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Sessió 11 de la CGAPH

La sessió de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (CGAPH) 
s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix Joan Garriga Quadres, acompanyat del vi-
cepresident, Sergi Sabrià i Benito, i de la secretària, Sonia Sierra Infante. Assisteix la Mesa 
el lletrat major.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Lluís M. Corominas i Díaz, Jordi 
Cuminal i Roquet, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Guinó i Subirós, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, Marc Solsona i Aixalà i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizo-
sa Torres, Joan García González, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel 
G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Eva Martínez Morales, pel G. P. Socialista; Josep 
Lluís Franco Rabell i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José Gar-
cía Cuevas i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas 
i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge, Meritxell Borràs i Solé, acompanyada del secretari general, Francesc Esteve i Balagué.

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 totalitat de 
la secció pressupostària corresponent al Departament de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge. G. P. C’s, G. P. CSP, G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 273, 3; 
esmenes a la totalitat: BOPC 283, 29).

El president

Diputats, diputades, si us sembla, iniciaríem la sessió.
Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, saludar..., deixeu-me que saludi la consellera 

Meritxell Borràs, que és la que avui compareix en aquesta presentació del Projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en el debat i votació de les esme-
nes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al departament que presideix. 
I també saludar Francesc Esteve i Balagué, secretari general, que l’acompanya, i tots els 
membres, també, d’altres departaments del Govern que avui són presents a la sala. Ben-
vinguts sigueu, no?

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 Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge)

200-00019/11

Iniciarem, doncs, la sessió d’avui amb aquest punt únic de l’ordre del dia. Hi ha al-
guna...? (Pausa.) Veig que no, no hi ha cap substitució... Sí? (Pausa.)

Marc Solsona i Aixalà

Sí, la diputada Fornells substitueix el diputat Chakir.

El president

Molt bé; en prenem nota, doncs. Bé, doncs. Coneixeu..., tots sou coneixedors de 
l’ordre que tindrem. Primer hi haurà una intervenció per part de la consellera; des-
prés hi haurà les intervencions corresponents dels grups que han presentat esmenes 
a la totalitat; un torn de rèplica; després, tocaria, doncs, la intervenció de nou de la 
consellera, i la intervenció dels grups que no presenten esmena a la totalitat, i així 
aniríem seguint fins a la votació de les esmenes a la totalitat, que és el que ens ocupa 
a la sessió d’avui.

Donades les benvingudes, oberta la sessió, doncs, donaríem la paraula a la consellera. 
Té la paraula.
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La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
(Meritxell Borràs i Solé)

Moltes gràcies, president, i bon dia, senyores i senyors diputats. Comparec avui da-
vant d’aquesta comissió per presentar, com no pot ser d’una altra manera, el pressupost 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

M’acompanya, i així ho deia el president, en aquesta taula, el secretari general del 
departament, el senyor Francesc Esteve, així com també, doncs, m’acompanyen en 
aquesta sala la resta de companys i membres del consell de direcció del departament, i 
d’altres persones que formen part del meu gabinet. I em permetran que comenci fent-los 
a ells un agraïment, un agraïment sincer per la feina de cada dia, que ens permet, doncs, 
fer una, jo crec, amb tota honestedat, feina positiva, doncs, per al conjunt dels ciutadans.

Aquest és el primer cop que presento els pressupostos del Departament de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge en comissió. Com bé saben, l’any 2016 els 
pressupostos no varen superar el debat a la totalitat al Ple, i, per tant, això va fer, doncs, 
que estiguem amb pressupostos del 2015 prorrogats. Avui som aquí per presentar i de-
batre amb tots vostès les línies mestres del pressupost del 2017. 

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

La gravíssima crisi econòmica que hem patit sembla que comença a quedar enrere i, 
per això, encara no es nota prou en les famílies. L’economia catalana, aquest 2016, haurà 
crescut un 3,4 per cent, i el pressupost que hem presentat, les previsions macroeconòmi-
ques, són d’un creixement del 2,7 per cent del producte interior brut. Justament per això 
podem presentar avui un pressupost millor que l’anterior, perquè la situació macroeconò-
mica ha millorat, fins al punt que creixem per sobre de l’economia espanyola i de l’euro-
pea, i augmenten els ingressos i baixen els interessos per primer cop en molts anys. 

I, tot això, malgrat que l’Estat continua sense complir, continua quedant-se la major 
part del marge del dèficit, com vostès saben, el 0,5 per cent, en comptes de l’1,2 que ens 
correspondria. I continua posant pals a les rodes a l’activitat legislativa del Parlament. 
Una dada: des del Govern de l’Estat, també des d’alguns grups d’aquest Parlament, te-
nen la vista molt fixada a vigilar si aquest Govern i aquest Parlament compleixen la llei. 
Però, en canvi, el nivell d’exigència i contundència no és el mateix quan és el Govern de 
l’Estat qui ha de complir-la, com la disposició addicional de l’Estatut, o, per exemple, 
la revisió del model de finançament autonòmic, que hauria d’haver estat aprovada l’any 
2014, o les sentències del Tribunal Constitucional, com és el cas, que vostès segur que 
coneixen, del traspàs de les beques. 

Malgrat això, avancem. En aquest pressupost tenim més ingressos per a liquidacions 
que l’Estat ha de fer d’anys anteriors –les bestretes que realitza són inferiors a la recap-
tació real–; més ingressos en els impostos cedits, i nous ingressos per a noves figures 
tributàries, 181,8 milions.

L’impacte de les mesures tributàries que s’han anat introduint des de l’any 2012 és 
de 1.281,2 milions d’euros, una clara mostra que, davant la greu situació econòmica i la 
necessitat d’afrontar accions de xoc per lluitar contra la crisi, el Govern de la Genera-
litat, des de l’any 2012, ha incrementat les mesures tributàries, i ho ha fet, no com una 
qüestió ideològica, sinó com una qüestió de necessitat i de justícia social.

Tot això fa possible que aquest pressupost incrementi la despesa social en 1.170 mi-
lions d’euros, perquè aquest pressupost té un únic objectiu: millorar la qualitat de vida i 
el benestar dels catalans i les catalanes. I això, avui, és indissociable de deixar de tenir 
un estat que ens vagi a la contra i començar a tenir un estat propi que jugui a favor dels 
seus ciutadans.

El departament que dirigeixo és un nou departament. Si anem als darrers pressupos-
tos aprovats, hi trobaran el del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
En aquesta legislatura hem passat a ser Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge, i hem incorporat la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i hem cedit la Direc-
ció General de Relacions Institucionals.

Com ja es va dir en la presentació del pressupost del 2017, el Govern de la Genera-
litat atén quatre objectius principals. El primer, enfortir la cohesió social per assegurar 
la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la reducció de les desigualtats; promoure un creixe-
ment equilibrat, basat en el reforçament de l’R+D+I, la millora de les infraestructures i 
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els suports als sectors productius; uns serveis públics de qualitat, ben dotats en capital 
humà i infraestructura, que assegurin el nostre estat del benestar, i un desenvolupament 
institucional complet per donar resposta a les demandes de la població de Catalunya i 
que es basi en la transparència, l’avaluació i el compromís ètic. 

Si fem una comparació del pressupost actual del departament, podem observar que 
el pressupost que avui presentem passa dels 394 milions d’euros de l’any 2015 –és un 
càlcul fet..., homogeni, segons les competències actuals del departament, lògicament– 
als 429 milions d’euros previstos en aquest pressupost que avui presentem. Això, en 
termes relatius, significa un augment, aproximadament, del 8,9 per cent, i en despesa 
social del nostre departament suposa un increment de 29 milions en el pressupost d’Ha-
bitatge i Millora Urbana. Però, com ja he dit, es tracta de termes relatius, perquè el pres-
supost d’enguany varia només en uns apartats molt concrets, i aquest creixement en cap 
cas és homogeni en tot el departament.

Els vull fer una consideració, i la faig atenent les esmenes que han presentat a aquest 
pressupost. La proposta de pressupost que avui debatem no és el pressupost maxima-
lista que segurament haurien volgut totes les àrees del nostre departament –això, ja els 
ho avanço–, com segur que passa en la resta de departaments de la Generalitat. Per 
exemple, ens hauria agradat poder fer una convocatòria del Pla únic d’obres i serveis 
per a inversions de municipis i comarques, o també ens hauria agradat incrementar el 
finançament disponible per als consells comarcals, que, com vostès molt bé saben, no 
són administració reconeguda per l’Estat i, per tant, el seu únic ingrés depèn del Govern 
de Catalunya, o de les subvencions i transferències finalistes que els puguin fer altres 
administracions locals, com són les diputacions i ajuntaments. No ha pogut ser perquè 
tenim els ingressos que tenim.

Però, dit això, sí que puc afirmar que és el millor pressupost possible, en uns mo-
ments en què l’asfíxia financera i controlada de l’Estat encara és ben present i desigual 
per a les diferents administracions. Entrem, doncs, al detall de les polítiques i de les ac-
tuacions del Govern, que podrem desenvolupar amb l’aprovació d’aquest pressupost, i 
ho farem per àrees. 

La crisi econòmica, que es va iniciar l’any 2007 i ens acompanya des de llavors, s’ha 
manifestat de forma especialment intensa en tot allò relacionat amb l’habitatge. Segu-
rament són moltes les causes que ens van portar fins aquí –seria bo estudiar-les per no 
repetir-les–, però la situació que ens ha deixat, amb el creixement de l’atur, la manca 
d’ingressos en moltes famílies, la pràctica desaparició de l’activitat constructora i im-
mobiliària, durant un grapat d’anys, amb l’enfonsament de totes les indústries relaciona-
des, sumat a la restricció del préstec hipotecari per part de les entitats financeres i a una 
manca clara de polítiques de defensa de les famílies endeutades per part del Govern de 
l’Estat, ens ha portat a una situació extrema en aquests darrers anys; una situació com-
plexa, que ha requerit una actuació especialment intensa per part del Govern de la Ge-
neralitat i del món local.

Els desnonaments van créixer de forma significativa i les dificultats de les famílies 
per fer front al pagament de l’habitatge es van multiplicar a mesura que es reduïa el seu 
poder adquisitiu. Aquest escenari, complex i dinàmic alhora, ha fet necessari un esforç 
pressupostari important en matèria de prestacions i ajuts per al pagament de l’habitatge, 
amb l’objectiu d’evitar situacions de risc d’exclusió residencial que poguessin derivar en 
desnonaments. 

Mai s’havien destinat tants recursos a polítiques d’habitatge i mai s’havia legislat 
tant. Malauradament, bona part de la legislació ha estat recorreguda pel Govern de 
l’Estat al Tribunal Constitucional, i, com vostès segur que van poder escoltar en la 
roda de premsa posterior a la meva trobada amb el ministre de Foment, no existeix 
cap voluntat, ara com ara, per part del Govern de l’Estat d’aturar els recursos presen-
tats, i, encara pitjor, cap compromís de no presentar-ne contra la nova llei que vam 
aprovar el passat desembre. Justament per això, enguany tornem a fer un esforç i les 
partides que més creixen en el pressupost del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge són les partides destinades a les polítiques d’habitatge; 
les partides encaminades a donar resposta efectiva a la situació actual i a evitar des-
nonaments; en definitiva, les partides que donen suport a les famílies amb dificultats 
de pagament de l’habitatge.
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Aquest pressupost que avui els presento contempla un increment del 12,3 per cent 
en les transferències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i supera els 115 milions 
d’euros de transferències corrents i els 25 milions d’euros de transferències de capital. 
També vull ressaltar aquí l’esforç que faran els diferents ajuntaments que formen part 
de l’agència de l’habitatge de Barcelona, el de l’agència de l’habitatge de l’àrea metropo-
litana de Barcelona. 

En concret, aquest increment del pressupost de l’Agència de l’Habitatge pot desglos-
sar-se en: 5,5 milions en despeses del capítol I, que correspon al personal funcionari 
traspassat des del Departament de Territori i Sostenibilitat; els 7,3 milions destinats a 
l’aplicació de la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en 
risc d’exclusió residencial, corresponent a costos derivats de les expropiacions forçoses 
en la llei, i a 2,7 milions derivats d’una major recaptació de l’impost sobre habitatges 
buits. De fet, amb la nova llei, la previsió és passar d’11,5 milions a gairebé 20 milions 
d’euros de recaptació. 

I aprofito aquest punt per tornar a demanar als diputats del Partit Popular de convèn-
cer el Govern de l’Estat per tal que retirin el recurs presentat al Tribunal Constitucional 
contra la Llei 14/2015, d’impost als habitatges buits. Jo mateixa ho vaig sol·licitar, com 
abans els deia, al ministre, però, fins avui, orelles sordes. Ens agradaria que aquí vostès 
prenguessin cartes.

Així, aquest 2017 tenim previst que l’Agència d’Habitatges de Catalunya destini un 
6,2 per cent més a prestacions i superi els 63 milions d’euros del pressupost inicial. Val 
a dir que l’experiència demostra que aquesta xifra acaba veient-se ampliada, superada, i 
cobreix les necessitats dels ciutadans, com ha passat aquest any 2016, quan hem arribat 
als 94 milions d’euros només en prestacions ordinàries.

Però, més enllà de les accions concretes i transferències, i ajuts a persones, famílies 
i entitats i administracions locals que permet aquest pressupost, des de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana, aquest any, tenim sis reptes en qüestions normatives i le-
gislatives per donar millor resposta en matèria d’habitatge.

En primer lloc, com ja he dit anteriorment, hem de desplegar i implementar la Llei 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió resi-
dencial –tot just, com saben, acabada d’aprovar–, amb la voluntat d’ajudar les persones 
que es puguin trobar en aquesta situació de risc o que ja s’hi trobin, cercant fórmules 
d’actuació i col·laboració amb l’Administració local i les entitats del tercer sector. En 
aquesta línia, des del departament, mitjançant l’Escola d’Administració Pública i en col-
laboració amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Cata-
lunya, realitzarem en les properes setmanes tot un seguit de jornades de formació sobre 
la nova llei arreu del territori.

D’altra banda, l’aprovació d’aquesta llei suposa passar de 72 municipis de demanda 
acreditada a 234. I els 162 nous municipis amb aquesta consideració rebran també una 
comunicació meva en els propers dies per informar-los de la seva inclusió al llistat de 
municipis de la Generalitat, i els ajuntaments tenen la possibilitat, per tant, d’exercir el 
dret de tanteig i retracte d’acord amb el Decret llei 1/2015. I els puc avançar també que, 
tan bon punt siguin aprovats aquests comptes, enviaré als municipis amb més demanda 
de mesa d’emergència –una cinquantena– una proposta de cofinançament per a l’expro-
piació d’habitatges, segons l’article 15 de la Llei 4/2016.

Segon. El grup de treball de lloguer, que tot just ahir, com saben, va presentar les se-
ves conclusions, que seran la base del debat parlamentari i social que haurem de fer per 
aprovar la nova llei que abordi aquesta qüestió, tal com es va incloure en la disposició 
final sisena de la Llei 4/2016. Però ja els avanço que no tinc clar que comptem amb mas-
sa col·laboració, o fins i tot comprensió, per part del Govern de l’Estat.

Tercer. Aprovarem el pla territorial sectorial d’habitatge 2015-2030, que esdevé el 
full de ruta que ha de guiar les polítiques d’habitatge, en els propers anys, del nostre 
país.

Quart. Iniciarem el procediment per a la modificació del reglament de sol·licitants 
d’habitatge de protecció oficial, amb l’objectiu d’adaptar-lo al nou context de l’habitat-
ge social a Catalunya. Com ja em deuen haver sentit a dir en més d’una ocasió, hem 
d’afrontar l’emergència d’habitatge, però, alhora, hem de treballar també per promoure 
l’accés a l’habitatge. 
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Cinquè. Iniciarem el procediment per a la modificació del reglament del Registre 
d’habitatges buits procedents d’execucions hipotecàries, creat pel Decret llei 1/2015, 
amb l’objectiu d’incorporar-hi aspectes derivats de l’aplicació de la Llei de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones amb risc d’exclusió residencial i de l’ac-
ció del Govern de la Generalitat en àmbits com l’exercici del dret de tanteig i retracte, 
entre d’altres.

I sisè. Aprovarem el reglament que reguli les ocupacions sense títol habilitant, tal 
com estableix la disposició final quarta de la Llei 4/2016, que diu que les meses han de 
realitzar les adjudicacions segons el criteri d’emergència, i ser-ne ocupants sense títol 
habilitant en cap cas ho ha de condicionar.

Tot això ho farem continuant i reforçant les actuacions ja endegades en aquesta 
línia, com són: ampliar el nombre de convenis amb entitats financeres per a la cessió 
d’habitatges buits, i superar els actuals 3.660 habitatges compromesos; prioritzar les 
prestacions urgents al pagament del deute de lloguer, els acords a través d’Ofideute 
i les adjudicacions de mesa d’emergència; ampliar el nombre de famílies amb dret 
a percebre l’ajut de lloguer a través de l’increment de la disponibilitat pressupostà-
ria, que permeti fer front a les sol·licituds presentades que compleixin els requisits. 
Aquest increment de famílies preceptores s’ha donat des de l’any 2012, quan s’han 
més que doblat les unitats de convivència beneficiàries i els recursos destinats, per 
tant, a aquest àmbit.

Impulsarem el paper de les entitats del tercer sector, mitjançant acords de col·labora-
ció i cessions d’habitatges, així com a través de la Xarxa d’habitatges d’inclusió social. 
Reforçarem l’exercici del dret de tanteig i retracte amb l’adquisició de més habitatges, 
en compliment del Decret llei 1/2015; amb l’ampliació de 72 a 234 municipis de deman-
da acreditada, i, per tant, susceptibles d’aplicar l’impost d’habitatges buits, preveiem in-
gressar, com els deia abans, uns 10 milions d’euros més; aquests s’afegirien a la partida 
d’inversió, que ja contempla una assignació de 10 milions d’euros.

Deixin-me acabar aquest apartat amb dues qüestions més. Primer, com ja deuen sa-
ber, he sol·licitat al ministre De la Serna, el ministre de Foment, que s’aprovi un nou pla 
de «vivenda» a l’Estat espanyol i que ho faci recuperant les xifres d’anys anteriors. Com 
he dit repetidament, mai com ara havíem destinat tants recursos a habitatge i, en canvi, 
l’Estat en destina menys que mai. I, segon apunt, el pressupost d’aquest 2017 també re-
cull un increment del 128 per cent a les transferències als ajuntaments per al pagament 
de projectes vinculats a la Llei de barris, per un import de 33,7 milions, 19 milions d’eu-
ros més que en l’exercici 2015.

Les obligacions financeres de les anteriors convocatòries de la Llei de barris han 
pesat molt, vostès ho saben, atès que suposaven compromisos a futur que no estaven 
pressupostats. Això va crear un deute important amb les corporacions locals, deute que 
estem afrontant des de l’any 2010. El deute viu amb els ajuntaments per Llei de barris 
l’abril del 2016 era de més de 157 milions d’euros, concretament 157.609.602,68 euros. 
Aquest passat desembre s’ha reduït a 39 milions d’euros, una reducció del 75,05 per 
cent. I aquest any 2017 obrirem una nova convocatòria de suport als barris per un im-
port de 10 milions d’euros, adreçada especialment a aquells barris on tenim detectades 
unes necessitats socioeconòmiques més altes.

Passem al que és l’àmbit del món local. Entrem, doncs, en el pressupost de la Secre-
taria d’Administracions Locals, però ho farem posant-ho, primer, en context. Les admi-
nistracions locals de Catalunya, l’any 2015, van gestionar un pressupost global de 10.807 
milions d’euros; d’aquests, el 80,4 per cent va ser gestionat directament pels ajuntaments, 
mentre que la resta es reparteix entre diputacions, comarques i entitats metropolitanes.

D’aquests 10.807 milions euros, 6.368 són ingressos propis, ingressos en base a 
l’exercici de la fiscalitat local en forma d’impostos i taxes. Per tant, el 58,92 per cent 
dels ingressos locals són, hi insisteixo, ingressos propis; 3.268,5 milions, són finança-
ment directe de l’Estat, que arriben en forma de participació en els ingressos de l’Estat; 
concretament això representa el 30,22 per cent; 642 milions van ser ingressos financers, 
i això representa el 5,94 per cent. I 531,5 milions corresponen a altres transferències; 
aquí s’inclouen diferents transferències de la Generalitat, com el Fons local de coopera-
ció o altres programes d’ajuts de les diferents conselleries. Tot plegat representa el 4,92 
per cent.



DSPC C 293
18 de gener de 2017

Sessió 11 de la CGAPH 8

Amb aquestes dades, vull fer-ne dues valoracions. La primera, que la despesa en 
mans de l’Administració local és poca en comparació amb la despesa que encara manté 
l’Estat, i aquesta despesa ve encara molt determinada per la pressió fiscal de cada muni-
cipi. I segona, que la realitat del món local de Catalunya no és homogènia, tampoc en els 
ingressos. Els ajuntaments més petits tenen una més forta dependència dels ingressos que 
transfereix el Govern de la Generalitat, i això no passa en els ajuntaments mitjans i grans.

En aquest sentit, si observem la situació econòmica i financera del conjunt de l’Ad-
ministració pública local catalana, podrem comprovar que ha experimentat una millora 
significativa en els darrers cinc anys, segons mostra l’evolució de les liquidacions dels 
pressupostos del període 2011-2015. Així, en aquest període, una part important de les 
despeses s’ha destinat a reduir l’endeutament local, tal com estableix la normativa vi-
gent en matèria d’estabilitat pressupostària. En aquest àmbit, cal destacar una realitat 
que sovint queda desvirtuada en l’estadística: la situació dels ajuntaments més petits del 
país és significativament pitjor que la del conjunt. Aquests han vist reduïts els seus in-
gressos totals en un 4 per cent, la despesa total ha baixat un 11 per cent i la inversió ha 
caigut un 36 per cent.

Dit això, dues dades positives del conjunt dels municipis catalans: només un 4,9 per 
cent dels municipis catalans, que representen un 5,4 per cent de la població, presenta 
una ràtio de deute viu per sobre del 110 per cent dels ingressos corrents. Per altra ban-
da, pel que fa a la liquiditat, el període mitjà de pagament a proveïdors és un bon indi-
cador de mesura i cal destacar que, en l’actualitat, només un 18 per cent dels municipis 
superen el límit de trenta dies de mitjana, i la majoria són municipis petits.

Feta aquesta contextualització, des de la Secretaria d’Administracions Locals tenim 
molt clar que la nostra acció vers el món local s’inscriu en tres eixos de suport. Suport 
al funcionament: en aquest cas, vetllem pel funcionament dels diferents municipis i ho 
fem mitjançant l’assessorament en el compliment de la legalitat. La provisió i el nome-
nament de funcions amb habilitació estatal, que, com he dit en repetides ocasions, no 
arriben a cobrir, com saben, les necessitats de l’Administració local del nostre país, i, 
amb l’aprovació de la Llei de reforma i sostenibilitat de l’Administració local, encara és 
més difícil, perquè s’ha centralitzat, novament, la seva formació –disculpin. Per això, 
conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, cerquem fórmules 
per donar resposta a les demandes dels ajuntaments i a les obligacions legals, mitjan-
çant la formació específica i posterior acreditació.

L’elaboració del mapa municipal de Catalunya, que enguany, per ser més eficients, 
treballarem mitjançant un conveni amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

I una darrera qüestió imprescindible en aquesta línia de suport al funcionament dels 
ens locals és la convocatòria de suport econòmic als càrrecs electes dels municipis de 
menys de dos mil habitants. I per això al pressupost tenim previst destinar 4,5 milions 
d’euros a aquest compromís.

Respecte al suport en recursos econòmics, tenim l’objectiu de millorar les polítiques 
que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals, amb atenció a la seva diversi-
tat. Des de la secretaria de governs locals actuem amb diferents eines. La primera és el 
Fons de cooperació local de municipis i comarques. Es tracta d’un finançament no fina-
lista aplicat a la despesa corrent. Cal dir que aquest fons esdevé cabdal per als consells 
comarcals, atès que és la seva gran via de finançament. Justament en aquest aspecte, 
una de les novetats del pressupost d’enguany és la incorporació de 700.000 euros per a 
la comarca del Moianès, que es realitza sense detreure els altres consells comarcals, el 
mínim garantit per la mateixa atribució legal establerta per la Llei de pressupostos.

La segona eina és la segona convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
2016-2017, per a despeses de reparacions o manteniment i conservació. A més, conjun-
tament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca i Alimentació, iniciem una nova convocatòria de subvencions per a arranjaments de 
camins públics locals 2017-2019. En concret, es finança amb un programa pluriennal de 
prop de 30 milions d’euros, on Governació destina 16 milions d’euros.

També, amb una aplicació més concreta, el pressupost recull el suport en recursos 
econòmics al Consell General d’Aran, que enguany s’incrementa en 1,5 milions d’eu-
ros, per donar resposta, d’una banda, a les noves competències transferides a partir del 
31 de desembre del 2014, i, de l’altra, per la insuficiència de finançament sostinguda des 
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de fa anys, i que es pal·liava mitjançant transferències del pressupost d’aquest departa-
ment o bé transferències del Departament d’Economia. I una segona aplicació ben con-
creta és el finançament del municipi de Badia del Vallès, amb 3 milions d’euros, tal com 
marca la llei de creació d’aquest municipi que va aprovar aquest Parlament.

El suport de repensar el futur, aquest també és un element bàsic per al món local. 
I, tal com ja vam anunciar i coneixen molt bé els grups d’aquesta cambra, hem iniciat el 
procés de debat governslocals.cat; un procés que impulsa el Govern de la Generalitat, 
a través del Departament de Governació i conjuntament amb la resta de les administra-
cions catalanes, amb l’objectiu de definir com serà l’Administració local del futur. Els 
ajuntaments, el món local, són un pilar fonamental de la nostra societat, i és en bona 
part gràcies a ells que tenim l’estat del benestar que tenim. El nostre país ha canviat al 
llarg de tots aquests anys, i la nostra societat, també. També ha canviat la manera com 
veiem les institucions, com vivim la política, i ha canviat el nostre nivell d’exigència i 
també els reptes que hem d’afrontar. I per això ens calen més i millors eines; per això 
ens calen noves lleis, i les volem definir i debatre amb el territori. 

Necessitem unes administracions locals més eficients, que presentin més i millors 
serveis a la ciutadania, en un entorn de recursos escassos, i que recuperin la seva au-
tonomia local davant l’intent de recentralització de l’Estat. I per això és tan important 
aquest debat sobre com ens volem organitzar, com podem ser millors, com podem do-
nar resposta als nostres ciutadans i ciutadanes. Com a consellera, hi confio molt, en 
aquest procés que hem endegat. El liderem com a Govern? Sí. Però només tindrà èxit si 
hi ha la implicació per part de tothom.

I abans d’acabar aquest apartat, deixin-me fer una referència a un tema que sovint és 
objecte de pregunta, i és el deute que la Generalitat manté amb el món local. La situació 
financera que hem viscut aquests anys, amb la davallada dels ingressos, fruit de la greu 
crisi econòmica, i amb la pràctica intervenció de les finances de la Generalitat per part 
del Govern espanyol, ha provocat que el Govern de la Generalitat no hagi pogut aten-
dre totes les seves obligacions amb les administracions locals. Malgrat això, i aquesta 
és la bona notícia, en aquests darrers exercicis estem incrementant el pagament d’aquest 
deute, i ho fem prioritzant els criteris d’antiguitat i el pes que aquest deute té sobre les 
finances municipals.

En aquesta línia, per injectar liquiditat als ajuntaments, vam signar de nou convenis 
amb les quatre diputacions per tal que elles avancessin aquests pagaments i posterior-
ment els cobressin del Govern, i enguany els estem renovant. Així mateix, el Govern, 
tal com ja va avançar el vicepresident, té previst signar convenis amb els ajuntaments 
amb l’objectiu que, a final d’aquest exercici, tots els compromisos de deute de la Gene-
ralitat no sobrepassin l’any d’antiguitat.

Parlem ara, si els sembla, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. L’Admi-
nistració de la Generalitat és un cas d’èxit. En aquests darrers trenta-cinc anys ens hem 
dotat d’una administració potent, que serveix de forma eficient la nostra ciutadania. Ara, 
a més, volem que sigui un cas d’excel·lència, i per això estem donant compliment al Pla 
de reforma de l’Administració i del seu sector públic, per aconseguir tenir una adminis-
tració encara més eficient, transparent i flexible, que compti amb els millors professionals 
i també amb les millors eines. L’aplicació del Pla de reforma ha centrat l’actuació de la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública en els darrers dos anys, però, amb la visió de 
ser un procés continu i evolutiu, el 2017 es reorientarà el pla, que tindrà com a eix inspira-
dor una administració de les persones i per a les persones, amb la concreció d’actuacions 
enfocades al personal, al servei de l’Administració, i d’altres adreçades a modernitzar-la i 
a oferir a la ciutadania i a les empreses uns serveis públics de qualitat.

I és en aquest sentit que, durant el proper exercici, impulsarem reformes normatives 
i estructurals per avançar en aquesta línia. En concret, aprovarem el projecte de decret 
d’avaluació de l’incompliment del personal al servei de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya; elaborarem el decret d’accés a l’ocupació pública de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya; adaptarem els serveis públics als requeriments norma-
tius per al desenvolupament de l’Administració electrònica. De fet, el pressupost de la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública és de 21 milions d’euros, creix un 36 per 
cent respecte del 2015, i és bàsicament per les partides destinades a projectes transver-
sals que s’han d’executar durant el 2017, per fer realitat un compromís d’una adminis-
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tració pública digital que tingui entre les seves idees forçar la simplificació en la relació 
amb la ciutadania, així com l’accessibilitat multicanal i la interoperabilitat.

Permetin-me que m’estengui una mica més en aquest apartat sobre l’Administració 
digital, perquè considero que aquest és un dels principals reptes que el nostre departa-
ment té plantejat, i també el tenim com a Govern i com a país. Ja fa temps que hi tre-
ballem, i amb aquest pressupost que avui presento continuem apostant fortament pel 
manteniment, l’evolució i la construcció de les eines necessàries per assegurar una re-
lació entre l’Administració i els ciutadans àgil, eficaç i segura per mitjans electrònics. 
Evidentment, perquè hi ha una llei que ens hi obliga, però també perquè estem conven-
çuts que en ple segle XXI ja disposem de la tecnologia necessària per assegurar una re-
lació multicanal amb els ciutadans, i ara hem de fer un pas ferm per continuar adaptant 
la nostra organització i la prestació dels nostres serveis públics als requeriments d’una 
societat cada cop més digital.

Per això, com deia, hem de destinar els recursos necessaris al manteniment i l’evo-
lució de les solucions tecnològiques, com, per una banda, la plataforma d’integració i 
col·laboració administrativa, la PICA, una plataforma tecnològica corporativa de la Ge-
neralitat que permet l’intercanvi d’informació entre organitzacions, administracions i 
institucions; el tramitador genèric d’expedients electrònics; el sistema de gestió i arxiu de 
documents electrònics, i el sistema de signatura electrònica de documents, entre d’altres.

Els vull parlar, també, de dues qüestions que no afecten directament el volum del 
pressupost de la Secretaria d’Administració i Funció Pública i del departament, però sí 
la seva feina i responsabilitat. Es tracta de la recuperació de les pagues extra del 2013 i 
2014, que es troben en negociació amb la Mesa general, i, en segon lloc, de la convocatò-
ria de noves places. Respecte del primer tema, el pressupost de la Generalitat per a aquest 
exercici 2017 recull la consignació de 225 milions d’euros per fer front a la part corres-
ponent de la paga extraordinària de desembre del 2012. Respecte a la calendarització del 
retorn de les pagues extraordinàries de desembre del 2013 i 2014, s’estan negociant en el 
marc de la Mesa general i, quan s’arribi a un acord, aquest tindrà la corresponent traduc-
ció, lògicament, pressupostària, com ja va passar en el cas del retorn de la paga del 2012.

Segon tema. Aquest any 2017 tenim previst convocar una oferta d’ocupació pública 
de 7.000 noves places, que s’afegeixen a les 1.230 de l’any 2015, i això permetrà la con-
solidació de molts llocs de treball. I, així mateix, aquest pressupost contempla un aug-
ment de 6.923 dotacions de personal addicional, especialment en els àmbits de docents, 
Mossos, Bombers i salut, i els demano que no confonguin una cosa amb l’altra.

Per tenir una bona administració és bàsic, també, comptar amb una bona formació 
dels treballadors al servei del sector públic, i, per tant, aquí entrem a parlar de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. A més, la formació dels serveis públics és essen-
cial per pensar un bon servei a la ciutadania. L’Administració està integrada per perso-
nes que treballen per servir persones. En aquest sentit, la formació és un dret social dels 
treballadors públics que el Govern ha de garantir per preservar l’estat del benestar com 
a patrimoni comú. I, respecte a això, la tasca de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, com els deia, és cabdal.

Per fer que l’Escola sigui una institució de referència en la formació dels servidors 
públics de Catalunya, actuarem en tres àmbits. El primer: transformant l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya en una autèntica escola de govern i d’administracions 
públiques com a veritable estructura d’estat per tal de cobrir les necessitats i demandes 
del model de gestió pública del segle XXI. És per això que aquest 2017 es preveu l’apro-
vació per part del Govern del projecte de llei de l’Escola Nacional de Govern i Admi-
nistracions Públiques Enric Prat de la Riba. Aquesta llei haurà de regular el sistema 
d’homologació d’accions formatives de les administracions públiques, i definirà i desen-
voluparà la metodologia per a la captació de talent dels directius públics i del personal 
al servei de les institucions i de les administracions públiques.

Segon: l’ENGAP Enric Prat de la Riba també assumirà un paper de think tank de 
polítiques públiques, en col·laboració amb els agents implicats en la formació, incloses 
aquí les universitats.

Tercer: posarem en valor la presència internacional de l’Escola signant convenis de 
col·laboració amb les escoles d’administració pública, que sovint són centres universi-
taris de tercer cicle, i que són referents a nivell internacional per promoure la recerca 
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i l’intercanvi d’experiències, i, així, millorar la gestió pública. És per això que l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya ha vist incrementat el seu pressupost en un 5 per 
cent, després que durant els anys de la crisi hagués perdut gairebé un 35 per cent del 
pressupost que tenia el 2009.

I ara els passaré a parlar del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Un dels 
apartats del pressupost que més creix correspon, precisament, a aquesta àrea concreta, i 
és sovint, aquest, un gran desconegut. Des que soc consellera he pogut conèixer i parlar 
amb molts alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Òbviament, són múltiples les inquietuds 
i necessitats que em plantegen, i sovint em parlen de qüestions organitzatives. I els en 
poso un exemple. 

En una visita recent, un alcalde em va comentar que per millorar la gestió de la 
despesa, així com també el compliment en el termini del pagament a proveïdors, va 
introduir la gestió de procediments mitjançant signatura electrònica. Un cop aplicat 
el nou finançament, es van trobar que una bona part dels processos s’aturaven quan 
arribaven a la signatura del regidor o regidora, i això que aquests havien de signar en 
diferents moments del procés de la despesa, no? El problema era que signaven des de 
l’ordinador que tenien a la seva disposició a l’ajuntament amb lector de targeta per al 
certificat electrònic, i, òbviament, i més en els temps que corren, els regidors i regido-
res volien llegir-se bé cada proposta abans de signar-la, evidentment. En pocs dies, des 
de l’AOC es va posar en marxa una aplicació que va permetre a l’ajuntament en qües-
tió esdevenir un consorci pilot en signatura electrònica en iPad i en smartphone. Des 
d’aquell moment, el nivell de gestió i agilitat en la tasca dels regidors, imprescindible 
per donar compliment al termini del pagament a proveïdors, va ser tot un èxit. I, òbvia-
ment, molts altres ajuntaments van aplicar aquest mateix sistema. Tot allò va ser possi-
ble gràcies al Consorci AOC i l’alcalde així m’ho va traslladar.

Per això, quan veuen que augmenta el pressupost del consorci, jo només els puc dir 
que l’objectiu és millorar el servei públic i atendre les necessitats dels ajuntaments. Tin-
guin en compte que des del consorci s’ofereixen prestacions dels serveis digitals a uns 
2.300 ens de l’Administració i el sector públic català –ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions, la mateixa Generalitat–, i que l’estalvi estimat per l’ús d’aquests serveis és 
d’uns 150 milions d’euros anuals, la qual cosa suposa un retorn d’uns quinze euros per 
cada euro invertit en aquest àmbit. D’aquí la importància del consorci i la transcendèn-
cia de la tasca que du a terme.

La nova legislació europea, espanyola i catalana en matèria d’Administració electrò-
nica estableix l’obligatorietat en l’ús de mitjans digitals. És més, el canvi de paradigma 
el constitueix el fet que ja no és oportú parlar d’Administració electrònica o digital com 
una forma diferenciada de prestar els serveis públics respecte a la, podríem dir-ne entre 
cometes, «tradicional». Només existeix una forma de govern i Administració, i és la re-
sultant d’allò que s’anomena «transformació digital».

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant 
el Consorci AOC, acompanya els ens locals en l’ús dels esmentats mitjans digitals per 
assolir una major eficiència en la gestió, perquè aquesta és la nostra funció, i aquest any 
pensem fer-ho donant resposta a les necessitats emanades dels nous requisits legals del 
procediment administratiu electrònic. I, concretament, ho farem potenciant els serveis 
per fer que els ciutadans es relacionin electrònicament amb l’Administració, i s’estalviïn 
temps i també diners; avançant cap a una gestió interna digital que generi estalvis i efi-
ciències; promovent la connexió entre administracions per deixar de demanar certificats 
en paper als ciutadans, i garantint una administració electrònica segura, fiable i de con-
fiança en els serveis d’identitat digital i signatura electrònica.

Només dues dades: l’AOC ha tingut un paper molt destacat en la implementació 
de la Llei de transparència als ens locals, paper que ha estat reconegut positivament 
pel mateix Síndic de Greuges en el seu informe d’avaluació, així com també en la im-
plementació de la finestreta única empresarial als municipis. I una segona dada, tam-
bé important: l’increment del nombre de les factures electròniques gestionades per 
l’e-FACT, programa de gestió i recaptació de factura electrònica que utilitzen la gran 
majoria d’administracions de Catalunya; ha passat de les prop de 98.000 factures ges-
tionades el 2014 als més de 2,3 milions el 2016, fet que representa, com veuen, un es-
pectacular increment.
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Els en podria posar molts més exemples, però no els cansaré. Si realment..., però si 
realment creiem en l’Administració electrònica, hem de donar eines als nostres ajun-
taments per poder treballar. I nosaltres ens ho creiem, sincerament. Per això, conjun-
tament amb les quatre diputacions i els representants del món local, hem impulsat el 
Pacte nacional per a la societat digital i ens hem compromès a fomentar conjuntament el 
desenvolupament de la societat digital a tot el territori. 

Fins aquí els he parlat del context econòmic actual on s’aplica aquest pressupost, 
de les diferències respecte del pressupost del 2015 i, sobretot, de les actuacions polí-
tiques que tenim programat desenvolupar des de la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana, les administracions locals i Administració i funció pública. Però, abans de 
finalitzar aquesta primera intervenció, els vull parlar d’altres actuacions que formen 
part del mateix departament i que s’impulsen i coordinen des de la mateixa secretaria 
general. 

En primer lloc, el nostre és un departament amb una molt forta relació amb el ter-
ritori. Primer, perquè som el departament de l’Administració local i hem de ser ben a 
prop de tots els ajuntaments de Catalunya per ajudar-los i fer seguiment dels diferents 
programes i d’ajuts i subvencions. En aquests moments, tenim en marxa els PUOSC 
adreçats a manteniment, els Feder, el RIS3CAT, els Interreg POCTEFA, i ampliarem 
amb els PUOS de camins. Per tot això, la tasca i els recursos dels serveis territorials 
són molt importants. Una tasca que, des de la incorporació de la Secretaria d’Habitat-
ge i Millora Urbana i l’aprovació de la nova llei d’aquest desembre, es veurà ampliada. 
I és en aquesta línia també que, per qüestions d’optimització i eficiència, hem traslla-
dat els serveis territorials de la demarcació de Barcelona a la seu central del depar-
tament de Via Laietana, amb la voluntat de reforçar els equips i realitzar economies 
d’escala.

En segon lloc, una de les responsabilitats també molt important d’aquest depar-
tament és gestionar tot allò que té a veure amb els afers religiosos. Som una societat 
cada vegada més plural, des d’un punt de vista religiós, amb tota la riquesa que això 
implica, però també amb els reptes que hi suposa; reptes relacionats amb les noves 
demandes que formulen les diferents confessions religioses als serveis públics i, en 
particular, a l’Administració local; reptes, també, derivats del desconeixement i de la 
incomprensió que mostra, en moltes ocasions, una part de la ciutadania cap a aquesta 
diversitat religiosa. I reptes –per què no dir-ho– que sorgeixen de la necessitat de fer 
front a aquells que volen utilitzar la religió per minar la convivència i enfrontar-nos 
els uns als altres. 

Per això, la Direcció General d’Afers Religiosos impulsa un seguit de mesures que 
tenen com a objectiu la promoció del coneixement de la diversitat religiosa, la garantia 
dels drets de llibertat religiosa de tota la població, el desenvolupament de recursos per 
a les diferents administracions en matèria de gestió d’aquesta diversitat i el suport a les 
iniciatives de col·laboració i entesa que sorgeixen entre les diferents confessions religi-
oses implantades al nostre país. I aquest pressupost dona resposta a aquesta voluntat. 

I tercera qüestió, molt important, encara que l’he deixada volgudament per al final: 
els processos electorals. Com vostès saben molt bé, l’organització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya depèn del nostre departament. Com a consellera, vaig viure 
en primera persona –i els ho he dit en més d’una ocasió– l’organització de les darreres 
eleccions del 27 de setembre. Justament, aquella experiència ens va portar a treballar en 
una llei que avui està en les seves mans. En la mà d’aquest Parlament està aprovar-la. Es 
tracta del Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i les 
catalanes residents a l’estranger. Si és aprovada –com espero–, en aquesta cambra hau-
rem d’implementar-la en les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Finalitzo amb això la meva intervenció, que, lògicament, podrem aprofundir en el 
debat que vostès, lògicament, em plantejaran. Per tant, quedo a l’espera de les seves 
aportacions.

El president

Moltes gràcies, consellera. Ara correspondria el torn als grups parlamentaris que 
han presentat esmena a la totalitat a la secció pressupostària. Ho farem de major a me-
nor, i, en aquest cas, li correspondria el torn d’intervenció al Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, al senyor Carlos Carrizosa. Si us plau, té la paraula.
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Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Meritxell Borràs, consellera, per les se-
ves explicacions. Su conselleria es una de las conselleries que tiene en la mano la mo-
dernización de la Administración catalana. Y lo primero..., el primer comentario que 
hay que hacer, así, desde lejos, a los presupuestos que ustedes nos presentan, es que son 
unos presupuestos continuistas y no son reformistas, en cuanto a la necesaria adaptación 
que precisaría nuestra Administración, que lleva treinta y cinco años funcionando, la 
Administración autonómica, ha pasado por diversas vicisitudes económicas y sociales. 

Y lo que ustedes no han hecho nunca es poner esta Administración a punto, ha-
ciendo una administración moderna del siglo XXI, adaptarla a las circunstancias 
económicas, como han tenido que hacer empresas y como han tenido que hacer fami-
lias, que han tenido que rebajar sustancialmente los gastos. Una reforma en la Admi-
nistración quiere decir rebajar grasa y potenciar músculo, quiere decir limpiarla de 
duplicidades, quiere decir no pagar tanto a altos cargos, quiere decir no tener tantos 
cargos de los que se nombran a dedo, quiere decir tener más puestos por oposición 
profesionalizados y menos interinos. 

Todo esto quiere decir tener una administración moderna, una administración que 
no pese en el bolsillo de los ciudadanos más de lo imprescindible, que dé un servicio 
cercano y que cumpla con sus cometidos con el máximo nivel de eficiencia. Ustedes, en 
ese aspecto, en estos presupuestos, en absoluto se han preocupado por pinchar la bur-
buja política, no han destinado partida ninguna encaminada a renovar, a regenerar y a 
suprimir ciertos organismos inútiles. Y ustedes, al final, también yo lo veo lógico, esto, 
porque ustedes son ese viejo partido que ha contribuido en España a anquilosar nuestras 
instituciones, junto con los dos viejos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialis-
ta, ustedes han sido copartícipes..., han hecho muchísimas cosas bien en la democracia, 
pero en otras la verdad es que ustedes se han apuntado siempre, han sido copartícipes 
en estropear todo esto que ahora ustedes quieren dejar estropeado e irse, marchar y de-
jar tal y como han contribuido a crear este Estado que a muchos no nos acaba de gustar 
y que lo encontramos criticable pero que queremos reformar. 

En Cataluña, en concreto, podemos y deberíamos reducir el 25 por ciento de los 
organismos públicos. Hay 395 entidades independientes que cobran, que suponen una 
carga para el erario público, y ese número de entidades independientes, independientes 
pero dependientes del erario público, es más del doble de las que hay en Madrid y tripli-
can a las que hay en el País Vasco.

¿Acaso no debería, la Administración catalana, ocuparse de esto? ¿No deberíamos 
evitar duplicidades? ¿No deberíamos rebajar los niveles de administración que tenemos 
los catalanes, que, a veces, llega a seis niveles de administración entre municipio, enti-
dad metropolitana, consell comarcal, autonomía, diputación, Estado, Europa? ¿No de-
beríamos reducir todo esto y potenciar la descentralización por los entes locales, tener 
una autonomía y luego tener un estado que funcione?

Esa reforma, ustedes, que, por cierto, quieren potenciar mucho la Escuela de Admi-
nistración Pública..., la Escuela de Administración Pública podría dedicarse a otras co-
sas distintas a constituir una estructura de estado y ser copartícipe de una reforma, de 
unas propuestas que luego ustedes nos trajesen aquí como Gobierno. 

Este presupuesto, por lo tanto, no puede tener el apoyo de Ciudadanos; es un presu-
puesto –ya lo hemos dicho en otras ocasiones– para la independencia, para contentar a 
la CUP, y, además, aparte de eso, que para nosotros ya motiva el que no podamos darle 
apoyo, es que son unos presupuestos continuistas y no reformistas.

Pese a eso, nosotros estamos constreñidos por el Reglamento y, por tanto, lo que 
a nosotros nos hubiera gustado, que es hacer unos presupuestos desde cero, verdade-
ramente revisando todas las prioridades que tiene nuestra Administración, y empezar 
a reconfigurar unos presupuestos verdaderamente nuevos con las lógicas ataduras que 
tiene siempre una gran administración pública, que no puede descuidarse, como son las 
cargas de personal y de funcionario y de mantenimiento de edificios, hay cuestiones 
que están mandadas, pero hay muchísimo margen que ustedes no han ejecutado.

Nosotros..., le digo alguno de los ejemplos de las líneas que, digamos, en la cons-
tricción en la que nos tenemos que mover cuando nos vienen con unos presupuestos ya 
muy encajados por parte del Gobierno, le diré alguna de las cuestiones que nosotros, 
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digamos, cuestionamos y propuestas que hacemos, que, sin ellas, nos tememos que no 
podemos dar apoyo a estos presupuestos. 

Empiezo casi por el final de lo que usted decía ahora sobre las consultas populares: 
ustedes tienen previstos 5.800.000 euros, que, por cierto, bueno, como sabemos, son 
unas partidas que ustedes tienen previstas para repetir aquello que ya hicieron y que 
dijeron que iba a ser, pues, el referéndum, que era la consulta esta del 9 de noviembre.

Esto es cinco veces más de lo que se gastó..., estos 5 millones y ochocientos, más de 
cinco veces más de lo que se gastó en atender la pobreza energética en el pasado año, 
más de cinco veces. Lo que..., más de quintuplicar eso que se gastó la Administración 
en atender la pobreza energética, por cierto, con una..., después, ustedes..., en esto, no 
hacemos más que legislar. Primero, se legisla equivocadamente; entonces, cuando eso 
no sale bien, se procura hacer otra ley que se legisla también equivocadamente, y así, 
ustedes, lo que van entrando es en un bucle infinito de victimismo; no solucionan los 
problemas, no hacen nada útil y van dando vueltas siempre a lo mismo. Y me refiero, en 
concreto también, a la pobreza energética.

Hay unos procesos electorales. Nosotros hemos propuesto una reforma de estas par-
tidas, una enmienda a estas partidas, reduciendo el 99 por ciento del dinero destinado 
a esto y con la precisión de que, si fueran unas elecciones autonómicas, esta partida 
sería ampliable, pero finalista para unas elecciones autonómicas, porque lo que sí nos 
parece responsable es prever que en Cataluña tengamos, durante este año, una posible 
contienda electoral autonómica. Eso sí que, dadas las circunstancias, la debilidad de su 
Gobierno y la inestabilidad que les proporciona su socio de gobierno, pues, es más que 
probable que nos veamos envueltos en otra elección más de las muchas que, desde que 
su partido gobierna, hemos tenido que afrontar los catalanes, debido a la poca estabili-
dad que han podido proporcionar desde su Gobierno.

Proponemos otras enmiendas que son recortes; ¿recortes en qué? En las retribucio-
nes a los altos cargos, un 10 por ciento. Más recortes; ¿recortes en qué? En asesores a 
dedo, un 50 por ciento. Más recortes; ¿recortes en qué? En la burbuja informática, un 
25 por ciento. Que solamente el presupuesto que se dedica, por parte de su Gobierno, 
de todos y cada uno de los departamentos, a la informática es tan grande como el que 
se dedica a cultura, y es más grande de lo que ustedes dedican, en conjunto, a vivienda, 
por ejemplo. Son más de 400 millones lo que se gastan ustedes en informática; nos pa-
rece excesivo. Creemos que se debería reducir sensiblemente esta partida.

También hacemos recortes en gastos suntuarios, en subcontratas para contratar gas-
tos de representación, etcétera. De aquí y de allá se puede recortar. No se debe recortar 
del bolsillo de los funcionarios. No se debe apretar en impuestos más a los catalanes. La 
Administración debe hacer los recortes en la grasa, en la grasa de la Administración. 

También hemos planteado un recorte del 15 por ciento en la Escuela de Administra-
ción Pública, que, por cierto usted se ha referido a Prat de la Riba. Prat de la Riba creó 
la Escuela de Administración Pública para acabar con el caciquismo, para modernizar 
aquella España de entonces, y ustedes lo que están haciendo..., sí, sí, señora, España, la 
España a la que Prat de la Riba nunca negó pertenecer, ¿eh? Y entonces, ustedes, lo que 
ahora están haciendo es, en esa Administración que ustedes conciben solo para una par-
te de los catalanes, volver a «caciquizar» la Administración, y ustedes..., ese es el prin-
cipal objetivo, que es todo lo contrario de lo que pretendía su fundador. 

Aquí también nosotros creemos que se puede ahorrar en una escuela que funciona, 
que fue un ejemplo, por cierto, y que debería ser de las mejores del Estado. Y han fun-
cionado ustedes de espaldas a la realidad; deberían coordinarse mejor ustedes con el 
Instituto Nacional de Administración Pública, que habría unas sinergias enormes que 
facilitarían también la implementación en la Administración catalana de buenos siste-
mas, no para hacer una estructura de estado, y a ver si, como lo decía antes, esta escuela 
trabaja también en propuestas para una reforma profunda de nuestra Administración.

La función pública. Vamos a ver, usted ha hablado de una administración de las 
personas y para las personas. Mire, la primera y mejor política de las personas para las 
personas es que se les paguen las pagas extra que se les adeudan. Y no el 55 por ciento 
de la paga, como ustedes han previsto en estos presupuestos: un cien por cien. Y tampo-
co nos olvidamos de las pagas de 2013 y 2014, que todavía se adeudan; nosotros vamos 
a proponer una moción para que se acometa ya el pago de estos dineros que se adeudan 
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a los funcionarios. Convoquen también oposiciones. Tenemos un 23 por ciento de inte-
rinos cuando lo normal sería tener un 10 por ciento. 

Vamos a tener que ir rápido ya. Mundo local: la devolución de las deudas a los ayun-
tamientos y a los consells comarcals. Oiga, desde la consellera Ortega se está diciendo 
que se va a acometer esta deuda y ustedes nos han sorprendido, digamos, cifrando las 
esperanzas de que cobren los ayuntamientos, en los pactos que ustedes hacen con las 
diputaciones, que las diputaciones son Administración General del Estado; ese Estado 
tan maligno y tan malvado es con el que ustedes, por lo visto, confían para subvenir los 
gastos de la deuda que la Generalitat ha contraído con los entes locales y que ustedes 
para nada reflejan su pago en estos presupuestos. 

Y, por cierto, mire, hay unas cifras de..., el suport financer de la Generalitat als ens 
locals, ustedes dedican 155 millones este año, este presupuesto, habían dedicado a esta 
misma cantidad en 2011, 175, 20 millones más. Y en el 2010 se dedicaron 205 millones. 
¿Y quiere que le diga la participación de los entes locales en los ingresos del Estado? 
Pues, mientras que la Generalitat ha ido reduciendo, el Estado ha ido ampliando: desde 
2010, 2.386.000 que se pagaban, a 3.268.000; más de 1.000 millones. Y no han cesado 
de aumentar desde 2010, 2011, 2012, 2013... Esa es la participación también del Estado, 
que no lo hace todo bien, ¿eh?, pero tampoco es el responsable de la mala gestión de los 
gestores de la Generalitat, de ustedes, que están dirigiendo la Generalitat de Cataluña; o 
sea que seamos serios en la gestión del mundo local.

En cuanto a la desigualdad de las inversiones territoriales, mire, aquí nos queja-
mos mucho, se quejan ustedes mucho. Ustedes hacen especialmente piedra angular 
de todos sus males a esa supuesta malignidad de la España que nos roba y que nos 
asfixia y que no nos deja dinero suficiente, pero, en estos presupuestos, ustedes po-
tencian, por ejemplo..., no queremos ser malos y decir que ustedes ponen más dinero 
allí donde les votan más, eso no lo diremos, pero ustedes..., hay determinadas partes 
de Cataluña que salen favorecidas con los presupuestos, en perjuicio de otras, de la 
parte del Pirineu o del Vall d’Aran, o del Vallés Occidental o el Garraf, respecto a 
los dos Penedès. O sea, ustedes redistribuyen la inversión territorial en perjuicio de 
algunas zonas de Cataluña.

Y en cuanto a vivienda, porque, si no, no me va a dar más tiempo, le diré: todo lo 
que han dicho ustedes, y creo que me quedan veinte segundos, presidente... Todo lo que 
han dicho ustedes acerca de su supuesta inversión más en vivienda, primero le diré: 
Cataluña es la comunidad que tiene más desahucios pese a no tener tanta población, y, 
además, aquí estamos priorizando otras inversiones más..., no sé, y priorizamos..., in-
vertimos mucho más que el resto de comunidades en medios de comunicación y, sin 
embargo, invertimos mucho menos que Andalucía en medios de comunicación, tam-
bién, por ejemplo. Y ellos triplican..., o tienen una inversión muy similar a la nuestra en 
vivienda, invirtiendo una tercera parte menos en medios de comunicación. 

Mire, y ya para acabar, la cifra de inversiones en vivienda, que ustedes nos las pre-
sentan aquí como si fuesen la gran cosa... Miren: habitatge, 320 millones este año. En el 
2012 se invirtieron 339; en el 2010, 636 millones. Es mucho dinero, el que se ha estado 
invirtiendo. Y ustedes lo que han hecho, al final, es que no han invertido en un plan de 
vivienda pública, no han invertido en suelo público y no van a cumplir con las inversio-
nes de estos presupuestos; están muy lejos de cumplir los objetivos que se esperan en 
la Ley de la vivienda que tenemos..., acabo ya..., la Ley 18 de 2007, de derecho a la vi-
vienda; un parque de vivienda destinada a políticas sociales del 15 por ciento, con estos 
presupuestos no llegamos en absoluto a los objetivos previstos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara li tocaria el torn d’intervenció al Grup Parlamentari So-
cialista, que sembla que compartiran la intervenció les diputades Ibarra i Martínez. En-
davant. Primera, l’Eva Martínez? (Pausa.) Endavant, diputada.

Eva Martínez Morales

Moltes gràcies, president. I gràcies també, consellera, per la seva intervenció i per 
aquesta explicació i detall del pressupost del seu departament. També agrair la presèn-
cia a tots els membres de la conselleria i saludar-los.
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Bé, a nivell general, la nostra esmena a la totalitat d’aquests pressupostos. I ho expli-
quem perquè creiem que aquests pressupostos que ens presenta el Govern de Junts pel 
Sí, format pel PDECAT i per Esquerra Republicana, ens presenten això, uns pressupos-
tos que són continuistes i que no varien gaire d’aquells que ens presentava el president 
Mas. Representen un model de societat que no compartim i, de fet, contra el qual llui-
tem, i és també un model que no demana més esforços al 4 per cent de la població que 
més té i que més guanya, i, en canvi, des de fa cinc anys demanen cada vegada més es-
forços a les classes mitjanes i treballadores, als empleats públics, als pensionistes. 

És a dir que amb aquests pressupostos, a nivell general, no ens han presentat 
una reforma fiscal valenta que modifiqui el sistema fiscal perquè aquest sigui més 
just, més progressiu i més redistributiu. I aquesta seria la clau de la qüestió per poder 
tenir més recursos per al nostre país. Per tant, renuncien a més recaptació, que ens 
permetria més inversió social, i també més recursos per al món municipal, per a la 
funció pública i per a les polítiques d’habitatge. 

Creiem que aquests pressupostos que ens plantegen, el Govern, són insuficients i que 
clarament no converteixen aquests pressupostos en els més socials de la història. De fet, 
l’any 2011, Mas i Camacho van pactar uns pressupostos més socials en xifres absolu-
tes. Per tant, és un pressupost que segueix tantejant una societat de dues velocitats, on 
les famílies han de suplir el que el sector públic no resol, amb exemples claríssims i fla-
grants com les escoles bressol o les places de residència.

Pel que fa a una anàlisi més concreta de les conselleries, i sobretot amb el tema de 
l’àmbit local, només podem dir que són uns pressupostos decebedors. Els recursos que 
s’hi presenten són insuficients per donar respostes a les necessitats dels 948 municipis 
de Catalunya. Hi ha pocs recursos; deute pendent milionari, encara; incompliment dels 
manaments del Parlament, i incompliment del seu mateix pla de treball que ens va pre-
sentar no fa encara un any. 

Pocs recursos perquè el projecte de pressupostos que han presentat confirma que 
els municipis no són prioritaris; per exemple: es rebaixa la partida del Fons de co-
operació local per als ajuntaments; es rebaixa un 0,2 per cent respecte al pressupost 
inicial del 2015. Es rebaixa aquesta aportació i, per contra, ja s’ha comentat, s’apuja, 
però una miqueta –una miqueta–, el que és la part dels consells comarcals. I la parti-
da per al PUOS és del tot insuficient. El 2010, la partida per promoure les inversions 
als municipis era de 86 milions d’euros, enfront dels 18 que es proposa amb el pro-
jecte de llei. De fet, s’abaixa un 0,7 per cent si agafem les dades de l’últim pressupost 
aprovat del 2015. 

En el powerpoint que ens han presentat hi havia una nova convocatòria de 29,5 mi-
lions d’euros, però que, en el pressupost de 2017, és molt minsa. I, clar, parla ja amb un 
programa 2017-2020, aquesta nova convocatòria. Creiem que és clarament insuficient. 
També un altre exemple: la partida d’ajuts de danys catastròfics i actuacions urgents. 
Com pot ser que es rebaixi un 37,5 per cent respecte al 2015? O un 95 per cent respecte 
al 2010? Aquests números, aquests percentatges encara són flagrants si agafem la dada 
en nombres absoluts. L’any 2010 s’hi destinaven, a aquesta partida d’ajuts a danys catas-
tròfics i actuacions urgents, 6 milions d’euros; per al 2017 es rebaixa a 370.000 euros. 
Una rebaixa molt –molt– considerable. 

Per tant, consellera, creiem que no hi ha una clara voluntat de transferir recursos 
als ajuntaments, tot i que els ajuntaments han demostrat durant la crisi que han gestio-
nat l’emergència social i que han generat moltes accions per reactivar les economies 
socials. I també, com s’ha explicat amb el powerpoint, han fet molt bona feina i tenen 
uns indicadors de gestió econòmica molt –molt– envejables, tant a nivell de reducció de 
deute com a nivell de pagament de dies..., de pagament amb els proveïdors.

Després, un altre punt. Hi ha un repartiment qüestionable en aquests pressupostos 
i no s’aborda un dels principals problemes de la conselleria, que és el deute milionari 
pendent encara amb el món local, que continua sent molt elevat. Esperem realment que 
durant el 2017 aquest deute es pugui acabar, no?, es pugui pagar; però, ara com ara, en-
cara no han estat capaços d’elaborar un pla de pagament del deute. És cert que s’han 
abonat deutes antics, però, quan rasquem una mica, hi ha moltes inversions encara de 
la Llei de barris, del PUOS, Fons de cooperació..., d’anys anteriors al 2015 que no s’han 
abonat. Ho hem reclamat i continuem reclamant el pagament del deute, que s’estableixi 
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en cada municipi un pla de pagament per tal que es puguin clarificar els recursos de què 
aquests disposaran.

Bé, amb alguns ajuntaments sí que ho han fet, com, per exemple, amb l’Ajuntament 
de Barcelona, sí que es va establir una calendarització d’aquest pagament del deute i 
amb el qual sí que es va fixar que abans d’acabar el 2016 es pagaria part d’aquest deute i 
que, a partir del 2017, el Govern faria els seus ingressos en 180 dies com a màxim. Està 
molt bé. Està molt bé, aquesta calendarització amb l’Ajuntament de Barcelona, però és 
que hi ha 947 municipis que també voldrien tenir aquesta calendarització, i jo crec que, 
des d’aquí, hem de vetllar per tots els ajuntaments de Catalunya.

Per tant, i en aquest sentit, tampoc és de rebut posar dificultats burocràtiques als 
municipis petits i mitjans per tal que puguin cobrar el seu deute. La majoria de munici-
pis de Catalunya són rurals i molts no arriben al miler d’habitants. Amb aquest context, 
cal garantir el suport i el finançament necessaris per incentivar noves activitats econò-
miques per fixar la població al món rural, com també per prestar uns serveis bàsics de 
qualitat i equitatius en la resta del país. Creu que aquests pressupostos responen a les 
necessitats d’aquests municipis? 

Bé, actualment, l’única administració que sí que compleix amb els municipis men-
sualment i a través de la PIE i dels recursos de les diputacions és l’Estat central. Les 
diputacions ara fan de banc, també ho han explicat, de la Generalitat, i subvencionen 
una petita part del que abans, amb els governs de Maragall i Montilla, finançava la Ge-
neralitat, i un dels exemples més clars són les escoles bressol. No hem vist en el pressu-
post..., en la Llei de pressupostos..., que la resolució aprovada pel Parlament, on s’insta-
va el Govern a garantir, tal com estableix la Llei d’educació, un finançament de les llars 
d’infants que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any. 
Abans hi havia una subvenció anual de fins a 1.800 euros per nen; amb les retallades es 
va anar abaixant fins a deixar-la a zero. Zero euros per a l’etapa educativa de zero a tres 
anys, i ara són els municipis els que assumeixen la responsabilitat de proveir el servei. 
Per tant, amb la lògica de l’autonomia municipal, tindrem municipis amb llar d’infants 
pública i altres que no. Tindrem municipis amb quotes amb preus socials i en tindrem 
altres que no. I això genera desigualtat, molta desigualtat, d’oportunitats per a les famí-
lies i, el que és pitjor, molta desigualtat per als infants del nostre país.

S’incompleix aquest manament del Parlament, però no és l’únic. El 30 de juny es va 
aprovar una moció sobre el món local. Es van aprovar diferents mesures per recolzar 
els ajuntaments i els serveis municipals. Sense entrar en el detall a la falta d’acció po-
lítica del Govern de la Generalitat per acordar amb el Govern de l’Estat la derogació o 
almenys la modificació de la Llei d’estabilitat o de l’ARSAL, hi ha dos manaments que 
s’incompleixen clarament en la presentació d’aquests pressupostos. 

El primer deia: «Incrementar amb els pressupostos per al 2017 les dotacions del 
Fons de cooperació local tant per a ajuntaments com per a consells comarcals de les 
entitats municipals descentralitzades respecte als pressupostos del 2015.» Això s’ha in-
complert. I l’altre punt: «Aprovar i presentar al Parlament dins del primer trimestre del 
2017 un projecte de llei de governs locals i un projecte de llei de finances locals que re-
forcin l’autonomia local i que garanteixin un sistema de finançament estable i propor-
cional, amb unes competències ben definides dels ens locals, perquè es puguin desenvo-
lupar amb garanties de qualitat i transparència les polítiques públiques.»

Bé, ara, primer es va parlar d’un congrés municipal. Això s’ha diluït amb un procés 
participatiu on hi haurà moltes aportacions, però que no es consensua ni es vota un do-
cument final. Per tant, si s’acompleix el calendari, al febrer s’haurà d’iniciar el procés 
per redactar unes lleis que, òbviament –òbviament–, no es tindran en aquesta legislatu-
ra. Per tant, dilació i manca d’actuació per dotar els ajuntaments d’una legislació potent 
per a la seva veritable autonomia.

I, per últim ja d’aquesta part, incompliment del seu propi pla de treball. Dels 79 ob-
jectius que es presentaven, només un en parlava específicament, del món local; de les 
750 mesures només deu eren específiques. I una de les mesures era un pla d’inversió lo-
cal per potenciar i reestructurar el PUOS, que, com hem vist, té uns recursos molt limi-
tats. Jo crec que això és un incompliment clar d’aquest pla de treball. I, per altra banda, 
també es deia que es faria una ordre per a danys catastròfics i ja hem vist que la partida 
per a danys catastròfics és molt minsa, pràcticament inexistent. 
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Per tant, molt pocs recursos. No s’aborda el pagament del deute. Incompliment dels 
manaments del Parlament i incompliment del propi pla de treball.

El president

Gràcies, diputada Martínez. Té la paraula, en nom del mateix grup parlamentari, la 
diputada Ibarra. Disposa de quatre minuts.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies, president. Intentaré cenyir-me en el temps. Bé, començaré la meva 
explicació amb el tema de les administracions públiques. De fet, començaré dient que el 
personal de la Generalitat ha estat un dels col·lectius més castigats i als que s’ha dema-
nat més esforços a través de les retallades que han patit des del 2012. 

Constatem que vostès porten a terme una política de mínims en allò referent als 
drets laborals i apliquen simplement allò que els ve imposat –per exemple, l’aplicació de 
l’increment salarial de l’1 per cent que es va fer pel decret de 19 de gener–, però, en can-
vi, no avancen en la recuperació d’altres drets laborals com són, per exemple, els dies de 
permís. De fet, esperem que aquest 2017 es convoqui la Mesa de la funció pública i es 
comencin a negociar els drets suspesos. 

A la Llei de pressupostos hem vist..., però no ens ha donat gaires esperances, per-
què hem vist com limiten la negociació amb articles que estableixen la no incorporació 
d’aquests drets. Evidentment, el nostre grup ha fet esmenes de supressió d’aquests arti-
cles, de la mateixa manera que hem fet esmenes per a la supressió de la segona paga i de 
l’increment del sou del Govern de l’1 per cent, dels consellers, em refereixo, i els càrrecs 
directius. I potser ens diran que això és la xocolata del lloro, però, mirin, tots els recur-
sos que es puguin destinar a d’altres àmbits, i sobretot a polítiques socials, entenem que 
són benvinguts i que, a més a més, això té un efecte simbòlic important.

Referint-me ara al tema d’habitatge, la consellera ens ha explicat..., ens ha donat una 
sèrie de..., ens ha explicat una sèrie de modificacions normatives i reglamentàries que 
tenen pensat abordar durant el 2017. No sabem si l’any..., o, més ben dit, si la legislatu-
ra donarà per a tant, per poder abordar tot aquest ventall de normes que es volen crear. 

Creiem que l’habitatge és un dels temes en què més constatem la renúncia que aquest 
Govern ha fet a les polítiques socials. I diem això perquè l’habitatge s’ofereix, a ulls de 
tothom i des de fa temps, com un dels factors generadors de desigualtats i que evidencia 
aquesta mateixa desigualtat, l’evidencia d’una manera més clara. Les xifres de desno-
naments, primer causats substancialment per l’impagament hipotecari, després, també, 
per l’impagament del lloguer, posen de manifest que la crisi econòmica que afecta di-
rectament la capacitat de les famílies catalanes de mantenir l’habitatge no remet. I això 
es fonamenta no en suposicions, no en un discurs polític d’un partit o d’un altre, sinó en 
les dades que ens proporciona el mateix Tribunal Superior de Justícia de l’activitat judi-
cial, de l’activitat judicial que es porta a terme a Catalunya. 

I ens trobem amb dades que ens permeten veure la magnitud de la tragèdia, si em 
permet l’expressió. A Catalunya, hi va haver 12.165 processos hipotecaris i 64.803 pro-
cessos monitoris l’any 2015, que és l’últim any del qual tenim dades. Però molt ens te-
mem que..., amb les dades que s’apuntaven ja en la compareixença del mateix president 
del tribunal del 2016, dèiem, que les dades van en la mateixa direcció. Per tant, una si-
tuació molt greu per a moltes famílies de Catalunya. 

Davant d’això, veiem que la quantitat que es destina a polítiques d’habitatge se-
gueix sent molt inferior a la que s’hi destinava el 2010; dels més de 600 milions d’eu-
ros que s’hi destinaven llavors, es passen als 300 milions d’euros que es consignen 
en aquest pressupost per al 2017. La meitat de recursos per afrontar un problema gra-
víssim que no remet, que no minva. Un problema, el de l’habitatge, que no només se 
centra en el seu manteniment, sinó també en l’accés. L’accés d’aquelles persones de 
col·lectius més vulnerables i l’accés dels joves a l’habitatge. Un problema que no s’ha 
abordat i que creiem que és gravíssim. No ens pot dir amb tranquil·litat, consellera, que 
les partides que han crescut més són les de les polítiques d’habitatge, dins del departa-
ment, que han crescut un 6,2 per cent en prestacions directes, eh?, per pagar lloguers, 
hipoteca. No ens pot dir que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fa un esforç, o pot-
ser sí que ens ho pot dir, però, en qualsevol cas, aquest esforç, vistes les dades que te-
nim sobre la taula, no és suficient. 
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De la mateixa manera que hem de dir que no es fa prou esforç, que no es destinen 
prou recursos a incrementar el parc públic d’habitatge per destinar-lo a lloguer. En un 
moment com l’actual, en què es posa sobre la taula l’encariment del preu del lloguer, el 
lloguer abusiu, la necessitat d’intervenir d’alguna manera en aquest preu, el fet d’incre-
mentar l’oferta d’habitatge, és a dir, d’actuar sobre el mercat de lloguer, d’incrementar 
habitatge de lloguer i sostenible, que seria l’objectiu d’aquest parc públic, es manifesta 
com una bona eina. Però veiem, com dèiem, que la dotació no és suficient, i, si seguim 
aquest ritme d’inversió, tardarem molts anys a posar-nos a nivell de països europeus. 
Necessitaríem 440.000 habitatges per confluir amb Europa.

Ha parlat també dels 3.660 pisos cedits per entitats financeres i que, aquest 2017, se-
guirien incidint en nous acords per obtenir-ne més. Els queda molt camp per córrer, si 
tenim en compte que les entitats del tercer sector parlen del fet que hi ha 45.000 pisos 
registrats a nom de les entitats financeres. Per tant, dels 3.660 als 45.000 hi ha un marge 
molt gran per poder treballar. 

I es podria fer més. Es podria fer més si el Govern tingués unes altres prioritats i si 
el Govern apliqués una política fiscal agosarada. Si apliqués una reforma fiscal valenta, 
com ha dit la meva companya, que modifiqui el sistema fiscal per esdevenir més just, 
més progressiu i més redistributiu. Per tant, el Govern, amb aquests pressupostos, ha 
renunciat a una recaptació que ens permetria més inversió social i, per tant, també més 
inversió en habitatge per crear un parc públic molt necessari, més despesa en habitatge 
per arribar a un major nombre de famílies que estan en situació de vulnerabilitat per raó 
de l’habitatge.

Aquests pressupostos no són els més socials de la història, com hem dit; tampoc des 
d’un punt de vista de l’habitatge, perquè, amb els recursos que hi dediquem, que hi de-
diquen, aquests pressupostos...

El president

Hauria d’anar acabant, eh?, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

...no arribarem a donar una solució a aquelles famílies que han de mantenir el seu 
habitatge, ni tampoc a aquells que hi han d’accedir.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada Ibarra. Ara correspondria al Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, que compartiran intervenció el Marc Vidal, diputat Marc Vidal, i el diputat 
Rabell. Endavant, Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies, president. Consellera, i tot el seu equip, sigui vostè benvinguda, com 
sempre, una vegada més. Estem d’acord bàsicament en el seu..., en l’inici de la seva in-
tervenció i, de fet, podríem pensar que presentem l’esmena a la totalitat per fer-li un fa-
vor a vostè, al seu equip directiu i a totes les conselleres que, com vostè, reconeixen que 
aquests pressupostos no són els que necessiten per cobrir tots aquells desitjos que vostès 
tindrien com a conselleres. És cert, no ho són. I per això espero que ens votin a favor 
d’aquesta esmena a la totalitat.

Amb el que no estem d’acord és que siguin els únics pressupostos possibles, i això 
nosaltres ho demostrem presentant una sèrie d’esmenes a la llei d’acompanyament que 
faria que vostès poguessin recaptar i incrementar set vegades més del que vostès in-
crementen aquests pressupostos. I, per tant, es podia haver fet d’una altra manera i, en 
qualsevol cas, no s’ha volgut fer d’aquesta altra manera. Per tant, sí que serien possibles.

Amb la brevetat de temps de què disposem li tractaré amb pinzellades un parell de 
temes. Un, el tema de les administracions públiques, l’altre, el tema del món local. De 
les administracions públiques, és allò que ha dit que no és estrictament del seu pressu-
post, però sí de la seva obligació com a Departament de Governació, que és la referèn-
cia, sobretot, al personal que depèn de la Generalitat. Vostès, com sap molt bé, fa qua-
tre anys que ensabonen, diguem-ho així, els funcionaris i les funcionàries públiques, i 
agraeixen els esforços fets en temps de crisi, que són exactament els mateixos anys que 
vostès fa que retallen els seus drets i els seus salaris. I, és clar, no és que ells hagin fet un 
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esforç, és que vostès han decidit, durant tot aquest temps, que ells eren l’eina per qua-
drar els seus comptes. I ho van fer, fixin-se, amb santa aliança amb el Govern de Ma-
drid, que els va donar cobertura en allò que vostès van començar. Perquè van ser vostès 
que van començar a retallar.

I li voldria recordar que la justificació era una mesura provisional i excepcional, que 
s’hauria de resoldre en temps en què la crisi comença a resoldre, que és el que vostè ha 
dit. Per tant, s’hauria d’haver resolt. Li dic això perquè els pressupostos encara reflec-
teixen avui l’incompliment d’aquesta suposada provisionalitat en les retallades en temps 
de crisi. Per tant, les consoliden.

Miri, només li parlaré de dues mesures estrella, perquè, si no, el temps no em dona-
rà per a tant. La primera, l’increment en el pressupost dels 6.923 llocs de treball. Fan-
tàstic. Benvinguts. Només faltaria. Semblen molts, cert, però la realitat és que, amb la 
taxa de reposició a zero dels darrers anys, ha fet que vostès no cobrissin tota una sèrie 
de llocs de treball per jubilació i per altres qüestions durant aquest temps i, per tant, que 
hi hagi hagut un sobreesforç per part del personal per poder cobrir tota la tasca. I, per 
tant, si comparem amb el pressupost de personal del 2012, que és el primer dels seus 
governs de dretes d’aquests darrers anys, encara estem a 3.500 llocs de treball menys 
dels que teníem el 2012. Per tant, encara ens en falta. I sort que les retallades de sou i 
de drets, segons la vicepresidenta Ortega, que no sé si vostè les comparteix, eren per no 
perdre més personal, perquè, és clar, si arriba a ser per perdre’n més... Recordi que dels 
231.000 que teníem el 2011 –2011– vam passar a 220.000 el 2015.

La segona mesura estrella és que vostès retornen les retallades. Home, doncs, miri, no 
és veritat del tot, sinó veritat a mitges. Si mirem el capítol I, s’incrementa en 731 milions. 
Fent, així, un càlcul superficial d’aquell del conte de la vella, aquests diners haurien d’anar 
invertits més o menys 280 per a aquests 6.923 llocs de treball; guardem-nos-en 90 per a 
la previsió d’increment de l’1 per cent que puguin incorporar els pressupostos de l’Estat; 
ens queden 360 milions, així, grosso modo, eh?, per a la recuperació de drets i de salari. 
Això correspon, aproximadament, al volum de mitja paga extra i prou. Comptant que, 
tal com vostè ha dit, encara queda per cobrar una part de la del 2012, doncs, franca-
ment és insuficient per incorporar les demandes sindicals que se’ls han fet reiteradament.

Per fer front a la darrera demanda dels sindicats, que ja ha estat molt rebaixada, de 
tot el que queda pendent, ens farien falta uns 200 milions més pel capbaix. I això és ser 
generós amb uns diners, recordi, eh?, que són meritats i retallats unilateralment. Per 
tant, li ho recordo, no és una demanda de millores, és un «torni’m el que m’ha pres». Fi-
xi’s si és generós que, en el còmput global pendent de totes les demandes sindicals a què 
fa referència la resolució famosa que vam aprovar en aquest Parlament, és d’uns 1.600 
milions d’euros. Si ara només n’invertim 360, no sé per quin a lustre es pensa retornar 
el total de les retallades. 

Però, en fi..., però és que, a més a més, escolti’m, hi ha una qüestió que se’ls veu una 
mica el llautó, perquè en el text de l’articulat vostès presenten un article 24 infumable, 
que diu que durant el 2017 no es poden fer aportacions de plans de pensions, a fons d’ac-
ció social i, especialment, que queden suspesos tots els acords i pactes sindicals signats 
en l’àmbit de personal. És a dir, ve a dir, més o menys: «No retornarem res del que els 
hem pres.» És a dir, fan d’empresari modèlic i exemplar, i, per decret, es carreguen la 
negociació col·lectiva. Jo crec que, només per aquest article, jo diria que una mica ver-
gonyós, aquests pressupostos ja s’haurien de retirar. 

Amb relació al món local, què ha passat en els darrers anys? Doncs, bé, al món 
local, que són el 13 o 14 per cent de despesa de les administracions públiques, se li 
ha limitat al 0 per cent el dèficit permès –no ho han fet vostès, evidentment. Això ha 
produït la reducció de l’endeutament dels ens locals, però també ha produït, com sa-
ben vostès, destrucció d’ocupació. Però és que a Catalunya ha passat més que a la res-
ta de l’Estat. I ha passat més perquè aquí no només han patit, els nostres municipis, 
els efectes de les polítiques d’austeritat de caràcter general, sinó que aquí, en paral·lel, 
el Govern de la Generalitat ha centrifugat cap al món local els seus problemes de li-
quiditat amb incompliments dels convenis i les obligacions de pagament per a serveis 
socials, de salut o educatius. Un govern de la Generalitat que ha fet durant els darrers 
anys exactament allò que cada dia denuncia que li fa a ell el Govern central. Un punt 
d’hipocresia sí que té, això. 
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Evidentment, d’exemples, n’hi ha molts, eh? El deute del Pla de barris aprovat, 
que vostè n’ha parlat; convenis per a depuradores de l’ACA; limitació i reducció de 
suport als serveis d’atenció domiciliària; reducció d’aportacions per a transport esco-
lar, beques menjador, escoles d’arts, de música, o l’eliminació de l’ajuda a les escoles 
bressol municipals.

I, per si fos poc, per acabar cobrint aquests serveis, tal com vostè ha dit que seguiran 
fent, s’han utilitzat les diputacions com a element de rescat. O sigui, per cobrir allò que 
la Generalitat no paga, o part del que no paga, es fa amb diners de les diputacions, que 
són diners del món local. Per tant, el món local, per dir-ho d’alguna manera senzilla, 
cornut i pagar el beure.

Conseqüència de tot plegat? Ofec dels pressupostos municipals, que ni tan sols 
aconsegueixen poder comptabilitzar, perquè no li reconeixen el deute de la Generali-
tat; en molts casos, doncs, no el reconeixen. Més pressió de copagament a la ciutada-
nia i menys capacitat de resposta a les situacions de pobresa i de desigualtat existents. 
Els ajuntaments, molts d’ells fent esforços titànics amb el seu pressupost, fan obres a 
les escoles que no els pertocarien; paguen beques menjador, transports escolars, ser-
veis d’atenció a la llar de les persones dependents, habitatges d’emergència social... Però 
amb prou feines poden fer de dic de contenció del que la Generalitat fa deixadesa.

I ho han arreglat, això, aquests pressupostos? Doncs, no. Tenen la gosadia de vendre, 
en la memòria dels pressupostos, que incrementen les partides destinades al món local en 
un 3,4 per cent, quan, en realitat, l’únic que s’incrementa d’una manera real és l’aportació 
de l’Estat per a ajuntaments i diputacions, que la Generalitat només tramita, és a dir, que 
rep i paga el PIE, la participació dels ens locals, que és una partida, com vostè ha dit, de 
3.268 milions d’euros. Però les veritables partides de la Generalitat de suport al món local 
són les del Fons de cooperació local i les del PUOSC. I, un any més, ens demostren que 
la Generalitat menysté el món local, no només perquè de forma habitual no el tracta com 
a poder polític, que és reconegut per l’Estatut, a l’hora de consolidar prioritats i polítiques 
per dur a terme, sinó que li segueixen derivant els problemes però no els recursos.

I, per tant, seguim amb el cornut i pagar el beure. Ho sento, però en són un clar 
exemple, els seus pressupostos, de continuïtat, amb el que han estat fent els darrers go-
verns Mas durant tots aquests anys. I m’aturo aquí perquè, si no, no li quedarà temps al 
meu company per parlar d’habitatge. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Vidal. Tindria la paraula, pel mateix grup parlamentari, el diputat 
Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Consellera, molt bon dia, i tot el seu equip. Bé, és evident, i vostè 
en la seva presentació ho feia palès, no?, que els últims temps han estat fortament mar-
cats pels debats al voltant de l’emergència en matèria residencial, eh?, i hem identificat, 
jo crec, totes les forces polítiques, aquestes problemàtiques d’habitatge com un tema 
cabdal pel que fa a justícia i cohesió social i territorial, i també pel que fa a les políti-
ques de sostenibilitat mediambiental. 

La passada legislatura va acabar amb l’adopció de la Llei 24/2015, tan polèmica i 
tan combatuda, i hem acabat aquest any parlamentari amb una llei que intentava d’algu-
na manera rescabalar alguns aspectes malmesos d’aquesta llei per les impugnacions que 
havia rebut. Per tant, podríem dir que aquesta importància pel que fa a les polítiques 
d’habitatge fa consens, però, aquest consens, ens temem i considerem que no es veu re-
flectit en els comptes que ens presenta el Govern. I algunes dades són eloqüents.

Mireu, és cert que actualment, i permeteu-me alguns exemples concrets, el gruix 
dels desnonaments que pateix el país ara, a hores d’ara, són per impagament de llo-
guers; tanmateix, el drama de les hipoteques ni s’ha acabat ni el tractament de la seva 
problemàtica ha perdut complexitat. Per això sobta, per exemple, veure a nivell de pro-
grames que la previsió del nombre de persones que haurien de ser ateses per Ofideute és 
de tres mil, quan l’any 2015 les persones ateses ja van ultrapassar aquesta xifra i quan 
sabem les dificultats que han tingut els equips locals per gestionar situacions que se’ls 
presenten amb recursos limitats, com els que disposen actualment.
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Però sobta encara més que, en un moment en què els desnonaments per impagament 
de lloguer representen prop del 90 per cent dels llançaments que es produeixen a Cata-
lunya, la previsió del nombre d’unitats de convivència que haurien de rebre ajuts per fer 
front al pagament dels seus lloguers se situï en quaranta mil, tan sols 1.700 més que el 
nombre de famílies que ja van rebre, efectivament, aquests ajuts en el decurs del 2015 
–2015. Si això sembla força allunyat de la realitat que vivim, cal dir que el conjunt del 
pressupost tampoc reflecteix una clara estratègia de la Generalitat pel que fa a proveir 
l’habitatge com un dret de ciutadania.

Fa més d’un any, crec recordar, el registre de sol·licitants d’habitatge protegit ja se si-
tuava en vuitanta mil persones inscrites. I és que, més enllà de les situacions d’emergèn-
cia que esmentava abans, Catalunya pateix una problemàtica social de gran abast, fruit 
de dècades de promoció de l’adquisició d’habitatge, de l’absència d’un parc públic de 
lloguer i de la combinació d’una important caiguda de les rendes de les classes populars 
i de l’alça dels preus dels lloguers, que, a hores d’ara, constitueix un autèntic fenomen de 
bombolla a Barcelona i a l’àrea metropolitana, i que està fent taca d’oli. I no trobem cap 
política destinada, per exemple, a afavorir l’emancipació dels joves, quan més del 80 per 
cent de joves de fins a trenta anys no poden abandonar la casa dels pares; ni cap política 
ambiciosa pensada per a amplis sectors que o bé disposen d’ingressos baixos o bé, fins 
i tot gaudint d’una certa solvència econòmica, no poden assumir els preus actuals del 
mercat immobiliari.

Certament, la principal política social en matèria d’habitatge hauria de ser la 
constitució d’aquest parc públic de lloguer, tant per atendre la demanda ciutadana 
directa com per poder contenir les dinàmiques especulatives que avui trasbalsen el 
mercat del lloguer. La constitució d’un parc suficient d’habitatges de lloguer social, 
que en una comparativa amb altres països del nostre entorn europeu hauríem de si-
tuar al voltant d’un 15 per cent del total, ara amb prou feines assoleix l’1 per cent. 
I necessitarà, sens dubte, anys de treball sostingut. Nosaltres no volem, des d’aquest 
punt de vista, fer carta dels reis ni fer plantejaments inassolibles; entenem que uns 
sols pressupostos no poden resoldre una problemàtica d’aquestes dimensions, però el 
que sí que considerem que és possible i exigible, eh?, és que els comptes de la Gene-
ralitat comencin a esbossar clarament i endeguin el camí de les polítiques que han 
de permetre la consolidació i la constitució d’aquest parc: recuperació d’habitatges 
buits, partides per fer efectiu el dret de tempteig i retracte com a via per adquirir-ne, 
línies d’ajut a la rehabilitació orientades a la integració dels habitatges en un règim 
de lloguer moderat o sota garantia de les diferents administracions públiques, i tam-
bé promoció del cooperativisme en règim de dret a superfície i altres fórmules inno-
vadores d’accés a l’habitatge.

Bona part de les esmenes parcials que plantejarem en aquests pressupostos van jus-
tament en aquest sentit, i propugnen –i valgui com a exemple– compromisos o deman-
des tan raonables com ara que els ajuts a la rehabilitació, fins a un nombre de 6.000 
habitatges, recuperin el nivell del 2014 –els demanem que recuperin el nivell del 2014. 
O bé plantegem un increment del 20 per cent, des dels 14.500 del 2015 fins als 17.400 
del nombre d’habitatges del parc públic de la Generalitat en règim de lloguer, mitjan-
çant habitatges propis o incorporant-ne de cedits per les entitats de crèdit.

El desenvolupament d’unes bones polítiques d’habitatge pensem que requeriria d’un 
marc organitzatiu, i és un plantejament que reiterem, participat per un ampli ventall 
d’entitats socials, corporatives, sindicals, veïnals, liderat per la Generalitat i connectat 
amb el món local. En un mot, pensem que seria l’hora de plantejar i de reactivar un pac-
te nacional per a l’habitatge sota els paràmetres actuals de la crisi que patim.

Des d’aquest punt de vista, volem destacar, com ja hem fet abans, el protagonisme 
del món local. Tot un altre seguit d’esmenes, justament, que plantejarem tindrà a veu-
re amb la necessitat de reparar situacions concretes d’aquest món local, pel que fa als 
dèficits d’habitatge, pel que fa a la necessitat de restablir o de fer front a situacions ben 
concretes, però..., i que algunes tenen a veure amb qüestions de calat social, com el ne-
cessari foment de la instal·lació d’ascensors, que és un element de justícia social i un ele-
ment particularment important per als sectors, per als col·lectius de gent gran i amb mo-
bilitat reduïda, i en el qual tampoc no assolim ni tan sols els nivells del 2015, en aquests 
pressupostos, eh?
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Parlem de coses concretes, hi insisteixo; no volem llançar les campanes al vent ni pro-
posar ni fer esmenes que vagin en la direcció d’uns pressupostos ideals, sinó d’allò que 
finalment són demandes molt urgents i demandes de sentit comú i de mínims. Sense obli-
dar les necessitats, com s’esmentava abans, de satisfer els deutes pendents de la Generali-
tat pel que fa també a l’execució dels projectes de la Llei de barris, per als quals, abans ho 
esmentava la consellera, caldrien noves convocatòries, i que ha demostrat, aquesta Llei 
de barris, ser una eina eficaç de reequilibri territorial i també de recuperació patrimonial.

I, per acabar, tornant al principi, al punt inicial del comentari que feia sobre les po-
lítiques d’habitatge, les esmenes que plantejarem i el sentit de la nostra crítica reclamen 
un cop més els recursos necessaris per impulsar aquells articles de la Llei 24/2015 re-
ferits tant a l’exclusió residencial com a la pobresa energètica, que no han estat impug-
nats, ho repetim un cop més, i que, tot i la seva plena vigència, segueixen sense ser apli-
cats o segueixen pendents de desenvolupament reglamentari. Parlem de convenis amb 
les grans companyies subministradores –en parlarem en els propers dies–; parlem de la 
detecció i del cens d’habitatges que no compleixen amb la seva funció social. Parlem, 
en resum, tant des de l’emergència habitacional com fins als projectes a més llarg ter-
mini, d’un canvi de paradigma en les polítiques d’habitatge i en les relacions de la Ge-
neralitat amb el món local. Parlem, en resum, d’una ambició transformadora, que real-
ment no trobem aquesta pulsió en els pressupostos que ens són presentats, i això motiva, 
doncs, la nostra esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Rabell. Ara li correspondria al Grup Parlamentari Popular. Com-
partiran intervenció la diputada García Cuevas i el diputat Villagrasa. Diputada García...

María José García Cuevas

Gracias, presidente, y gracias también, consellera, por su comparecencia. Mire, des-
de el Grupo Popular queríamos iniciar nuestra intervención hablando de función pú-
blica. Sabemos que cada departamento gestiona el gasto correspondiente a los traba-
jadores públicos adscritos, pero no queremos pasar por alto la oportunidad de volver a 
defender, hoy, en sede parlamentaria y ante la principal responsable, que es usted, los 
derechos de casi 200.000 catalanes que llevan ya cinco años soportando recortes en sus 
condiciones laborales; recortes excesivos, injustos y, ya hoy, injustificables.

Queremos volver a reconocer a los funcionarios catalanes su profesionalidad y su 
compromiso con el bien común durante estos años de crisis. Queremos reconocer la 
calidad, la eficacia y la competitividad con que desempeñan su trabajo, a pesar del es-
caso incentivo que supone el trato que reciben por parte de la Administración catalana. 
Recordemos que la Generalitat no ha sido solo la Administración pública española que 
más ha recortado a sus funcionarios, es que, además, es la que menos y más lentamen-
te está revirtiendo estos recortes, porque ustedes priorizan sus cargos y no a su gente. 

Llevamos casi año y medio de intensa acción parlamentaria, hablando con los re-
presentantes sindicales, trabajando alianzas y pactos en la oposición, presentando y de-
fendiendo iniciativas conjuntas y por grupo, y todo con un único objetivo: presionar al 
Gobierno de la Generalitat para que devuelva a los trabajadores públicos lo que les co-
rresponde, lo que es suyo y que solidariamente cedieron temporalmente –y lo subrayo, 
temporalmente– para superar una situación económica muy grave pero que, afortuna-
damente, ya remite.

Desde hace año y medio estamos en otra situación y en posición de exigir al Go-
bierno, si es que el Gobierno no quiere tomar la iniciativa, de retornar a las plantillas 
y a la calidad de la ocupación pública anteriores al 2012. Pierden ustedes en los tribu-
nales, pierden las votaciones parlamentarias y perderían en las mesas de negociación y 
los grupos de trabajo, si los convocaran cuando toca y acudieran a proponer y avanzar. 
Y pierden porque no llevan razón y porque no lo están haciendo bien. Estos presupues-
tos no reconocen a los funcionarios más de lo que ya hemos conseguido, que les acaben 
de devolver la paga del 12. Ya está bien, cinco años después. Y ya por eso, por su falta 
de voluntad y de iniciativa, merecen la enmienda a la totalidad. Es incomprensible que, 
en estas condiciones, la CUP apoye su presupuesto y deje en la mayor indefensión a los 
casi 200.000 trabajadores públicos.
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Por nuestra parte, mantenemos la enmienda a la totalidad y, para el caso de que se 
supere este trámite, hemos presentado enmiendas parciales que pretenden colocar a 
los trabajadores públicos catalanes en el centro del debate presupuestario, recogien-
do sus prioridades y sus legítimas demandas. Para empezar, pedimos que la partida 
prevista para el referéndum o referéndum, ese unilateral, vinculante, ilegal, incons-
titucional y antidemocrático, se destine a la devolución de pagas extra de los funcio-
narios. Queremos introducir el compromiso de devolución de las pagas del 13 y del 
14: devolución de un tercio de la paga del 13 en el 2017, los dos tercios restantes en el 
18 y la paga del 14 íntegra en el 19. Mire, aquí ya tiene la propuesta para acudir a la 
mesa de negociación.

Queremos que se cumpla el compromiso de oferta pública que anunció el president; 
pedimos 500 mossos en lugar de los 276 presupuestados; 2.500 médicos, no 1.637; 150 
bomberos, no 99. Y pedimos que no se convoquen las plazas de la agencia tributaria ca-
talana porque no necesitamos engordar la Administración catalana con tareas que ya se 
desempeñan eficazmente desde otros servicios públicos. Y pedimos una oferta pública 
plurianual para volver a las plantillas anteriores a 2012, bajar la temporalidad al 8 por 
ciento y ofrecer estabilidad a los interinos.

Queremos que se garanticen los mismos derechos al personal interino o temporal; 
queremos que se recupere el cien por cien de incapacidad temporal desde enero del 17; 
que se recupere el 60 por ciento del fondo de acción social en el 17, y el cien por cien en 
el 18; que se creen bolsas de trabajo por sector, transparentes, según criterios objetivos 
de mérito y capacidad, y que se recuperen el resto de condiciones laborales anteriores al 
18, como las horas lectivas, sustituciones, reducción horaria lectiva para docentes ma-
yores de cincuenta y cinco años, etcétera.

Mire, consellera, esta es nuestra visión y nuestra propuesta, y la seguiremos defen-
diendo aunque la CUP les permita hoy seguir adelante con este presupuesto. 

Y, para acabar, solo aclarar el tema del traspàs de las becas, que es un tema recurren-
te. No sé si usted sabrá que la comisión de traspaso de becas universitarias se constituyó 
el 17 de julio de 2007 y quedó bloqueada porque la Generalitat manifestó su voluntad 
expresa de incumplir la normativa básica, en concreto en el tema de umbrales de renta. 
Por lo tanto, no sé si ustedes pretenden que se les traspasen competencias para incumplir 
la ley, que el Gobierno, además de Gobierno, sea tonto y sea un colaborador necesario en 
su estrategia de insumisión y de desobediencia. Por lo tanto, dejen de intoxicar, compro-
métanse a cumplir la normativa básica y verán que pronto se desbloquea nuevamente la 
comisión de traspaso de becas universitarias.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula, pel mateix grup parlamentari, el diputat Villagrasa. 
Endavant.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Consellera, gracias por su intervención, pero yo no puedo 
dejar de hacer hincapié en la primera parte de su intervención. Ustedes vuelven a ocul-
tar su ineficacia y su incapacidad para gobernar camuflándose detrás del argumento de 
siempre, ¿no?: «España nos ahoga, España nos asfixia, el Gobierno de España nos pone 
palos a las ruedas.» 

Exigen al Gobierno del Estado que no ponga más recursos de inconstitucionalidad. 
¿Ustedes lo harán? ¿Ustedes lo harían cuando el Gobierno de la Generalitat insta a las 
administraciones que tiene el récord de ir al TC? ¿Ustedes saben lo que supone no ir o 
recurrir a un Tribunal Constitucional cuando hay un conflicto de leyes? La inseguridad 
jurídica que supone para un ciudadano, si un ciudadano tiene que defender un derecho 
ante un tribunal, ¿qué cogería?, ¿la ley estatal, autonómica? ¿El juez cuál aplicaría, si hay 
un conflicto de ley? ¿Usted quiere inseguridad jurídica para todos los catalanes? ¿Esto es 
lo que quiere usted? ¿Ustedes van a dejar de ir al Tribunal Constitucional cuando recla-
men sus derechos, cuando tiene el récord de presentar recursos al TC? ¿Ustedes lo harán?

Oiga, en democracia, la seguridad jurídica, el respeto a la ley, es básico. ¿Usted se 
imagina un colegio en el cual una clase coja un delegado de clase y pongan sus propias 
normas, e intenten ir en contra de la dirección del colegio sin respetar la norma del cole-
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gio? Porque esa es la imagen que ustedes dan, no respetar las leyes y que cada uno apli-
que la ley que le venga en gana.

Dicen, además: «El Gobierno del Estado, el Gobierno de España pone palos a las 
ruedas a la actividad legislativa del Parlament.» Eso no es verdad. Lo que se intenta es 
que haya seguridad jurídica. Y si hay alguien que pone palos a las ruedas a Cataluña y a 
los catalanes es el propio Gobierno de la Generalitat, como, por ejemplo, cuando el pre-
sidente Puigdemont no fue a la conferencia de presidentes de comunidades autónomas 
del Gobierno de España. 

¿De qué se habló en esa conferencia? Entre otras cosas –le pongo tres ejemplos–, se 
habló, por ejemplo, de mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía 
eléctrica; se habló, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de 
mercado, de la Administración digital y del empleo público. O se habló también, por 
ejemplo, de la reforma de la financiación autonómica. ¿Queremos una mejor financia-
ción autonómica? Claro. ¿Dónde estaba el president Puigdemont?

Eso es una falta de respeto no a la Administración catalana, es una falta de respeto a 
los catalanes. ¿Quién se sentó a representar a Cataluña en la conferencia de presidentes 
de comunidades autónomas delante del Gobierno de España para exigir lo que quiera 
exigir para defender los intereses de Cataluña? ¿Quién pone los palos a las ruedas? Us-
tedes mismos se hacen la zancadilla.

Luego hablan ustedes de que es un presupuesto muy social, pero, al fin y al cabo, 
tiene un objetivo muy claro: ustedes quieren tirar adelante con su procés, destinan casi 
6 millones al referéndum, 120 millones en lo que son estructuras de estado – 120 millo-
nes–, para esa gran mentira. ¡Qué manera de malgastar el dinero de todos los catalanes, 
por favor! ¿Cómo se les ocurre esta barbaridad? 

Hay muchas necesidades aquí, en Cataluña. Lo decía antes..., creo que era la porta-
voz socialista. En tema de vivienda, el presupuesto de vivienda que pactó el Gobierno 
del Partido Popular en el 2012 era un 6 por ciento superior al actual –un 6 por ciento 
superior.

Hablan del asfixio del Estado. Oiga, ¿qué comunidad autónoma ha sido la más bene-
ficiada por el FLA? ¿Cuál? Cataluña. Y, encima, en el 2017 se ahorrarán –se ahorrarán– 
1.000 millones gracias a las condiciones con las cuales a ustedes se les cede el FLA. 
¿Quién les salvó a ustedes con los farmacéuticos, con la deuda con los farmacéuticos? 
El Gobierno del Estado. 

Asuman sus responsabilidades; dejen de jugar a hacer política ficción; dejen de mal-
gastar el dinero de los catalanes.

Hablan de..., bueno, si hablamos de vivienda, por ejemplo, aquí nosotros entende-
mos que ustedes tienen previsto unas 1.200 viviendas para ese presupuesto del 2017. 
Si no es así, usted me corrige. Eso, evidentemente, es insuficiente para las necesidades 
de Cataluña. Hay un parque público de vivienda que sabemos que es insuficiente, que 
hay que trabajar más sobre la vivienda de alquiler, pero quizá se quieren tomar antiguos 
planes que yo creo que ustedes pueden tener encima de la mesa, pero que yo no los he 
visto, como es dar planes y ayudas a la rehabilitación. A veces es más barato rehabilitar 
que construir. ¿O por qué no intenta recuperar los planes y subvenciones a instalaciones 
de ascensores en viviendas antiguas? Es más barato rehabilitar y adaptar que construir.

¿Por qué no revisamos el plan territorial sobre los porcentajes que necesita cada 
ayuntamiento de vivienda de protección, por ejemplo? Porque las necesidades no son 
para todos los municipios igual. Luego, tenemos municipios –tenemos municipios– con 
vivienda de protección desocupada y vacía. ¿Por qué? Porque a ese municipio no le ha-
cía falta ese porcentaje de vivienda pública, y otros, sin embargo, pues, tienen carencias 
y tienen necesidades.

¿Por qué no legislamos para intentar evitar pisos patera? ¿O intentar garantizar la 
propiedad privada e intentar acabar con las ocupaciones ilegales de vivienda, sobre 
todo de vivienda pública? Recordemos la mala gestión, la nefasta gestión que se hizo 
con la vivienda pública en Mataró, en la zona de Pla d’en Boet. ¿No la recuerdan uste-
des? Aún sigue así.

Ustedes hablan del procés, gastan dinero, y luego tenemos, como decía mi compa-
ñera, «las mentiras», las mentiras a los funcionarios. Ustedes generan una expectativa 
en el debate de política del Gobierno donde anuncian siete mil nuevas plazas de funcio-
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nario, y les rebajan las plazas en médicos, en mossos y en bomberos. Seguridad, pro-
tección y sanidad. Y, sin embargo, quieren engordar esa agencia tributaria ficticia que, 
al final, no va a hacer otra cosa que competencias que ya tiene y que otras administra-
ciones y otras comunidades autónomas ya hacen, pero ustedes quieren simular algo que 
no es, y lo quiere engordar con 459 inspectores nuevos que no se sabe qué van a hacer.

Si hablamos del mundo local, pues, oiga, mire, resulta que la Generalitat, al final, ha 
sido un problema para los ayuntamientos de Cataluña. No ha sido un aliado, ha sido un 
problema. La Llei de barris; muchos ayuntamientos se han endeudado, muchos ayunta-
mientos han tenido que asumir competencias impropias con un coste muy elevado de su 
presupuesto ordinario, sobre todo los ayuntamientos más pequeños, que, por culpa de 
ustedes, municipios de diez mil, cinco mil habitantes se han sentido asfixiados. ¿Dónde 
está ese calendario que ustedes proponían para pagar la deuda con los ayuntamientos? 
¿Dónde está? A día de hoy no lo conocemos.

¿Por qué no nos dedicamos a revisar el planteamiento territorial que hay en Catalu-
ña? Porque ustedes defienden los consells comarcals, pero hay un problema territorial 
con los consells comarcals. Nos ha hablado del Moianès. El Lluçanès también quiere 
otro. Los dos Valleses quieren hacer una gran comarca. ¿Qué función tiene ahora el 
consell comarcal del Barcelonés y del Baix Llobregat con el Área Metropolitana? ¿Qué 
hacemos con todo esto? ¿Hacemos que haya duplicidad de gasto y de tareas administra-
tivas y políticas, manteniendo al Barcelonés y al Baix Llobregat cuando existe un área 
metropolitana potente? ¿Vamos a empezar a crear más microcomarcas porque el plan-
teamiento territorial no da satisfacción a los ayuntamientos, por ejemplo?

Usted dice que «hay un intento de recentralizar del Estado, de recentralizar com-
petencias o funciones por parte del Estado». ¿En qué? ¿Me lo puede explicar? –¿me lo 
puede explicar? Si las comunidades autónomas que hay aquí, en España, es lo más des-
centralizado que hay en toda Europa, más que el Estado federal alemán, mucho más. 
¿Me puede explicar en qué se está recentralizando el Estado?

Ustedes sí que son centralistas. ¿Dónde está la segunda descentralización al mundo 
local? ¿Cuándo se va a hacer? Esto está pendiente. ¿Cuándo se va a dar más competen-
cias a los ayuntamientos? Para eso se pasaron competencias a las comunidades autó-
nomas, para que las comunidades autónomas pasasen competencias de recursos a los 
ayuntamientos. ¿Dónde está esa segunda descentralización? No se ha hecho.

Eso sí, de forma indirecta, recurrimos al Estado –indirecta, y ahora diré por qué–, 
para lavar la cara del Gobierno de la Generalitat, que son las diputaciones. ¿De qué se 
nutren las diputaciones, las cuatro que hay en Cataluña? De las transferencias del Esta-
do –de las transferencias del Estado. Y el gran deudor de las diputaciones es el Gobier-
no de la Generalitat. Y, por tanto, se utilizan recursos de la Generalitat, que vienen del 
Estado, para intentar lavar la cara del Gobierno de la Generalitat, que ha incumplido 
constantemente con el mundo local. ¿Dónde está el calendario para intentar dar vida y 
oxígeno a los ayuntamientos e intentar pagar su deuda?

Yo ya iré finalizando, señor presidente, señora consellera, pero, desde luego, no es-
tamos por aprobar un presupuesto que su objetivo final es intentar romper con el resto 
de España, que es intentar crear estructuras de estado y hacer política ficción, y que, 
además de un gobierno..., porque ustedes con otro nombre pero han estado gobernando 
los últimos años, han supuesto un problema para los catalanes y para los ayuntamientos 
de Cataluña.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat Villagrasa. Ara li correspondria una segona intervenció a 
la consellera, en resposta a les intervencions dels grups que han presentat esmena a la 
totalitat. Té la paraula.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, miraré de contestar per grups, 
però hi hauran temes que, com que han tractat el mateix, doncs, ho faré conjuntament. 
Mirin, deixin-me que comenci per parlar..., han demanat que hi hagin menys interins, 
per part de Ciutadans, han demanat menys interins i que, per altra banda, hi hagin més 
funcionaris; han demanat la reducció dels interins. Bé, l’oferta d’ocupació pública, que 
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és de set mil –de set mil– places forma part d’això, i, per tant, en aquest sentit, doncs, jo 
crec que és una bona notícia que vostès haurien d’aplaudir.

Ens demanen, per una altra banda, més enllà d’això, que hi ha un excés de món fun-
cionarial, per dir-ho d’alguna manera, i recordar-li que la ràtio que hi ha a Catalunya és 
molt inferior a la que hi ha, per exemple, a Extremadura o la que hi ha a Navarra, no? 
A Catalunya tenim 40,7 persones dedicades a la funció pública per mil habitants, i, en 
canvi, a Extremadura és de 81,9, o a Navarra, del 51,9, per posar-ne dos exemples.

A partir d’aquí, ens demanen modernització –modernització–, doncs, modernitza-
ció de la funció pública, ens demanen modernització de l’Administració. I, alhora, ens 
demanen que eliminem la bombolla informàtica. Escoltin, vostès saben per on passa la 
modernització de l’Administració pública? Entre d’altres coses, passa per informatitzar 
i poder actuar conjuntament les diferents administracions, i això passa per la informà-
tica, entre d’altres coses. Per tant, home, no siguin contradictoris o no ens facin tram-
pes, perquè el que és evident, i abans els ho deia, és que cada euro posat precisament 
en aquesta matèria vol dir que ens n’estalviem quinze. Per tant, no els sàpiguen greu els 
diners que van a aquest àmbit; al revés, ens ajuden a modernitzar l’Administració.

O ens demanen que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya..., doncs, escol-
tin-me, vostès ens demanen que la canviem..., pràcticament ens demanen que la des-
mantellem, quan, en canvi..., escoltin-me, no hi tinguin aquesta obsessió. L’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya ha de servir per a això, i serveix per a això, per a 
la modernització del que és l’àmbit de l’Administració pública. Ens permet fer estudis 
comparatius, ens permet fer propostes, i, per tant, en aquest sentit, escolti, ja entenc que 
a vostè el molesta, però sí, aquesta és una eina clau per a aquest Govern i per a qualse-
vol govern que vol tenir una administració de primera.

I respecte a allò d’en Prat de la Riba, jo crec que vostè sol s’ha contestat. Manifestar 
que volia modernitzar l’Administració espanyola és no saber que en Prat de la Riba, si 
va fer la Mancomunitat, és precisament perquè tenia una visió de país, una visió de país 
molt clara, que és Catalunya. I, per tant, en aquesta línia treballava.

Bé, ens demanen altres coses, no?, en l’àmbit de l’habitatge; ens demanen diners. I li 
he de dir que hi posem més diners que mai, o... Si m’ho permeten, ara entraré en tot el 
tema de les pagues als treballadors públics i tot el que s’ha dit aquí en l’àmbit dels tre-
balladors públics. Han estat tots vostès qui n’han parlat. I alguns d’ells, la veritat, cre-
guin-me que em fa una certa angúnia escoltar-los, perquè, com vostès saben... –sí, sí, 
clar que sí–, perquè, com vostès saben, les mesures que nosaltres vàrem fer no eren ni 
per gust ni per ganes, i que, a més a més, van haver-hi, doncs, mestres avantatjats. 

Ara ja ningú en parla, però va haver-hi una reducció del 5 per cent dels salaris pú-
blics dels treballadors, dels treballadors públics, i això ho va fer un govern encapça-
lat pel senyor Zapatero. La reducció de la –i això no s’ha retornat mai– paga del 2012, 
doncs, certament la va iniciar per llei, i també de la retirada dels dies de vacances i dels 
dies..., hores extra i altres drets laborals, doncs, va ser a través del Partit Popular. 

Per tant, escoltin-me, per part de certs grups fer certs discursos, home, un punt de 
prudència –un punt de prudència. I jo crec que també s’ha de valorar, i així ho fan els sin-
dicats..., hem arribat a un acord, el que és el retorn de les pagues..., la paga extraordinària 
del 2012; estem en meses de negociació, en diferents àrees, i, per tant, en aquest sentit, es-
tem avançant. I, per tant, escoltin-me, nosaltres no ens en cansarem, clar que no, de ma-
nifestar, doncs, la bondat que en aquest sentit es faci, doncs, aquest retorn que s’està fent.

Escoltin-me, respecte al que parlàvem dels treballadors públics, jo els he demanat..., 
entenc que pugui causar confusió, perquè parlem de dues xifres molts semblants; una 
cosa és l’oferta d’ocupació pública, que són 7.000, en aquest cas, i l’altra és l’increment 
de dotacions, que són 6.923. Però els ho explicaré, perquè veig que no s’ha acabat d’en-
tendre, això. El que ens posa el pressupost, aquest increment en 6.923, no és l’oferta 
d’ocupació pública, sinó..., amb un exemple molt concret, en àmbit d’ensenyament, són 
3.599 persones que van destinades a atendre l’increment del nombre d’alumnes als cen-
tres de màxima complexitat i al projecte d’escola inclusiva; per tant, aquests entraran, 
per dir-ho d’alguna manera, via interinatge. 

Els set mil seran set mil places que es crearan de funcionaris públics, que seran 
cinc-cents mossos, dèiem; no els dos-cents i escaig. Aquells són la via d’aquesta altra 
que jo li parlava. Per tant, parlem de dues coses diferents que es produeixen simultàni-



DSPC C 293
18 de gener de 2017

Sessió 11 de la CGAPH 28

ament, però, hi insisteixo, són dues coses diferents; una cosa és que, fruit de les neces-
sitats a través del pressupost, posem nou personal i l’altra cosa és que puguem fer una 
oferta d’ocupació pública que s’inicia aquest 2017. Per tant, dues coses diferents, que, si 
volen, després ens hi entretenim i els les aclareixo.

Respecte a l’àmbit del món local, no? Aquí s’han dit moltes coses, i jo també vol-
dria, doncs, aclarir-les, i em sembla que tenim una trasparència... –gràcies– que és molt 
aclaridora; molt aclaridora en el sentit de quin és l’esforç real que fa aquest Govern per 
retornar els diners que sabem que devem al món local i que, en aquest sentit, doncs, ge-
nerem preocupació, incomoditat i dificultats en el món local. Escoltin-me, el desembre 
del 2015, el deute que hi havia amb el món local era de 282 milions; el gener del 2017, 
això és de 63 milions; per tant –a més d’un any, disculpi, a més d’un any–, el que hem 
fet és una reducció del 77,57 per cent. És evident que aquí hi ha un esforç immens per 
haver-ho fet, i que també és veritat, i abans ho citaven, el cas, doncs, de l’Ajuntament 
de Barcelona, que es va dir que hi hauria el retorn fins a quedar a un any, que aquest és 
un compromís que per part, doncs, de vicepresidència s’ha fet de poder-ho materialitzar 
per al conjunt d’ajuntaments.

Per tant, aquest és un àmbit en el qual avancem, i que cal deixar clar quin és el pa-
per de les diputacions, a les quals, creguin-me, hi estem molt agraïts. Però els diners 
que han deixat les diputacions ja han estat tornats; ens els van deixar a meitat d’any i 
al desembre els els vam retornar. Aquest era l’acord. I està bé que si hi ha algú que té 
una disposició de tresoreria superior a la que tenen els ajuntaments i a la que té la Ge-
neralitat cedeixi els diners i nosaltres els els retornem. Els els hem retornat, evident-
ment, però no són diners que de la Diputació s’utilitzen i que no es retornen, es retor-
nen. Aquests diners..., no ha pagat cap euro de més la Diputació als ajuntaments, perquè 
aquests diners els ha pagat el Govern de Catalunya. I aquest és un tema que és bo que 
aclarim, que ho sapiguem i que, per tant, sapiguem tothom quin paper hi fa.

Després, hi ha hagut una... Escoltin-me, aquí, creguin-me, eh?, o hi ha desconeixe-
ment o hi ha molt mala fe, i només ho puc dir així: o desconeixement o molt mala fe. 
Dir que paguem als ajuntaments en funció del color polític..., escoltin-me, o molt des-
coneixement, senyor Carrizosa, que em costa de creure, o molt desconeixement, o mala 
fe. Perquè, sap què passa? Hi ha una part que és fixa i diferents elements que són varia-
bles; aquests elements variables són en funció del nombre de la població, en funció de 
si és un municipi turístic, en funció de tal. Escolti’m, i, a més a més, quan canvia de co-
lor polític, aquell ajuntament, segueixen cobrant en funció del barem que està establert. 
Per tant, no ens digui coses que no són; no es passi de la ratlla –no es passi de la ratlla. 
Aquest és un tema en què..., si us plau, rectifiqui; rectifiqui perquè no és cert el que vos-
tè, aquí, ha manifestat.

Altres àmbits, no? Vostès ens han parlat d’habitatge. Mirin, és cert que hi han més 
diners que mai, en aquests moments, sobre aquesta matèria, no?, i a mi m’agradaria, 
quan vostès ens comparen al pressupost del 2010..., quan ens comparen al pressupost 
del 2010 no tenen en compte que allà l’Incasòl hi era, i ara no hi és; o que, per exem-
ple, en aquell moment, doncs, es posava al principi el que eren les aportacions al pla de 
«vivenda», que ara es fan en la seva liquidació. Per tant, no sé si ho han fet amb conei-
xement o sense saber-ho, però ja els ho avanço: m’estan comparant dos números que 
no són comparables: un, hi havia l’Incasòl a dintre; dos, el que és la incorporació dels 
diners del fons de «vivenda» de l’Estat, abans... –mirin, per una qüestió que, segura-
ment, intervenció ho creu més oportú ara d’aquesta manera i abans de l’altra–, abans es 
posava al principi i ara es posa a la liquidació. Per tant, més diners que mai.

I aquí, doncs, també les xifres, no?, de posar-los quines són les prestacions que en 
aquests moments estem fent, prestacions al pagament de lloguer d’una forma important; 
prestacions que, com vostès poden veure, doncs, s’han incrementat amb la xifra, tant 
en el que són les quantitats com també el nombre de famílies a les quals s’arriba, i, per 
tant, parlem de prestacions al pagament del lloguer, del total als principals ajuts i actua-
cions, dels... 

I després, per exemple, vostès han citat Ofideute, i han mostrat la seva preocupa-
ció perquè nosaltres establíem que arribaríem només a tres mil persones, quan en anys 
anteriors havia estat superior. D’entrada, si ha de ser més, s’hi arribarà, però, a part, la 
nova llei, la 4/2016, preveu a set meses, al conjunt de Catalunya, per a tot el tema de 
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l’endeutament. No tot el que hi ha a Ofideute ara anirà a aquestes set meses, però una 
part sí, i, per tant, es veurà en certa manera alleugerida, no perquè es deixi de fer la fei-
na, sinó perquè hi haurà un altre àmbit específic en el qual també es donarà resposta a 
aquest endeutament.

Per tant, aquesta situació, aquesta preocupació, doncs, creguin-me, esborrem-la; 
l’atenció a les persones que tenen necessitats respecte a l’habitatge hi seguirà sent.

Bé, he contestat bàsicament al grup de Ciutadans. M’agradaria també que tinguessin 
molt clar un parell de coses. Nosaltres hem reduït en gran mesura el que són..., vostès 
ens deien les diferents corporacions, els diferents..., aquí nosaltres hem fet un esforç im-
portant. Es va fer una reducció d’un 30 per cent, i entenc que a vostès hi ha coses que 
els molesten, els molesten, i molt; segurament no voldrien ni que tinguéssim Síndic de 
Greuges, perquè ja hi ha, doncs, el Defensor del Pueblo. Però, sap què passa? Doncs, 
aquest és un país que es vol governar, que ha de tenir les seves pròpies institucions, i, 
per tant, no pensem renunciar al que, com a país, creiem que és necessari disposar.

Bé, el Partit Socialista ens feien els plantejaments..., que els impostos i tal. Mirin, 
aquest país no patiria ni la meitat si els impostos dels catalans es quedessin a Catalunya. 
I aquest és un tema que nosaltres hem posat sobre la taula en múltiples ocasions i, per 
tant, aquesta és la voluntat última a través, doncs, del que, sens dubte, poder disposar 
d’un estat propi això ens permetria.

L’únic impost, això sí, dir-los-ho, que nosaltres gestionem, l’impost que com a con-
selleria disposem, és precisament l’impost d’habitatges buits. I aquest..., preveiem un 
increment; un increment, entre altres coses, perquè a través de la llei hem pogut dir que 
en comptes de 72 municipis en seran 234, i, per tant, esperem tenir un ingrés de fins a 
20 milions d’euros per poder disposar, doncs, de més recursos i, per tant, de més diners.

Món local. Ens deien: «Home, és insuficient la inversió en el món local.» M’ho han 
sentit a dir en altres ocasions; nosaltres també voldríem disposar de més diners. Però 
diverses coses. Aquest Govern, i el Govern anterior, va haver d’assumir el pagament 
–i no hi vull fer especial atenció, eh?– de tot allò que es van endeutar d’altres; hi havien 
plans d’habitatges que..., plans de barris en els quals les últimes convocatòries es treien 
amb 99 milions d’euros i, en canvi, es dotava amb menys de la meitat. I, per tant, es-
coltin-me, hem hagut d’anar pagant el que estava pendent i no hem pogut assumir nou 
deute. Per tant, ara, amb aquest esforç, estem segurs que això s’invertirà; però, ara com 
ara, estem on estem.

Respecte als anys catastròfics, dir-li, sí, aquí, que no se’m preocupi gens, gens, gens, 
perquè aquesta és una partida ampliable –és una partida ampliable–, en la qual ho hem 
hagut de fer en diferents ocasions, en què es fa a través del fons de contingència, i que, 
per tant, en funció de les necessitats..., no cada any és el mateix; hi ha hagut anys que 
s’ha hagut d’estirar molt del fons de contingència i d’altres que no; en funció de les ne-
cessitats que hi han, doncs, es planteja i ve a través d’aquesta via. 

Per tant, en aquest sentit, cregui’m, no la preocupi, de veritat, no la preocupi que 
aquí vegi una xifra inferior al que ha pogut ser altres anys; és pràcticament com si po-
séssim, entenguin-me, un euro; és una partida ampliable, ve a través del fons de contin-
gència, i, per tant, aquest és un tema que es soluciona.

Respecte a tot el tema dels pagaments, jo voldria manifestar que s’està complint la re-
solució del Parlament, i que, per tant, en aquest sentit, estem responent a aquesta demanda.

Ens demanaven, no?, alguns de vostès ens demanaven el tema que havíem de dispo-
sar d’un projecte de llei de governs locals, i que érem poc ambiciosos perquè, avui, no 
el teníem sobre la taula. Home, jo crec que si d’alguna cosa no se’ns pot criticar és de 
poca ambició, perquè el que fem, el procés de debat al qual sotmetem el conjunt del país 
–i que ho fem conjuntament el Govern de Catalunya, les quatre diputacions, tot el món 
local, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya– és, 
precisament, posar en el centre el món local a l’hora de poder establir les bases de les 
lleis de l’àmbit local en aquest país. I això és bàsic i fonamental. Sí, hauríem pogut op-
tar, com en altres ocasions, nosaltres, a fer el nostre propi projecte, que el pogués tirar 
endavant el Parlament de Catalunya, però ho hauríem fet, com en altres ocasions fa-
llides..., les dues ocasions anteriors fallides, precisament, perquè no s’havia escoltat el 
món local. Per tant, per nosaltres era important dur-ho a terme, i dur-ho a terme, doncs, 
d’aquesta manera. I sap que estan convidats tots els alcaldes a participar-hi.
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Respecte a..., un tema potser menor, però m’ha semblat que respecte a la convocatò-
ria de camins, es feia una mica un embolic, perquè vostès miraven el capítol IV i han de 
mirar el capítol VII, si no m’equivoco.

Respecte als drets laborals, no? Aquí se n’ha parlat. Tornar a insistir que hi ha hagut 
un retorn important d’aquests drets laborals dels treballadors públics que s’ha anat acor-
dant amb el sindicat, que hi han meses de treball en les quals estan avançant, i que, per 
tant, en aquest sentit, doncs, ho seguirem fent, no?

I aclarir-los-ho –jo crec que val la pena que ho faci, aclarir-ho–: respecte, doncs, als 
sous, vostès..., si volen, dels alts càrrecs, dels consellers, conselleres, no hi ha hagut re-
torn de la paga del 2012. Aquesta és una realitat. Aquest és un element, sí, que cal..., cal 
dir-lo. No hi ha hagut retorn de la paga del 2012. No s’ha retornat el que eren els diners 
per a les assistències als diferents consells d’administració en els quals, doncs..., en can-
vi, sí que s’ha fet en la resta de membres, doncs, que hi fan un treball específic. I no s’ha 
fet així en els membres del Govern. Per altra banda, sí, es va incrementar l’1 per cent. 
I, sí, s’ha retornat la paga, el 2016, i es farà el 2017, a excepció feta –i vull deixar-ho 
molt clar– del president de Catalunya, que ha renunciat a les dues coses.

Respecte a l’habitatge. Han parlat de... Li he aclarit que em compara unes xifres que 
no són comparables, però jo voldria posar-hi també l’esforç ingent que fa el Govern en 
tot el tema de l’ampliació del parc d’habitatge públic, perquè aquí, a través del tanteig i 
retracte, nosaltres estem fent compra d’habitatge, i això, a un preu, doncs, molt positiu; 
no a través de nova construcció, certament, ens semblaria que..., vaja, nosaltres hem tro-
bat vies més idònies per adquirir habitatge en els llocs on hi ha necessitat. Una és la ces-
sió d’habitatges per part de les entitats financeres. Vull recordar-los-ho: 3.660 habitatges. 
I després, també, la compra d’habitatge, doncs, a través del tanteig i retracte. I animar-los, 
animar-los que els diguin als seus alcaldes i a les seves alcaldesses que poden, doncs, 
també optar a la compra a través del tanteig i retracte. N’hi han alguns que han estat ac-
tius; d’altres han estat passius; alguns, zero. I, per exemple, doncs, el tercer sector també 
ha estat un element actiu a l’hora de ser sensible a aquesta possibilitat que tenim. I, per 
tant, jo crec que és bo que recordem a tots plegats la possibilitat, doncs, de fer-ho.

Respecte a la Llei de barris, no hi ha..., hi ha un inici de començar a obrir una porta 
en un àmbit que és necessari. Saben que aquí hi haurà una convocatòria concreta de 10 
milions d’euros, i, per tant, aquest és un element positiu.

I en matèria d’habitatge, home, m’ha parlat molt del tema de lloguer, i... Jo crec que 
avui val la pena que... Catalunya serem pioners en una cosa molt important, que és fer 
l’índex de preu de referència de lloguer; un tema bàsic, que a nosaltres ens sembla que 
ens donarà més drets, més transparència, per una banda, als llogaters, però també als 
propietaris que posin els seus pisos per sota d’aquest índex de referència. I, a més a més, 
doncs, ens permetrà actuacions, que també els ajuntaments s’hi podran apuntar, si vo-
len, a través d’aquest índex. Per tant, nosaltres som pioners.

I només comentar-li una cosa. Em compara les dades de desnonaments fruit del 
lloguer, i diu: «A Catalunya és molt més elevat que a altres comunitats autònomes.» 
Home, tinguem en compte que és que Catalunya, respecte a la que ens ve al darrere, te-
nim 180.000 lloguers més que la resta. Per tant, si aquest tema és un tema on hi ha des-
nonaments, només per un tema estrictament de números ens toca, per dir-ho d’alguna 
manera. No en volem cap, eh?, però, per una qüestió numèrica, és el que tenim sobre la 
taula. Per tant, hauríem de fer la comparativa respecte al pes que té l’àmbit del lloguer a 
Catalunya respecte al que tenen en altres comunitats autònomes.

Ambició, ens demana, respecte a la 24/2015. Escolti’m, tot allò que estava pendent, 
respecte a aquest departament almenys..., ara no li puc parlar per boca d’altres, em fa-
ria angúnia poder-me equivocar, però tot ho hem desenvolupat reglamentàriament; no 
queda res pendent. Alguna de les coses que vam desenvolupar inclús ens la va, després, 
suspendre el Tribunal Constitucional. Però aquí no ha quedat res pendent. Per tant, en 
aquest sentit, el nostre compromís és el màxim.

I, després, respecte als treballadors públics –ara al Partit Popular–, recordar-los que 
complim amb la Resolució 7/XI. Per tant, crec que no hi ha res a dir respecte a això.

I respecte a l’asfíxia econòmica de l’Estat, doncs, sí, no ens en cansarem, de dir-
la, perquè és veritat. I vostès saben que aquest país, amb les normes establertes, hau-
ríem de tenir el nivell de dèficit permès de l’1,2, i vostès ens el deixen al 0,6. Per tant, 
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això és, evidentment, un element d’asfíxia respecte al Govern de Catalunya. Això és 
objectiu i és així.

I, després, escolti’m, altres coses que... Llegeixi’s, vostè, la seva intervenció. Perquè, 
clar, que compari Catalunya amb nens que van a escola i se’ls ha d’educar, té valor –té 
valor, per no dir una altra cosa. Que compari aquest país, aquest Govern, amb nens 
que van a escola i cal educar-los..., sincerament... Vostè s’equivoca, i molt –s’equivoca, 
i molt. Aquest és un àmbit on, escolti’m, estem als antípodes, evidentment. I és que, a 
nosaltres, el que ens mana i el que volem és la democràcia. I aquí és on a nosaltres ens 
trobarà defensant-ho absolutament.

I, després, vostè em preguntava: «Vostès no portarien aquest tema al Tribunal Cons-
titucional? És un tema de legalitat –és un tema de legalitat.» Escolti, legalitat... Vol que 
parlem de legalitat? Miri, vostès porten temes al Tribunal Constitucional en els quals el 
mateix ministre, quan es reuneix amb nosaltres, ens diu que som competents en matèria 
d’habitatge –som competents en matèria d’habitatge. Per una altra banda, ens el porten 
al Tribunal Constitucional. Si som competents, és que en som competents. Si no en fós-
sim, haver legislat vostès en aquesta matèria. Però resulta que en som competents. I en 
aquesta matèria en exclusivitat. I, per tant... Vostès diuen: «Aquesta és la legalitat.» Ah, 
senyors, però arriba aquí Europa i, per exemple, en un tema de legalitat, en les clàusules 
sòl, a vostès, que ens van portar la llei al Tribunal Constitucional i ens la van suspendre, 
resulta que la Unió Europea els pica la cresta perquè diuen que la legalitat que vostès cre-
uen no és la correcta. I, per tant, els fan rectificar. Per tant, de legalitat, escolti’m, molt a 
parlar. Molt a parlar i, segurament, vostès no són els més idonis per parlar de legalitat.

I no segueixo parlant del FLA, perquè segurament tampoc seria, doncs, amb parau-
les amables.

A través d’aquí, escolti’m, nosaltres creiem que hi han paràmetres que s’han d’aca-
bar d’elaborar i que ens ho permetrà, doncs, fer el Pla territorial sectorial d’habitatge. 
En breu, nosaltres podem tenir conclusions en aquesta matèria. Aquest no és un tema 
que pugui ser arbitrari, i que, per tant, hem de tenir totes les dades a la mà. Ha de ser un 
tema que hem de tenir molt clar, i, a partir d’aquí, doncs, es durà a terme, no?

I respecte al tema de les comarques, que em sembla que era precisament el represen-
tant del Partit Popular que en parlava, escolti, les comarques fan una funció, i així ho 
estan... Sí; sí, sí, sí. Vostès potser s’hi poden negar, però surtin de Barcelona, si us plau. 
Surtin de Barcelona, si us plau, i coneguin una mica el conjunt del país, i veuran quines 
són les funcions que fan les diferents comarques. I, per tant, els nivells d’administra-
cions és un tema que hem sotmès a debat en els governslocals.cat, que s’haurà d’establir 
quins nivells d’administracions, entre tots, el mateix món local i el mateix Govern tam-
bé opinen, doncs, quins haurien de ser. I, a partir d’aquí, doncs, ho establirem. Però jo 
crec que res més democràtic que sotmetre-ho a la voluntat de tots plegats.

I quedo, de nou, a les seves propostes.

El president

Moltes gràcies, consellera. Ara els correspondria els torns de rèplica als grups par-
lamentaris, i establirem..., és el mateix ordre que l’anterior. Té la paraula el Grup de 
Ciutadans.

Carlos Carrizosa Torres

Quant temps, president?

El president

Entre set i vuit minuts.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies.

El president

Segons el Reglament, set i mig. (El president riu.)

Carlos Carrizosa Torres

Molt bé, gràcies. No sé si me extenderé tanto. Le contesto rápidamente algunas de 
las cuestiones y le aclaro también el sentido de algunas de las ideas de nuestras inter-
venciones.
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Primero, bueno, decirle que, en cuanto a los servidores públicos, en el resto de Espa-
ña ya se han recuperado íntegramente derechos de la paga de 2012, y aquí todavía no lo 
hemos hecho. Ese es un dato que yo creo que es muy importante tener en cuenta.

También es muy importante tener en cuenta que ustedes, de momento, han incumpli-
do el mandato del Parlamento. Ustedes saben..., algunos mandatos del Parlament sí que 
dicen seguirlos al pie de la letra, aunque no entren dentro de la legalidad, y espero que a 
Ciudadanos le concederá la posibilidad de hablarle a usted de la legalidad que le niega al 
Partido Popular, pero, nosotros, yo creo que podemos hablar de cumplimiento de la lega-
lidad. Incumplir la resolución del Parlament que les instaba a calendarizar la devolución 
de las pagas de 2013 y de 2014. Esto es así, respecto a los servidores públicos.

En cuanto a las inversiones territoriales, yo no he dicho que el dinero de los ayunta-
mientos se diera en función del color político. Yo lo que le he dicho es que, comparando 
lo que ustedes dicen de que España roba a Cataluña, o que el territorio de Cataluña está 
menospreciado, maltratado y asfixiado por el resto de España, pues, yo lo que le digo es 
que en sus presupuestos ustedes también hacen distingos territoriales. 

En el propio Diari de Vilanova se quejaban de la distribución del dinero que se daba 
a la comarca del Garraf, en función de las comarcas del Alt i del Baix Penedès, que son 
comarcas menos pobladas. Y también ahí puede haber un agravio. Igual que en el gran 
descenso de la inversión en territorio que se ha hecho en la zona del Vall d’Aran, o del 
Pirineu, respecto al Pla de Ponent. Y a eso me refería. Y que no por eso vamos a decir, 
o van a decir en el Vall d’Aran que Cataluña les roba, creo yo –creo yo.

En cuanto al dinero –en cuanto al dinero– de los ayuntamientos y de los entes loca-
les, usted nos ha dado aquí unas cifras que, la verdad, no nos coinciden y no entende-
mos. Porque usted nos contestó a una pregunta que le realizamos, y que nos contestaron 
en abril de 2016, respecto a la cifra de deuda que tienen ustedes en la Generalitat con 
los ayuntamientos. Y la respuesta que nos dieron ustedes es de casi 700 millones –de 
casi 700 millones– de la Generalitat a los ayuntamientos. Y, hoy, no entendemos muy 
bien por qué, se ha visto aquí sensiblemente reducida, y no entendemos si es que esa re-
ducción se ha practicado en un año. Pero, oiga, aquí tengo yo la pregunta parlamentaria 
que usted respondió a nuestro parlamentario, precisamente, Sergio Sanz, cifrando el to-
tal de esta deuda.

En cuanto a la vivienda, políticas de vivienda. Mire, ustedes aquí han suprimido 
la deducción de la vivienda habitual a muchísimas familias de clase media catalana, 
de Cataluña. Ustedes han previsto recaudar, por ejemplo, 20 millones de euros con el 
impuesto sobre viviendas vacías, y esa previsión, si la ponemos en comparación con 
otras previsiones presupuestarias que inflan hasta 40 millones, el dinero de más que 
está en este presupuesto cobra la agencia tributaria catalana por ser una estructura d’es-
tat, pues, también vemos la descompensación entre una cosa y otra.

O igual que lo que ustedes este año invierten en barrios, que son 10 millones..., casi 
11 millones más que el año pasado, pero que supone un 60 por ciento menos de lo que 
se invertía en barrios en el año 2011, con el primer Gobierno de Mas –de Artur Mas–, 
que fueron 88.937.000 euros. Entonces, si ustedes suben respecto al año pasado, que 
había solamente 26.135.000 euros, y suben 10 millones ahora, pues, para que tenga-
mos también un parámetro de comparación, esos 10-11 millones, pues, es más o menos 
igual, una cantidad similar a la mordida que se llevó el hijo de su fundador y presiden-
te junto con sus socios por la venta de sucursales del Banco Santander; esos 10-11 mi-
llones de una tacada, pues, es lo que se puede conseguir en una mordida, según hemos 
aprendido –presuntamente– estos días en los medios de comunicación.

Esto es lo que ustedes han subido en barrios, y, aun así, se han quedado en un 60 
por ciento por debajo de lo que sus primeros gobiernos preveían. Ustedes, yo no sé si 
han recortado también ese 60 por ciento en medios de comunicación, en salarios de al-
tos cargos, en cargos nombrados a dedo. Yo ese 60 por ciento... Y, además, piense que 
esa inversión en barrios va a los barrios más populosos, a los barrios de ciudades más 
de trabajadores, muchos de ellos expansiones de los años sesenta que precisan de ac-
tualización y de obras allí, y esas partidas... No saquen pecho ustedes de esas partidas, 
precisamente.

En cuanto al alquiler... Antes de entrar en el tema del alquiler, con el que acaba-
ré, decirle que usted también ha hecho algún reproche, como si a Ciudadanos no nos 
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gustase que tengamos unas instituciones de autogobierno. Oiga, nos encanta y nos 
parece muy bien. Nosotros somos autonomistas y nos gusta. Ahora, lo que quere-
mos es una administración moderna. La razón de ser del Síndic de Greuges –y no del 
Defensor del Pueblo– ha de ser que se dé un mejor servicio a los ciudadanos, no que 
seamos una nació que pugui aspirar al no sé què i al no sé quants... No por temas 
identitarios; por temas de servicio y de eficiencia. Pero esto que le digo, que vale para 
la Administración catalana, lo decimos también para la Administración del resto del 
Estado, y decimos: «Oigan, supriman consejos comarcales.» Y también decimos: 
«Supriman diputaciones.» Porque no es un tema identitario; no queremos diputacio-
nes porque sean del Estado, como usted podría pensar en esa lógica nacionalista. No 
queremos diputaciones y no queremos consejos comarcales porque no queremos chi-
ringuitos políticos que engorden a los políticos que son colocados por sus partidos, y 
que drenen con esos recursos públicos que deberían ir a cosas que a los ciudadanos 
les sirvan.

Y, por último, números de unidades de convivencia que reciben ayudas públicas 
para el alquiler: 60.000. Números de unidades de convivencia que recibían ayudas pú-
blicas para el alquiler en 2011: 65.000. No es verdad que se haya invertido más que nun-
ca en vivienda. Usted lo repite muchas veces –lo repite muchas veces, esto–, pero, oiga, 
2011, 417 millones; 2017, 320. ¿Esto es más que nunca? Es que no es verdad –no es ver-
dad, consellera, no es verdad.

Y luego, por último, esta política fiscal con los temas de alquileres. Nosotros pro-
pusimos, en una moción, que se fijase este índice de precios máximos recomendables 
porque, ciertamente, estamos viviendo una burbuja en el alquiler, y que hubiera una po-
lítica fiscal de incentivos para que los precios no rebasasen esa línea recomendable. Us-
tedes votaron en contra y luego hacen una mala copia, y, en vez de hacer incentivos fis-
cales, lo que hacen es penalizar a aquellos que se van por encima, y no incentivar para 
que los precios se mantengan por debajo.

Y con esto, consellera, muchas gracias por su intervención. Y ya está. Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Correspondria al Grup Parlamentari Socialista. No sé si dividiran 
la intervenció...? Molt bé. Endavant, diputada Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Miri, consellera, no li faci tanta angúnia escoltar-nos. De la ma-
teixa manera que vostè ha reclamat respecte al diputat del PP en la seva intervenció, 
nosaltres també li’n reclamem a vostè. És el seu deure venir al Parlament a explicar la 
seva gestió i els plantejaments que té per al pressupost del 2017, igual que per a nosal-
tres és el nostre deure fer seguiment de l’activitat que fa d’aquest Govern, i, per tant, 
crec que ens hem de respectar mútuament en l’àmbit, cadascú, dels nostres deures.

De fet, si ens escoltés més, consellera, nosaltres i, sobretot, els treballadors i treba-
lladores potser no ens trobaríem amb protestes dels funcionaris dia sí, dia també, a les 
portes del Parlament, per exemple. I, miri, sí, el president Zapatero va prendre la me-
sura que vostè ha dit abans el 2010. I? Estem al 2017, i en aquest moment som l’única 
comunitat que no ha recuperat la paga extra totalment dels funcionaris del 2012. I de la 
del 2013 i 2014 ni se’n sap res.

Després ens ha dit, consellera, que patiríem menys els catalans i les catalanes si els 
impostos es quedessin a Catalunya. I nosaltres li diem: i els catalans i catalanes patirien 
menys si es fes una reforma més justa, més progressiva, a la qual pagui qui més té –qui 
més té, més pagui.

Amb la nostra proposta, de fet, de reforma fiscal s’obtindrien molt més recursos, 
per exemple, també, per dedicar-los a polítiques socials, a polítiques d’habitatge. I, en 
comptes de fer la cançó de l’enfadós, el seu Govern el que podria fer és incidir en allò 
que sí que pot fer, és a dir, en la reforma de l’IRPF, del patrimoni i de les successions. 
D’aquesta manera tindrien més recursos.

I és cert que el Govern –excepte el president, que va renunciar a la segona paga i a 
l’increment– no ha recuperat aquesta paga del 2012, però sí que ha recuperat, el 2016, la 
paga que els corresponia. Els diputats, per exemple, no ho hem fet, per responsabilitat i 
per un tema, fins i tot, com he dit abans, simbòlic.
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Ens ha parlat, també, de l’esforç ingent del Govern per al parc d’habitatges públic. 
Ens ha parlat del tanteig i retracte, i de la cessió dels habitatges d’entitats financeres. 
I no em tornaré a referir al que ja he dit abans; els números són els que són: 45.000 ha-
bitatges d’entitats financeres registrats, dels quals, ara com ara, només n’han cedit a la 
Generalitat 3.660.

Esperem que anem caminant en aquest sentit, i, evidentment, demanem un esforç 
econòmic superior per poder tenir un parc d’habitatges important, en el qual, d’aquesta 
manera, un parc d’habitatges de lloguer assequible és una manera d’incidir en el preu de 
lloguer, com hem dit.

I vostè ens exhortava que alcaldes i alcaldesses també ho poguessin fer, això. Si ens 
sembla fantàstic; però, clar, tenint en compte el nivell d’endeutament que té la Gene-
ralitat amb els ajuntaments i tenint en compte que la Generalitat no hi posa diners, en 
aquest tanteig i retracte, a la Generalitat, els 20 milions d’euros que hi ha en el pressu-
post són, bàsicament, per a la Generalitat, per exercir el tanteig i retracte des de la Ge-
neralitat, però no el cas dels ajuntaments, d’acord? Per tant, difícilment els nostres al-
caldes i alcaldesses poden incidir en aquest àmbit.

I, quant a l’índex de referència, li he de dir que, home, molt nou no és, perquè hi ha 
ajuntaments que ja ho fan. De fet, vostè ja sap que si un propietari posa el seu habitatge 
en lloguer a través de la borsa d’habitatge, amb uns preus que venen marcats, que venen 
taxats, a molts ajuntaments ja hi ha uns incentius fiscals per a aquests propietaris que 
han posat aquests índexs de referència. Per tant, hi ha molts ajuntaments que han estat 
pioners en això i que han passat al davant.

Res més, en aquest sentit. Esperem que, diguem-ne, les aportacions que puguem fer, 
si al final la nostra esmena a la totalitat no prospera, doncs, puguin prosperar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Tindria la paraula el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, que farà una intervenció compartida. Endavant, diputat Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies, president. Consellera, vostè ha dit que no ens preocupéssim gens. Bé, 
he interpretat que perquè vostès estan posant-hi tota la bona voluntat. Ningú els nega la 
bona voluntat de fer les coses bé; ningú els nega que algunes coses les facin bé –ningú 
els ho nega. Però permeti’ns estar preocupats perquè aquests pressupostos, per nosaltres, 
són preocupants. I són preocupants perquè, malgrat aquesta bona voluntat, consoliden 
el maltractament a aquells que depenen de l’Administració pública: per un costat, els 
funcionaris, per l’altre costat, el món local. D’habitatge, ja li’n parlarà el senyor Rabell.

Per exemple, els funcionaris. «Estem negociant.» Sí, cert, i tant, fantàstic –fantàs-
tic. Estan negociant... Fixi-s’hi, eh?, 2012 a 2017, cinc anys, eh? No, això... D’acord 
–d’acord–, 2012 està acordat, sí, però no pagat –no pagat. Correcte. Molt bé. Però és 
que, per tenir una certa validesa i seriositat això que s’està negociant, primer haurien de 
treure aquest article que els he dit, perquè consolida la no recuperació de drets, primer, 
i, segon, haurien de preveure alguns diners per poder fer front a algun acord, si és que 
arriben a aquest acord, perquè, si no, no tindrà cobertura econòmica. 

I respecte del món local, miri, d’acord, sí, vostès han retallat molt el deute, però és 
que, en aquests anys, la Generalitat..., el Govern de la Generalitat ha acabat esdevenint 
una institució extractiva dels recursos destinats als ajuntaments, de forma directa i de 
forma indirecta, utilitzant les diputacions com a financera. Els els tornen, d’acord, però 
utilitzant les diputacions com a financera. I avui els ajuntaments són la primera i l’últi-
ma trinxera de resistència en contra de la crisi.

Per tant, hauríem de revertir les prioritats, aquelles prioritats com l’atur, la desigual-
tat, la pobresa, l’exclusió... S’hauria d’arribar a un acord, precisament, amb les adminis-
tracions locals, que són aquesta primera trinxera. Per això, la nostra esmena a la tota-
litat. Va en aquest sentit, és a dir, a recuperar drets i salaris dels treballadors públics, a 
recuperar l’aposta pels governs locals i revertir les retallades, però també per preveure 
les partides, per reconèixer i per pagar els principals deutes que es manté amb les admi-
nistracions locals en general, eh?, els ajuntaments, però també les diputacions.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Sí. Molt breument, consellera. Li avançava una mica, en la meva intervenció, 
quines..., esperem com vagi el vot de l’esmena a la totalitat, però quin era el sentit de les 
propostes que fèiem en les nostres esmenes parcials, una mica per construir el nostre 
raonament. 

Nosaltres els proposàvem, amb ajuts a la rehabilitació, recuperar el nivell del 2014. 
Els demanàvem, en temes com els ascensors, recuperar el nivell del 2015. Estem..., clar, 
és molt difícil; no sé si parlem exactament del mateix, però, quan es parla d’aquest enor-
me esforç d’inversió en polítiques d’habitatge, quan parlem d’uns paràmetres en què no 
ens movem o no hi ha una inflexió respecte a la situació, sinó més aviat, d’alguna mane-
ra, es consolida o es certifica una situació que és la que hem viscut fins aquí; és aquest 
el fonament de la nostra crítica.

I deixi’m, perquè no tenim temps, dir-li dues coses molt concretes, perquè ho ha tret 
vostè. Ens ha parlat d’aquest anunci que sortia ahir, que surt avui en els diaris, sobre 
l’índex dels preus del lloguer, un índex del qual nosaltres ens felicitem i que havíem re-
clamat en aquest Parlament; l’havíem reclamat quan, cal dir-ho, parlar de bombolla en 
els preus del lloguer, doncs, generava un cert escepticisme, eh?, si més no a una part de 
la cambra. Com sempre, aquestes coses sempre s’admeten a posteriori, eh?, quan els es-
tralls ja són monumentals; és una tradició nacional.

Però nosaltres no volem, des d’aquest punt de vista, reivindicar cap copyright. Tant 
de bo qui el tregui, aquest índex, i el faci..., bé. Però n’haurem de parlar molt, perquè 
una cosa és l’índex i, després, són les polítiques que es deriven per contenir de manera 
eficaç i real l’explosió a l’alça dels preus del lloguer. Són dues coses diferents: una cosa 
és la fotografia i una altra..., bé, discutirem quines són les polítiques per intervenir i can-
viar la realitat.

I dir-li, per acabar, que hi ha moltes coses encara, pensem, a desplegar i a realitzar 
de la Llei 24/2015. L’altre dia sortia la notícia que en un any i mig no hem aconseguit 
cobrar ni tan sols una multa aplicada a cap de les companyies elèctriques subminis-
tradores. És veritat que ho estan recorrent davant dels tribunals, eh?; és veritat que es-
tan utilitzant i paralitzant aquesta via; però, bé, potser que sí que hauríem de parlar de 
quines són les mesures d’un govern responsable per constrènyer les subministradores a 
complir amb les seves obligacions en aplicació d’aquesta llei. 

D’això, també en parlarem.

El president

Gràcies, diputat. Li correspondria al Grup Parlamentari Popular. Diputat Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidente. Señora consellera, no se haga la ofendida cuando hablemos 
de Prat de la Riba. Prat de la Riba era un gran catalanista que decía que el separatismo 
no es conveniente ni posible. Y hablemos de la Mancomunidad. Al final, gracias a la 
derecha española, a través de Eduardo Dato, promulga un real decreto en el cual permi-
te a la unión de diputaciones parcelas administrativas con una ley para todo el territorio 
español, no solo para Cataluña, que es verdad que, luego, solo Cataluña la utiliza.

Cuando yo le he puesto un ejemplo, yo no hablaba del efecto de cómo enseñar. Ha-
blamos de respeto a la norma, de respeto a la ley, que es la base de la democracia. Ha-
blamos de eso.

Es ilegítimo que cualquier administración pueda recurrir al Tribunal Constitucio-
nal, si alguien ve o cree que se han vulnerado sus derechos, como hace el Gobierno 
de la Generalitat. Y que tener competencias en vivienda, que se tienen, no quiere decir 
poder legislar sobre toda la materia. No digo una verdad a medias. Y la metáfora, y us-
ted la ha entendido muy bien, es el respeto a la ley y no intentar engañar al ciudadano. 
Y si ustedes quieren legislar con materias que no son de su competencia, pues, tienen 
un problema. ¿Que la Unión Europea le llame la atención al Gobierno de España por-
que va contra la directiva europea? Pues, claro que sí; si ha sido así, se tiene que decir, 
y se tendrá que legislar, y se tendrá que adecuar. Claro que sí. Porque estamos en una 
organización, que es la Unión Europea, que, además, tiene unas directivas que están por 
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encima de la Constitución, y la Constitución se tiene que adaptar a esas directivas euro-
peas, igual –igual– que cualquier normativa que está por debajo de la Constitución no 
pudiere ir en contra de ella.

De forma telegráfica –de forma telegráfica–, porque hay poco tiempo, ¿para cuándo 
las pagas extras de 2013-2014? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo concretar la deuda de la Ge-
neralitat con los ayuntamientos y calendarizar el pago? La asfixia económica que usted 
dice –la asfixia económica–, si los 120 millones se dedican a temas sociales, desde luego, 
no habrá asfixia económica. Dedique el dinero a lo urgente, a lo básico y a lo necesario. 

Por ejemplo, para hablar de pobreza habitacional, no hace falta dictar una ley; hace 
falta voluntad política de actuar. Muchas comunidades autónomas han actuado, mu-
chas, prácticamente todas, y para eso no ha hecho falta una ley. Ustedes lo que han ge-
nerado son expectativas, liar la troca, como decimos en català, y generar confusión. 
Para ayudar, las herramientas están; no hace falta legislar. 

Y, para ir acabando, señora consellera, ¿me puede decir por qué pasamos de 2.500 
médicos a 1.637? ¿Por qué pasamos de 500 mossos a 276? No, no..., ¿por qué pasamos 
de 150 bomberos a 99? ¿Y por qué aumentan de 300 a 459 los inspectores de la supuesta 
agencia tributaria catalana? ¿Por qué reducimos plazas públicas en sanidad, prevención 
y seguridad? 

En definitiva, que hagan caso a los ayuntamientos, atiendan a sus necesidades, por-
que, como antes le decía, hasta el día de hoy la Generalitat ha supuesto un problema 
para el mundo local.

El president

Gràcies, diputat. Lamento..., la consellera no té dret a..., no té opció a donar-li la res-
posta. Si ho vol...

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Podria, podria.

El president

Però ha de ser molt concret i sense cap dret a rèplica, eh?, perquè, si no, obrim un 
torn...

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dret a rèplica en tinc, però no l’utilitzaré. Gràcies.

El president

Bé. Doncs, donaríem pas a la intervenció dels grups parlamentaris que no han pre-
sentat esmena a la totalitat. En aquest cas, té la paraula el grup..., el company Benet, 
diputat del Grup de la CUP - Crida Constituent. (El president riu.)

Benet Salellas i Vilar

Gràcies, president. (Rialles.)

El president

Endavant.

Benet Salellas i Vilar

Gràcies. No... És a dir, nosaltres compartirem moltes de les coses que aquí s’han dit 
i que potser tampoc no té sentit que les anem repetint, no?, i que fem nostres. Evident-
ment, aquests no són els pressupostos més socials de la història i aquests pressupostos 
són massa continuistes per al nostre gust. El que passa és que potser afegiríem argu-
ments a per què entenem que són continuistes des d’una perspectiva diferent de la que 
s’ha plantejat fins ara, no? 

Nosaltres pensem, i ho faig..., ho diem des d’una perspectiva ara general, a tot el 
conjunt del pressupost, eh?, que són continuistes, perquè accepten el límit de dèficit, que 
a nosaltres ens hauria agradat que no s’hagués respectat i que ens hagués permès fer po-
lítiques socials de més nivell i de més calat; perquè accepten els límits competencials 
marcats pel Tribunal Constitucional, i, en aquest sentit, doncs, s’ha de recordar que no 
és cert, malgrat que s’intenti repetir com a mantra, que l’Estat espanyol és l’Estat més 
descentralitzat d’Europa. Qui digui això, doncs, no té cap coneixement ni de què signi-
fica «descentralitzar» ni de què significa, probablement, «Europa». Però, en qualsevol 
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cas, respon segurament a una visió sobre el repartiment de competències que nosaltres 
no compartim i que demanàvem que se superés en aquest pressupost, no? 

Davant... Pensem que són continuistes, també, perquè reincorporen o mantenen el 
sistema de concertació publicoprivada que nosaltres no compartim, que pensem que 
despatrimonialitzen i descapitalitzen les administracions públiques, i que generen ne-
goci amb els nostres drets i amb els serveis que haurien de ser públics, no? I, en un mo-
ment, doncs, de construcció de república, pensem que s’hauria d’apostar molt més per 
aquest model.

Però totes aquestes qüestions, en definitiva, són qüestions de continuisme pressupos-
tari, són qüestions de continuisme de règim, d’un règim, el del 78, que nosaltres volem 
combatre i que no respon només a un continuisme dels pressupostos Mas; malaurada-
ment, respon també a un continuisme de tots els pressupostos de l’etapa autonòmica, 
també dels pressupostos que van ser assumits per l’època del tripartit, evidentment amb 
diferències, amb les que avui se’ns plantegen. 

Però potser en una matèria tan sensible com és la matèria d’habitatge, caldria tam-
bé que totes i tots féssim una certa autocrítica sobre la insuficiència de les polítiques en 
matèria d’habitatge, també en l’època del tripartit, simplement, doncs, perquè s’ha apos-
tat de forma reiterada per unes polítiques que s’han demostrat que són ineficaces, que 
no han combatut l’especulació urbanística, que no han combatut el negoci del mercat 
immobiliari i, en definitiva, que no han tendit a garantir un dret, que també és constitu-
cional, el de l’article 47, no?, el dret de tots els espanyols a tenir un habitatge digne, no?; 
un dret, doncs, que, en aquest sentit, sembla que..., al qual no se li ha donat cap centrali-
tat i sobre el qual no s’ha construït cap sobirania. I nosaltres, avui, quan parlem de recu-
perar sobiranies, parlem també de recuperar la sobirania residencial.

I, dit tot això, doncs, nosaltres vam acceptar d’alguna manera que es tramitessin 
aquests pressupostos, amb ganes també d’assumir-los dins d’una perspectiva proposi-
tiva i, per tant, fent nostres totes les crítiques que ja s’han fet abans des dels grups de 
l’esquerra parlamentària. Nosaltres hem intentat fer esmenes parcials, esmenes de mo-
viment de partides. Som, si no m’equivoco, el grup parlamentari que més esmenes ha 
presentat a aquests pressupostos; hem presentat concretament 111 esmenes de modifi-
cació de partides –segons les dades que dona l’aplicació, eh?, jo no tinc cap interès a en-
ganyar ningú–,111 de les 187 que s’han presentat. Però és igual; tant si som els que més 
com els que menys, això no és rellevant. 

El que sí que ens interessa és posar en relleu i en valor que hem intentat dir d’on es 
poden treure els diners i on es poden destinar els diners. És a dir, personalment, i ho he 
de dir amb tot el respecte pels companys i companyes diputats, eh?, m’ha sorprès que, 
en els termes del debat que avui s’ha fet aquí, no s’han explicat gaire d’on es podien 
treure els diners. És a dir, des d’una perspectiva propositiva, en una tramitació de pres-
supostos, s’ha fet llista de tasques pendents, que moltes d’elles les compartim, però no 
s’ha dit d’on anar a treure aquests diners, més enllà d’una vaga referència a la reforma 
fiscal, a una reforma fiscal que, com a CUP, podem compartir, però que, en qualsevol 
cas, també necessita d’un temps d’implementació, i en aquests pressupostos que discu-
tim ara caldria enfangar-se, arremangar-se i dir d’on podem treure aquestes partides.

Nosaltres hem fet aquest esforç i l’hem fet en moltes d’elles, doncs, amb ganes de 
dotar i de constituir un fons estructural de cobertura pública de necessitats residencials 
al territori, que pensem que s’hauria de dotar, doncs, a partir de totes les partides que 
hem anat, d’alguna manera, disminuint en el si del pressupost d’aquest departament, 
però també d’altres fons, com l’impost d’estades turístiques, que nosaltres plantegem 
que, precisament, aquest impost..., els diners que es recaptin no vagin destinats a fo-
mentar més turisme, sinó, precisament, que vagin destinats a lluitar, a fer polítiques 
d’accés a l’habitatge, i, per tant, nosaltres plantejaríem que anessin a aquest fons es-
tructural d’habitatge i altres taxes, no?, com bona part de les taxes ambientals que hem 
plantejat en el nostre conjunt d’esmenes a la llei de mesures.

En qualsevol cas, el nostre objectiu en aquest fons –i en aquest sentit sí que ens agra-
daria saber quina és l’opinió de la consellera– vol anar, sobretot, a comprar i adqui-
rir habitatges per tal de destinar-los a construir un parc públic de lloguer. Pensem que 
aquesta és una política que no s’ha desenvolupat en els últims anys, que en la conjun-
tura en què ens trobem podria ser extremadament útil, i, per tant, doncs, ens agradaria 
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conèixer l’opinió de la consellera, hi insistim, tant des de la perspectiva d’adquirir habi-
tatge, diguem-ne, de forma directa, com des de la perspectiva, com plantegem en altres 
esmenes, que, per exemple, la Generalitat tingués l’obligació de comparèixer en les sub-
hastes que es fan tant en seu judicial com en seu administrativa a l’Agència Tributària 
per tal d’adquirir i d’exercir els drets, que avui pensem que es fa d’una manera molt mi-
noritària i que, potser, des d’una perspectiva d’intentar intervenir més des de la perspec-
tiva de les subhastes, doncs, podríem no només combatre el fenomen actual dels desno-
naments, sinó també ajudar a l’adquisició d’aquest parc públic d’habitatge per destinar a 
lloguer, o, per exemple, doncs, fer que aquells béns que ja conformen el patrimoni de la 
Generalitat, doncs, siguin destinats a aquest parc d’habitatge, no? 

No podem deixar de fer esment, doncs, per exemple, del cas de l’herència Anlló, a 
Sant Feliu de Guíxols, un patrimoni que és important, que és propietat de la Generali-
tat de Catalunya, que porta anys abandonat, que ara ha estat ocupat per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca a Sant Feliu de Guíxols, precisament per encabir-hi persones 
amb necessitats d’emergència habitacional. Pot ser un bon camí. En qualsevol cas, no 
tinguem, si us plau, més pisos buits quan hi ha gent que té aquesta necessitat residencial.

També pensem que el departament ha de tenir un compromís molt més sòlid per 
desequilibrar aquest poder de la banca, no?, en tota la qüestió immobiliària. Pensem, 
doncs, que, amb el fenomen de les hipoteques titulitzades, amb el fenomen de l’índex 
de l’IRPH, amb totes aquestes estafes que ha generat la banca a casa nostra, doncs, pot-
ser caldria una actitud molt més activa, molt més propositiva, molt més tuïtiva per part 
del Departament d’Habitatge, que no l’hem vist acompanyant, en aquest sentit, prou les 
persones afectades per les estafes bancàries de l’IRPH, de les hipoteques titulitzades. 
I, en aquest sentit, nosaltres proposem mesures també en les esmenes a la Llei de mesu-
res per tal que el Govern prengui compromís en aquesta qüestió.

I dos temes més, i acabo. Sobre personal al servei de l’Administració pública, doncs, 
ja s’ha dit. No ens aturarem de repetir-ho totes les vegades que faci falta; no podem dei-
xar d’insistir en la necessitat de revertir les retallades que han patit els treballadors i tre-
balladores públiques. Encara hem passat més de la meitat de la sessió d’aquesta comis-
sió escoltant les persones convocades pel sindicat CGT a les portes d’aquest Parlament 
avui, del sector d’ensenyament, efectivament, però insistim en la necessitat que hem de 
revertir les retallades. I, en aquesta línia de reversió de retallades, el que resulta, al nos-
tre entendre, incomprensible és que es continuïn mantenint les retribucions que es man-
tenen per als alts càrrecs i per als càrrecs eventuals de la Generalitat. 

Per això, nosaltres fem una esmena molt concreta, que l’hem anomenat «la clàusu-
la andalusa», en el sentit que el que fem és demanar que s’equiparin a l’Administració 
catalana els sous dels alts càrrecs amb els sous dels alts càrrecs a l’Administració auto-
nòmica andalusa, precisament, i, per tant, proposem una reducció del 19 per cent en les 
retribucions complementàries dels alts càrrecs i del personal eventual, precisament en 
la direcció que no té cap sentit que, quan encara hi ha treballadors públics que pateixen 
les retallades, els alts càrrecs continuïn cobrant els sous que cobren. Els alts càrrecs, i 
podríem afegir-hi també, els diputats d’aquesta cambra; no oblidem que els únics que 
ens vam abstenir en la votació dels pressupostos d’aquesta cambra que fixaven les retri-
bucions als diputats d’aquesta cambra vam ser precisament el Grup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent. 

Per tant, ens posem a estudiar aquesta clàusula andalusa de retallada del 19 per cent, 
consellera? És una... Tenim ganes i voluntat política, d’alguna manera, de ser exemplars 
en la necessitat de l’austeritat i de la sobrietat en l’Administració pública, i destinar els 
recursos allà on s’han de destinar, més en un moment en què encara hi ha retallades als 
salaris dels treballadors públics. 

I segona qüestió que volíem posar sobre la taula, sobre els processos electorals i el 
vot electrònic. Nosaltres, evidentment, ho subscrivim, comprem la idea, votarem a favor 
del projecte, ja ho hem dit i repetit totes les vegades que ha estat necessari; però vostè 
ha dit una frase que ens ha preocupat, en aquesta intervenció, i no sabem si ha estat que 
l’inconscient l’ha traït o vull..., espero pensar que no, no? Vostè ha dit: «Volem garantir 
la votació electrònica per als catalans i catalanes en les properes eleccions al Parlament 
de Catalunya.» I nosaltres ens preguntem: «I per al referèndum, tindrem aquesta vota-
ció electrònica?» Abans d’aquestes convocatòries no hem de tenir un referèndum, con-
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sellera, i garantirem que existeixi aquest vot electrònic per al referèndum? I en segon 
lloc, consellera, després de votar el referèndum, no implementarem el vot electrònic per 
a les primeres eleccions constituents al Parlament de Catalunya?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat, que ha parlat en nom de la CUP - Crida Constituent. Ara li tocaria 
la paraula al diputat Marc Solsona, en nom del Grup Parlamentari Junts pel Sí.

Marc Solsona i Aixalà

Moltes gràcies, president. Honorable consellera, secretari general, membres del de-
partament. Bé, primer de tot, senyora consellera, agrair-li l’explicació d’aquesta sec-
ció pressupostària; jo diria que ha sigut una bona explicació, extensa, molt pedagògica, 
molt clara, i que recull, bàsicament, dos conceptes que són importants a l’hora de fer la 
planificació pressupostària. Una, tindre una bona anàlisi de la realitat. Si fem una bona 
diagnosi de la realitat, podrem decidir quines mesures podrem implementar per fer-ho 
millor. I l’altra és la voluntat ferma, que també s’expressa en les partides pressupostà-
ries, d’afrontar els reptes i els problemes i les dificultats, i no defugir-los.

I penso que això és una de les característiques d’aquest departament, en aquest en-
torn, i des del fet que integra..., des d’aquesta nova composició d’aquesta legislatura, 
també l’apartat d’habitatge, doncs, és una de les vessants i de les polítiques que penso 
que tenen molt calat. 

El tema de l’habitatge ha sigut un tema central, nuclear, de la política del departa-
ment i d’aquesta comissió, i també d’aquesta cambra, a l’hora d’haver de legislar, ja si-
gui de manera reactiva o correctiva, o ja sigui a través de lleis que et puguin portar de 
manera propositiva a legislar en allò que realment creus necessari, de manera..., sense 
tindre la pressió de les suspensions del Tribunal Constitucional. Però també, a la ve-
gada, doncs, ens porta al fet que la gestió d’aquesta realitat en els temes d’habitatge, 
doncs, també estigui dotada de números, i que, per tant, sempre que hi ha números, ja 
siguin pressupostaris o ja siguin estadístics, tenen moltes interpretacions. I el que seria 
rar és que en un debat pressupostari, diguem-ne, cadascú es mirés els números de la 
manera que també li semblés millor.

El que sí que es nota és qui té mentalitat de govern i qui no a l’hora d’analitzar i fer 
el seu discurs a nivell pressupostari. I, de fet, es nota encara molt més qui ha governat 
mai i qui no. I, sobretot, es nota molt més si aquesta governança ha sigut a nivell local o 
no. Perquè només d’aquesta manera s’entenen alguns dels conceptes a l’hora de l’exem-
plificació del rebuig a un pressupost, no?, quan es pot dir això, eh?, que són pressupostos 
continuistes, si encara són pressupostos autonòmics, si són pressupostos que consoliden 
un maltractament, si són pressupostos que no comparteixen el model de societat, si són 
pressupostos... És a dir, una llista de conceptes que, si ho extraiem del Parlament i ho 
posem en qualsevol àmbit de debat pressupostari, sigui a nivell local o en d’altres ni-
vells, es podrien començar moltes de les intervencions de la mateixa manera. Ei, i tam-
bé, segurament, la meva.

Però el que ens preguntem nosaltres, a l’hora del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, és una formulació d’aquests pressupostos diferent. Ens preguntem: aquests pres-
supostos compleixen amb el pla de govern que es va presentar en el seu moment i, per 
tant, compleixen amb els compromisos que es van adquirir des del Govern amb la 
ciutadania? Nosaltres entenem que sí. Perquè aquesta és la veritable funció, crec jo, 
dels grups parlamentaris que tenim aquí, que és que, més enllà de compartir o no el 
contingut dels pressupostos, el que sí que hem de fer com a grups és fiscalitzar i ana-
litzar si aquests pressupostos compleixen amb el que el Govern es va comprometre 
en el seu moment en el seu pla de govern. És per això que entenem que sí.

I en la secció pressupostària del Departament de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge, entenem que també s’està, diguem-ne, seguint fil per randa els com-
promisos, amb més d’una compareixença, que vostè, també, ja va explicar aquí que 
seria el pla de govern. Més increment pressupostari, més despesa social. I, quan parlem 
de despesa social, sempre tenim o encarem a nivell de..., sembla que hi hagi grups que 
els sàpiga greu que, realment, aquest pressupost tingui una despesa social que s’incre-
menti. Inclús, a vegades, a algú se li ha escapat, com a la diputada del PSC..., diu: «Com 
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no pot dir que les despeses d’habitatge han crescut?» Diu: «Bé, sí que ho pot dir.» Clar, 
però és com si ens sabés greu, no?, que puguem constatar amb números... (Veus de 
fons.) Sí, sí. Diu: «No pot dir que les partides d’habitatge han crescut.» I després ha dit: 
«Bé, potser sí, clar que ho pot dir.» No, és que ho és. El que no podem no dir és el que 
no fem, però, si ho hem fet, es pot considerar molt o poc, però no que no es pugui dir i 
explicar el que presentem de cara a la ciutadania.

A vegades sembla que ens sàpiga greu que realment es pugui dir que s’han incre-
mentat les partides amb l’agència de transferències un 12,3 per cent, el pressupost del 
departament en un 8,9 per cent, la despesa social en 29 milions d’euros. I que ens fixem 
objectius realistes, eh?, perquè la situació econòmica de la Generalitat no va començar 
l’any zero, i l’any zero era l’any 2010. Aquí hi ha un històric, i el que ens toca gestionar 
avui dia encara és l’històric. I, amb aquest històric, estem implementant i estem bus-
cant objectius per complir amb les obligacions de la Generalitat, doncs, de cara a aquest 
exercici 2017, amb uns objectius ambiciosos, alhora, de compliment del deute en els 
ajuntaments, lògicament, com també en la reducció, constatada numèricament..., de les 
reduccions del deute viu amb el Pla de barris, amb menys d’un 75 per cent, o també en 
el deute dels ajuntaments de més d’un any, amb aquest 77 per cent.

Evidentment, quan jo dic que s’ha fet una anàlisi de la realitat, s’ha dit que no s’ha 
pogut atendre convocatòria de nous PUOS, però sí que s’ha pogut trobar la sortida per 
intentar, doncs, donar, a nivell pressupostari, dotacions pressupostàries per a noves rea-
litats com poden ser la comarca del Moianès o el municipi de Badia del Vallès. Al final, 
que això no sigui en detriment de cap mena de reducció per a d’altres partides.

A vegades, quan parlem de mala fe o de desconeixement, jo penso que a vegades 
pot haver-hi una conjugació de les dues coses, eh? Perquè quan..., dir que l’Estat..., com 
si l’Estat aportés més al món local a través del PIE, i com si fos una cosa voluntària de 
l’Estat, quan tothom que ha tingut responsabilitats municipals sap que l’aportació del 
PIE va condicionada a la pressió fiscal que els ajuntaments hem de fer als ciutadans. Per 
tant, no ho és, un tema voluntariós, sinó que és un tema d’una fórmula matemàtica. I, a 
sobre, els ajuntaments, quan volen fer avantatges fiscals en temes d’impostos de l’Estat, 
com per exemple l’IBI, si l’abaixem de manera voluntària ens penalitza l’Estat i, per 
tant, tenim menys PIE. Per tant, això no és un tema voluntariós, que hagi aportat més, 
el Govern de l’Estat, als ajuntaments; és un tema, absolutament, que es distorsiona la 
realitat. De fet, això, els ho podrien dir als seus alcaldes del territori de Catalunya, però, 
evidentment, això no els ho poden dir, perquè no en tenen cap, no? I aquesta desconei-
xença és la conjugació de la desconeixença i la mala fe, i intentar, a vegades, establir 
uns mantres que no existeixen.

El debat territorial, ja s’ha dit, es fa en base al debat de la futura llei de governs lo-
cals, que, perquè la gent hi pugui participar, no vol dir que es dilueixi, al contrari, aga-
fa una fortalesa. És aquella llei que sorgeix del debat popular de la gent, i això sempre 
ens ha de donar més garanties perquè quan legislem puguem fer..., puguem tindre les 
millors eines per poder decidir millor. I, al final, quan parlem de participació i parlem 
de consultes i parlem d’interpel·lar l’administrat, com a Administració, el que diem és: 
ens volem dotar al màxim, el millor possible, per poder decidir millor i per fer millor la 
nostra feina.

Parlar d’una administració moderna vol dir això, vol dir el que estem fent, vol dir 
que un digui que l’Administració no és prou moderna no vol dir que no sigui moderna i 
que camini cap a la seva modernitat. I per això aquest esforç en l’Administració digital, 
en l’Administració oberta, en el tema del vot electrònic. S’està caminant i s’està fent un 
esforç important i ingent en aquest sentit, i és important.

A vegades, quan es diu si estem des del món local o no..., si es dota amb més o 
menys recursos de la Generalitat el món local, jo proposo una cosa a la gent del PSC i 
del PSOE, i a la gent de Ciutadans que han fet possible que hi hagi un govern del Partit 
Popular. Nosaltres demanaríem això. Dius..., el que realment és una cosa, avui en dia, 
a efectes pràctics, per a l’ajuntament, és la llei ARSAL. I jo proposo des d’aquí, doncs, 
interpel·lo que, si realment tant patim pel món local, hi ha eines, eh?, que farien possible 
que no patíssem tant, i no només són econòmiques, moltes vegades són de seguiment 
que porta l’ARSAL. Per tant, jo els dic i els proposo aquí que poden obligar el Partit 
Popular que retiri la Llei ARSAL, que és la veritable crossa que tenim en el món local.
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Després, dir que hi ha pressupostos com si fossen tancats..., és el de sempre: els 
pressupostos són modificables; es poden adaptar a la realitat, i, en casos de catàstrofe i 
en casos de mil històries, lògicament, es poden arreglar. Quan parlàvem del PIE, tant de 
bo poguéssem administrar, senyor Vidal, els 3.200 milions d’euros del PIE, tant de bo 
poguéssem fer-ho, però no ho podem fer, encara, ara com ara.

Per tant, nosaltres volem que aquests siguen els últims pressupostos d’aquesta au-
tonomia, perquè després puguem legislar i puguem fer uns pressupostos del nou Estat 
català. Però, en aquest marc continuista també de legalitat, estem en aquesta tessitura.

Quant al Partit Popular, diu que aquests pressupostos el que posen de manifest és 
una incapacitat de governar i que només fem que culpar Espanya de tot. Dic..., miri, 
doncs, no ho sé, però jo dic que sí, que Espanya té molta culpa d’aquesta situació, i, al 
final, el que diem des de Junts pel Sí és que per això volem la independència, perquè vo-
lem legislar al cent per cent la nostra realitat, perquè volem administrar el cent per cent 
dels nostres impostos i recursos, i no haver d’aguantar, que fa mal a les orelles, el tema 
del FLA, com si fos una almoina que l’Estat dona amb els nostres diners (veus de fons), 
quan hi ha un dèficit fiscal evident, i no ens cansem de dir-ho. 

Però, a part, una altra cosa. El senyor Villagrasa ha fet una frase inacabada. Ha dit 
que les diputacions «se nutren del Estado», i hauríem de dir «y el Estado se nutre, tam-
bé, de l’esforç dels catalans». (Veus de fons.) O és que no som Estat? Ergo, per tant, o 
acabem la frase o no, perquè, al final, el que diem és: no caldria aquesta derivada si al 
final poguéssem gestionar directament tota la nostra realitat, també pressupostària i 
econòmica. I aquesta és la voluntat amb què es plantegen aquí. 

Per tant, nosaltres, sense més, dir que esperem això, eh?, que aquests siguin els úl-
tims pressupostos autonòmics, i jo penso que, de fet, una voluntat i un esforç ingent per 
poder donar compliment als compromisos que hem fet amb la ciutadania.

Tots hem de recordar que estem en una legislatura excepcional, en la qual..., que per 
elevació, el procés sobiranista passa per davant, a vegades, de molt detall articulista. 
I, des d’aquí, també, fent front a aquesta realitat, encarant els problemes i definint les 
partides per fer possible les nostres ambicions i anhels nacionals, creiem, doncs, que 
aquest és un pressupost, lògicament, més que correcte.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la consellera, en rèplica als grups parlamentaris que 
no han presentat esmena a la totalitat.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sí. Gràcies, senyor president. Breument, però sí que m’agradaria contestar. És cert, 
en aquest sentit, el que ens deia, per part del representant de la CUP, no tots els grups 
parlamentaris han fet l’esforç de fer les baixes. Això és cert. Jo que he estat diputada 
sé l’esforç que representa veure d’allà on treus aquelles partides que vols incrementar. 
I aquesta és una realitat en què, doncs, per part del seu grup parlamentari, aquest esforç 
hi ha estat.

Escoltin-me, en aquest departament, a vegades ho diem..., hi han tres elements en els 
quals nosaltres estem molt obligats. Perquè parlem de tres drets fonamentals, un és el 
dret al vot, l’altre és el dret a l’accés a la funció pública amb igualtat de condicions per 
part de tothom, i l’altre és el dret a l’habitatge. Aquestes són tres potes fonamentals del 
departament a les quals nosaltres estem obligats.

Quan parla d’habitatge i ens demana quin és el nostre objectiu, doncs, evidentment, 
és incrementar el parc d’habitatge públic per poder-ne fer, doncs, precisament, un parc 
d’habitatge públic per facilitar-lo al conjunt de la ciutadania amb un lloguer assequible. 
I és en aquest sentit que nosaltres actuem, i per això vam fer la llei en el seu moment, 
que ens donava el dret al tanteig i retracte, no només a nosaltres com a Administració 
de la Generalitat, sinó també als ajuntaments i al tercer sector. I és en aquest àmbit on 
ens ha semblat que és l’àmbit més interessant, a uns preus, francament, més que raona-
bles, per poder disposar d’habitatge.

També hem fet altres mesures en aquest sentit. Per exemple, tot el que són les herèn-
cies, habitatges cedits. Vostè sap que des de fa poc, doncs, hem fet un acord, es va fer 
acord, Economia, nosaltres mateixos i les entitats del tercer sector perquè aquests pisos 
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cedits anessin directament, doncs, a habitatge. Aquest és un acord, recent, certament, i, 
per tant, doncs, això avança en aquest sentit.

Respecte a l’edifici que ens parla de Sant Feliu, estàvem en la situació anterior, on 
hi havia la voluntat de vendre, doncs, aquests edificis, fossin habitatge o no, per, també, 
utilitzar aquests diners en un àmbit per a les entitats, per a fins socials, etcètera. Per tant, 
si hi ha ocupació, difícilment aquest pas el podrem fer i revertir-ho en aquest àmbit.

Tres elements també importants. Jo crec que cal dir, també, que la Llei 4/2016..., ens 
hem dotat, precisament, d’eines per augmentar el parc d’habitatge públic amb el que és 
l’expropiació de l’ús de l’habitatge, i, per tant, en aquest sentit, doncs, també incremen-
tar l’habitatge en aquesta matèria. 

I respecte al vot electrònic, que vostè em citava, jo el que podria fer és, per una ban-
da, llegir-li l’article tercer, no?, que posa l’objectiu, doncs, de la Llei del vot electrònic. 
Puc fer-ho, si vol ho fem, no sé si cal, eh?, que hi posa: «Àmbit objectiu. El procediment 
de votació electrònica s’aplica a les aplicacions al Parlament de Catalunya, altres proce-
diments electorals i instruments de consulta popular en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat de Catalunya en les quals es prevegi aquesta modalitat de votació, d’acord 
amb la normativa vigent.» Per tant, aquest és l’àmbit que d’allò... Jo crec que aquest àm-
bit es respon per ell mateix.

Puc afegir-hi una altra cosa, no?, en el sentit de dir: escolti’m, si el decret de convo-
catòria ho preveu –el decret de convocatòria del referèndum ho preveu–, doncs, l’instru-
ment, lògicament, hi haurà de ser.

Respecte al que ens demanava..., les afirmacions que ens feien per part de Junts 
pel Sí, de fer una lectura objectiva i amb les dades a la mà dels increments en els àm-
bits més específics del departament, no? I jo crec que és bo, en aquest sentit, mostrar, 
doncs, quin és el pes específic..., no sé si ho veuran, però quin és el pes específic de les 
diferents àrees o de les diferents secretaries que té el departament. Doncs, mirin, el pes 
majoritari el té la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana; aquí hi dediquem 188 mi-
lions d’euros, perquè aquest..., doncs, lògicament, el departament ha de prioritzar aquest 
tema, i en paral·lel, pràcticament, tot l’àmbit de Secretaria d’Administracions Locals, i, 
per tant, la col·laboració, l’ajuda en el món local, el qual representa 175 milions d’euros, 
i, per tant, el 41 per cent del pressupost abocat en aquest àmbit.

Parlem, doncs, d’un 85 per cent del pressupost que va bàsicament a habitatge i al 
món local, i ens queda la resta, d’un 15 per cent, el que és estrictament la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, que s’emporta, en bona part, tot el que és la despesa 
en el tema de matèria electrònica, i, per tant, aquí, hi té un volum que li han traspassat 
directament, com també, lògicament, el mateix gabinet i les direccions, la secretaria 
general, la Direcció General d’Afers Religiosos, amb tot el seu àmbit, i, per tant, aquí 
també, doncs, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el consell d’Administració 
Oberta de Catalunya...

Per tant, parlem d’elements, lògicament, a cuidar, però que els pesos, com poden 
veure, majoritàriament, en els dos àmbits: habitatge i l’Administració local.

El president

Gràcies, consellera. Doncs, ara hi hauria un eventual torn d’intervenció per part dels 
grups que no han presentat... Si el volen exercir? (Pausa.) Sí? Endavant, diputat Salellas.

Benet Salellas i Vilar

Sí. Gràcies, president. I amb molta brevetat. Amb relació a la qüestió del dret de vot, 
no m’ha quedat clar, sincerament. M’hauria agradat que m’hagués quedat clar, però no 
m’ha quedat clar si el dia del referèndum..., perquè a mi no..., com a grup parlamentari 
no ens agrada parlar en hipòtesi. 

És a dir, hi haurà un referèndum? Farem el referèndum? Hi ha d’haver garanties per-
què aquelles persones que no estiguin..., perquè aquells catalans i catalanes que no es-
tiguin a Catalunya en aquell moment puguin exercir el dret de vot electrònic, i pensem 
que el Govern ha d’estar compromès amb aquesta idea, no en forma d’hipòtesi, sinó de 
forma vehement i clara; que tindrem dret de vot, dret de vot electrònic, i que tindrem 
referèndum.

I sobre la qüestió de les polítiques en matèria d’habitatge, i que celebrem, doncs, 
que finalment hagin decidit fer aquests convenis per incorporar el patrimoni, els béns 
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que són patrimoni de la Generalitat, doncs, el parc públic d’habitatge... (Veus de fons.) 
No –no, no. Deixar clar que quan s’han donat situacions d’ocupació, com la que par-
làvem ara fa un moment, es donen en tant que existeix aquesta emergència i aquesta 
situació de necessitat d’aquestes persones. Per tant, l’agència catalana ve obligada a do-
tar de solucions aquestes persones i totes les persones que tinguin aquesta necessitat. 

No sempre hem tingut solucions ràpides, i, per tant, jo crec que és imprescindible el 
compromís de la conselleria en aquest sentit, no només de garantir el dret en situacions 
d’emergència, no?, sinó de garantir-lo de forma..., d’accés digne i adequat en totes les si-
tuacions. I, per tant, amb relació al desenvolupament de polítiques que vagin en aquesta 
línia, el Govern ens tindrà al costat. I els demanaríem, al Govern, que també estigués al 
nostre costat, per tant, amb relació a totes les esmenes plantejades en aquesta direcció.

Res més. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. He vist algunes... (Veus de fons.) D’acord. (El president riu.) Doncs, 
ho agraeixo.

Passaríem... No hi ha voluntat d’intervenció. Passaríem, doncs, directament, a la vo-
tació de les esmenes, si us sembla, eh? La votació es fa de manera conjunta, en una sola 
votació, eh?

Doncs, per fer una lectura... On està? (Veus de fons.) Sí, però on està el paper? (Veus 
de fons.) Aquí.

Bé, doncs, passaríem a votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostà-
ria corresponent al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, presentades pels grups.

Vots a favor de les esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden, doncs, rebutjades les esmenes presentades a la totalitat per 10 vots a favor, 

11 en contra i cap abstenció.
Bé, agrair a tots els diputats com ha anat la sessió d’aquest debat, i també agrair la 

presència de la consellera, del director general i dels membres del Govern que l’acom-
panyaven.

Moltes gràcies a tothom.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i deu minuts.
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