiterada a allò que pot representar, en termes de percentatge, un 
0,02 del pressupost global de la Generalitat, i en canvi estem, d’altres, posant en valor 
aquell percentatge de més del 74 per cent en inversió social, que tot i així, com ara feia 
referència el diputat Bonvehí, ens agradaria que fos més gran, per descomptat, perquè 
ens permetria actuar molt més i millor en aquesta gestió del dia a dia. I dic «gestió» 
amb majúscules, perquè a vegades la gestió pot tenir una connotació que sembla que no 
sigui gens ambiciosa, però és el que resol els problemes de la gent, i aquest Govern està 
aquí per resoldre també els problemes de la gent.
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I estem parlant de més ambició des d’una perspectiva, pel que fa a la recaptació 
d’impostos..., o més ambició per donar resposta a les llistes d’espera, però també se’ns 
demana, doncs, que disminuïm l’aportació a la Casa de Perpinyà, que jo no sé què els ha 
fet, la Casa de Perpinyà, però en tot cas no abaixarem aquesta aportació si el Parlament 
així ho disposa, perquè nosaltres entenem que és un organisme que ens permet mante-
nir unes relacions a les que no volem renunciar des d’una perspectiva de llaços, i de col-
laboració i de cooperació en matèria lingüística, cultural, econòmica, política, etcètera, 
per posar-ne alguns exemples.

I a partir d’aquí, certament, les prioritats, diguem-ne, polítiques, doncs, són absolu-
tament legítimes totes elles, però el Govern ha estat escollit amb un determinat mandat, 
i estem responent també a un pla de Govern, un pla de Govern que ha estat presentat en 
el Parlament i que gestionem des del conjunt dels departaments. 

Hi ha un aspecte en què coincideixo també amb alguns de vostès i amb la senyora 
Gabriel, perquè també hi ha fet referència: si parlem de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, és bo que ho fem des d’una perspectiva global. Hem de donar respos-
ta des del Govern pel que fa a l’aportació pública, però és veritat que hi ha molts altres 
aspectes que hem de discutir i que hem de millorar, i el contracte programa ens pot do-
nar l’oportunitat de fer-ho des d’una perspectiva, jo crec, molt, molt integral. I aquí els 
oferim, doncs, tota la nostra predisposició i tot el nostre interès, que ja ho estem fent a ni-
vell intern, i em consta que vostès, lògicament, amb la seva missió de control i de fisca-
lització en el si de la comissió de control de la «corpo», també ho podran realitzar. Però 
com a Govern, aquí també, hi insisteixo, els asseguro que hi tenim tot el nostre interès.

Podem trobar, també, espais per reflexionar plegats sobre quelcom que ja estem 
fent també com a Govern amb un òrgan per nosaltres tan estratègic com és el mateix 
CTTI, des d’un punt de vista de quin ha de ser o com s’ha d’anar adaptant a les funcions 
i als requeriments que demanda la societat actual. Per nosaltres hi ha dos aspectes fo-
namentals que tenen a veure amb un sistema de governança: que sigui eficaç i, lògica-
ment, també, en la connectivitat, que hem de continuar garantint, i per nosaltres són dos 
principis, diguem-ne, molt i molt importants, no?

I per descomptat que tot allò que té a veure amb la difusió i atenció ciutadana..., no 
vull oblidar cap dels dos conceptes ni cap de les dues direccions generals, perquè té una 
importància molt i molt gran a l’hora de difondre missatges a la ciutadania, i per tant 
és evident que les campanyes institucionals del Govern de la Generalitat també es van 
adaptant a les necessitats que van sorgint. Un exemple molt clar té a veure amb la refor-
ma horària, per exemple, eh?, i amb la necessitat d’anar adaptant aquestes campanyes a 
allò que sigui necessari, doncs, poder difondre, poder explicar a la ciutadania.

I també la senyora Gabriel feia especial èmfasi en l’àmbit de l’Institut Català de les 
Dones, i és així perquè hem tingut ocasió de, doncs, intervenir en interpel·lacions o de 
participar a la Comissió d’Igualtat de les Persones i n’hem parlat molt. I creiem que 
realment hi han molts aspectes a desenvolupar, encara, de la Llei 17/2015. I hi ha un 
aspecte que a nosaltres ens preocupa, però sobretot ens ocupa molt, que té a veure amb 
la formació, eh?, aquesta formació específica que hem de poder donar tant al personal 
de l’Institut Català de les Dones com també a tots aquells professionals que, d’una o 
altra manera, i en qualsevol departament, treballen directament o indirectament amb 
la igualtat de gènere. I això ho estem fent, no només en l’àmbit més estrictament de la 
formació, sinó també en l’Escola d’Administració Pública, és a dir, amb tots aquells, di-
guem-ne, organismes interns que ens poden ajudar a crear això.

El senyor Bonvehí ha incidit també en aspectes relacionats –després passaré a dos 
darrers temes– a l’àmbit de les TIC. I jo volia fer avinent –de la mateixa manera que 
ofereixo, doncs, aquesta posada en comú amb relació al CTTI– que vam signar fa al-
gunes setmanes el que hem anomenat el Pacte nacional per a la societat digital, on hem 
volgut involucrar, en una primera instància, el Govern de la Generalitat, lògicament, les 
quatre diputacions catalanes, les entitats municipalistes i el consorci Localret, però amb 
la voluntat de fer extensiu aquest pacte i les accions que s’hagin de portar a terme, que 
ens han de permetre també aixecar totes aquelles iniciatives que ja es produeixen en el 
nostre país al que és el sector –el sector TIC–, un sector potent a Catalunya..., però tam-
bé, per descomptat, ha de ser objecte d’anàlisi i de discussió en aquest mateix Parlament 
de Catalunya, no?
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Preguntava el senyor Bonvehí..., i l’hi agraeixo, perquè és un tema que ens pre-
ocupa, és un tema candent i és un tema que, fins i tot, amb la resposta que faré ara, 
potser pot fer entendre per què hi han conceptes com el Fons de contingència que són 
tan importants en uns pressupostos com ho són aquests o com ho són els de qualse-
vol govern. Em consta que la vicepresidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisu-
als va informar la Comissió de Control de la Corporació sobre aquest extrem, no?, 
que ve de lluny, d’un inici d’actuacions que es produeix ja des de l’any 2013, que es 
produeix perquè el Ministeri d’Hisenda canvia el criteri de deduïbilitat de l’IVA, i a 
partir d’aquí, les empreses de la corporació passen de cobrar d’Hisenda 15 milions 
d’euros anuals, eh?, aproximadament, per devolució de l’IVA suportat, a haver-ne de 
pagar 10, aproximadament.

Hi van haver unes actes, es van signar amb disconformitat, s’hi van presentar al·le-
gacions, Hisenda va denegar al·legacions; molt bé. Això va finalment suposar una inter-
posició d’una reclamació davant el Tribunal Economicoadministratiu Central davant la 
impossibilitat de pagar o bé de presentar un aval per una quantitat notable. Estic parlant 
d’una quantitat que arribaria fins als gairebé 75 milions d’euros, comptant aquesta de-
volució i el 20 per cent de recàrrec. Aleshores, un fons de contingència té tot el sentit 
del món quan ha de donar resposta, per exemple –i no estic dient que s’hagi d’utilitzar 
necessàriament per a això–..., però com el seu propi concepte, nom, indica, de «contin-
gència» –per exemple, eh?

Nosaltres, aquesta qüestió, l’estem analitzant detingudament, al costat de la Cor-
poració de Mitjans, però per descomptat que la batallarem; des d’una perspectiva, di-
guem-ne, tècnica, eh?, però també des d’una perspectiva política, perquè representa, 
doncs, un enrenou i un canvi pel que fa a les regles del joc que té una connotació d’im-
pacte econòmic en una corporació que ja ha patit, com he explicat abans i com vostès 
saben perfectament, molts impactes d’aquestes característiques.

El senyor Bonvehí també ens preguntava si hi ha alguna novetat sobre els Jocs de la 
Mediterrània a Tarragona per a l’any 2018. És clar, ara l’hi respondré: no n’hi ha cap, de 
novetat, pel que fa a l’aportació que es va comprometre a fer el Govern del Partit Popu-
lar. Totes les institucions catalanes han complert amb allò a què s’havien compromès, i 
això vol dir l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i, lògicament, el Go-
vern de la Generalitat. I qui no ha complert amb allò que es va comprometre a fer és el 
Govern de l’Estat.

I això té un impacte també en la internacionalització. Ho dic perquè abans algú es 
preocupava de si, com a govern, fem prou per a la internacionalització de l’esport català. 
Jo diria: «I tant, que fem.» Perquè l’esport català està en condicions de ser internaciona-
litzat, i, de fet, ja és així, ja és un valor que nosaltres podem presentar portes enfora. El 
que no em puc imaginar és l’impacte que a nivell internacional podria tenir que patís un 
nou retard aquesta concreció de l’aportació econòmica que el Govern del Partit Popular 
es va comprometre a fer.

Per altra banda, és la nostra voluntat continuar-hi donant el màxim recolzament, i 
ens esforçarem per recuperar, en la mesura que sigui possible, les partides que permetin 
–de manera realista, però de manera efectiva– donar suport a tot el que té a veure amb 
els equipaments esportius en l’àmbit municipal, vull dir, al costat dels ajuntaments i 
d’altres corporacions locals, precisament perquè l’impuls que volem donar, el valor que 
volem donar a l’àmbit esportiu, a la pràctica esportiva i, efectivament, a la seva interna-
cionalització, doncs, necessàriament també passaria per aquí.

En tot cas, senyor diputat, li agraeixo la seva comprensió per l’esforç que realitzem. 
Jo vull agrair també el treball de tots els grups parlamentaris, la visió que vostès hi han 
posat; amb alguns, clarament hi coincidim; amb els altres, clarament no hi coincidim 
en res, però, en tot cas, crec que és important constatar una vegada més la necessitat de 
disposar d’uns pressupostos que puguin posar en funcionament moltes polítiques que, 
en cas contrari..., i els ho dic humilment, però per l’experiència que em dona haver vis-
cut la gestió d’un pressupost prorrogat, les enormes dificultats que això comporta; no 
per a tothom per igual, no per a tots els departaments de la mateixa manera, però sí des 
d’una perspectiva, jo crec, bastant general.

Gràcies per la seva atenció, per les seves aportacions. I, lògicament, doncs, haurem 
de continuar treballant a partir de les esmenes que vostès han presentat.
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El president

Gràcies, honorable consellera. Tot seguit, tenen l’oportunitat els dos grups parla-
mentaris que no han presentat esmenes..., per un temps màxim de sis minuts i mig ca-
dascun d’ells. Començaríem, doncs, per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, i, en el seu nom, té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Ah, sis minuts i mig és molta estona! Està molt bé, d’acord, d’acord. Perfecte, així 
no...

El president

El Reglament...

Anna Gabriel i Sabaté

No, no...

El president

Diputada, el Reglament marca que la intervenció, en aquest cas, de la consellera...

Anna Gabriel i Sabaté

Ja està, ja està.

El president

...equànimement, 50 per cent, 50 per cent.

Anna Gabriel i Sabaté

Perfecte. A veure si puc no anar tan de pressa com abans i se m’entén una mica mi-
llor.

Jo agraeixo, perquè crec que és de mínims –crec que és de mínims–, que no sigui 
autocomplaent quan es presenta aquest pressupost. I dic que «crec que és de mínims» 
perquè, amb independència de la posició de cadascú, és obvi que, amb la realitat que 
presenta el país, un pressupost que no doni resposta a totes i cadascuna de les necessi-
tats que existeixen no pot ser un bon pressupost. A partir d’aquí analitzarem els límits, 
les dificultats, les opcions polítiques, el que es vulgui, però és obvi que no és el pressu-
post que aquest país necessita. I, per tant, ja dic que per mi és de mínims que no se sigui 
autocomplaent i, per tant, doncs, potser sí que hauria estat bé una mica més de reflexió 
d’on no arribem, i no només fer la lectura d’on arribarem. Tampoc els demano que facin 
autocrítica de res, però com a mínim demano que no es faci un exercici de..., no sé si 
anomenar-ho de «cinisme», però crec que sí.

El representant del Grup Parlamentari de Junts pel Sí deia –i crec que ha començat 
així, ho ha volgut reiterar i hi ha posat èmfasi–: «No hi pot haver més ingressos que els 
que hi ha en aquest pressupost», d’acord? I com que nosaltres discrepem absolutament 
d’aquesta màxima –però és que no és que en discrepem nosaltres, és que és obvi que hi 
pot haver més ingressos, vull dir, no és que sigui una opció ideològica, la de més ingres-
sos, és que és una opció–, nosaltres hem fet l’esforç –hi insisteixo: no en sabem prou, 
amb tota la humilitat i amb tots els nostres defectes–, hem fet l’exercici de veure d’on 
poden sortir més recursos per posar en aquest pressupost, i són conegudes les propostes 
que fem en matèria de fiscalitat, en l’IRPF, en patrimoni, en successions, dintre dels lí-
mits autonòmics, res que vagi a contravenir la legalitat estatal ni del Tribunal Constitu-
cional, és a dir, reformista absolut.

Proposem la creació de vuit tributs ambientals. Volem desvincular l’impost sobre 
establiments turístics de la promoció del turisme, perquè és absurd que tot el que recla-
mem en turisme, que en tenim molt i moltíssim i que correm el risc que es converteixi 
–part d’ell, no tot– en la nova indústria extractiva dels béns naturals d’aquest país, vagin 
tots els fons a promoure més turisme, per tant, nosaltres traiem diners d’aquí, i és més, 
creiem que podríem augmentar també les taxes turístiques, no a tot arreu ni de forma 
lineal, però sobretot, doncs, per a determinats ambients, diguéssim, turístics, per a de-
terminades zones, etcètera. Adaptem també el cànon de l’aigua. I evidentment podem 
recuperar els nivells tributaris que hi havia sobre el joc, previstos previs a la reforma.

Per tant, directament és mentida que no hi pot haver més ingressos, altra cosa és 
que no es vulgui que hi hagi més ingressos. De fet, no en la lògica d’ingressos imme-
diats, però sí que també fem esmenes en el sentit de dir «cal que posem noves mesures 
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de control i supervisió a la despesa». I proposem, per exemple, doncs, que determinades 
operacions de concertació publicoprivada necessitin una autorització parlamentària i se 
sotmetin al control parlamentari. Proposem, també, que nomenaments d’administradors 
d’empreses públiques i d’alts càrrecs de l’ICS també estiguin sotmesos a control parla-
mentari. De fet, plantegem auditoria de control financer a la línia 9 i al Segarra-Garri-
gues. Això no són, de forma immediata, potser, més ingressos, però sí que poden ser..., 
com a mínim, aturar fuita de béns públics cap a mans privades.

També proposem crear ens i organismes públics que creiem que són estratègics, sí, 
a la llarga, per obtenir més ingressos. I ahir vèiem en un 30 minuts de la televisió públi-
ca catalana, justament –que aquest cap de setmana, entre Tarajal i la remunicipalitza-
ció de l’aigua no estava malament–, en el que, com es pot veure, la remunicipalització 
de determinats serveis a la llarga, sí, són més ingressos per a l’erari públic. I, en aquest 
sentit, proposem la creació de la banca pública de Catalunya, proposem la constitució 
d’un banc de terres públic, proposem un nou dispositiu integral de gestió pública de les 
autopistes de Catalunya, proposem la recuperació d’Aigües Ter Llobregat i la remunici-
palització de l’aigua a l’àrea metropolitana, eh?

Per tant, hi insisteixo, breu bateria de mesures que poden anar de forma immediata 
a generar més ingressos i a mitjà termini generar-ne encara més, i sobretot acabar amb 
el model que ha fet, doncs, tan popular, com el representant del Partit Popular deia, la 
corrupció. A la corrupció no se la combat fent llistes de corruptes, a la corrupció no se 
la combat criticant-la en abstracte, sinó que se la combat amb mesures concretes, i per 
això nosaltres també, amb una esmena concreta, creem el mecanisme català de preven-
ció i de lluita contra la corrupció, per començar a fer passes efectives en aquesta lluita.

I deia també..., i plantejàvem, doncs, aquests fons estructurals que creiem que s’hau-
rien de dotar amb recursos i que nosaltres els hem dotat amb recursos, amb aquests 760 
milions que hem tret de despeses que enteníem que podien ser prescindibles, perquè és 
obvi –és obvi– que els pressupostos que es presenten no fan prou en molts àmbits. I ara 
no ens toca aquí parlar de la secció de Governació ni de les polítiques d’habitatge, i tin-
drà evidentment el seu moment la consellera i els grups parlamentaris, però sí que vo-
lem donar una visió global, no només a la lectura que fem dels pressupostos, sinó també 
a la lectura que fem de les despeses.

I o acabem amb el clientelisme, la curtesa de mires i el seccionament o la parcialit-
zació de la realitat, o poc favor farem, també, a la transformació d’aquesta realitat. I, en 
aquest cas, cal que vagin diners a la renda garantida de ciutadania; cal que vagin diners 
a l’habitatge, que el que hi ha és ridícul; cal que tornin diners a la cooperació interna-
cional; cal que vagin diners a patrimoni cultural, a la lluita contra el canvi climàtic, a la 
lluita contra la corrupció, i, com hem dit també, i això sí que pertoca a aquesta comis-
sió, a la formació en igualtat de gèneres i al combat de la violència masclista.

I, per tant, sí que creiem que és de mínims, i torno al que entenc que és de mínims, 
perquè tot plegat, com veieu, és molt socialdemòcrata, per ser que és la CUP qui fa 
aquests plantejaments, que us mireu aquestes esmenes no com un combat ideològic, no 
com un repte o un desafiament, sinó realment com una millora efectiva que teniu la pos-
sibilitat d’incorporar en aquests pressupostos.

El president

Gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i en nom 
d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor David Bonvehí i Torras.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Res més a afegir-hi. En tot cas, com deia la diputada Gabriel, és 
evident que els que som diputats i ens dediquem a la política sempre tenim present que 
hi ha coses a millorar, i un pressupost segur que és una d’aquestes coses que sempre es 
poden millorar. I quan jo em referia que és el màxim que es pot fer, em semblava que ho 
deia, i ho volia dir, doncs, amb criteris generals, i, per tant, com una exposició política, 
i és en aquest sentit que ho deia. Però soc conscient, com dic, que, si tot estigués fet i tot 
fos perfecte, ja no seríem aquí.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat.
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Sense un altre punt de l’ordre del dia, passaríem, doncs, a la votació de les esmenes 
a la totalitat.

Vots a favor de les...? La faríem de forma conjunta, envers totes les esmenes a la to-
talitat, eh? Vull dir...

Vots a favor de les esmenes a la totalitat?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 10 vots a favor i 11 vots en contra.
Sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i tres minuts.
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