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Sessió 14 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i tres minuts. Presideix 
Meritxell Roigé i Pedrola, acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral i Fuster; 
del secretari, Javier Rivas Escamilla, i del secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez 
Serrano. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Ferran Civit i Martí, Adriana Del-
gado i Herreros, Carles Prats i Cot, David Rodríguez i González, Maria Rosell i Medall, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí, Marc Sanglas i Alcantarilla i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Lorena Roldán Suárez i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de 
Ciutadans; Marta Moreta Rovira i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Josep Lluís 
Franco Rabell i Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil 
i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet i Sergi 
Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i Andreu, 
acompanyat del secretari general, Ferran Falcó i Isern.

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 sec-
ció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat. G. P. C’s, G. P. CSP, 
G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 283, 30).

La presidenta

Bon dia. Iniciem la Comissió de Territori saludant, en primer lloc, el conseller; tam-
bé el secretari general, que ens acompanya; la resta de secretaris, directors del depar-
tament i resta de gent del mateix Departament de Territori que avui ens acompanyen.

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 Territori i Sostenibilitat)

200-00019/11

I, per tant, procedim ja a l’inici de l’ordre del dia, que és, en aquest cas, com tots sa-
ben, el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per 
que fa al debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corres-
ponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Té la paraula, conseller. Quan vulgui.

El conseller de Territori i Sostenibilitat (Josep Rull i Andreu)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats... Agrair també la 
presència de tota la direcció executiva del Departament de Territori i Sostenibilitat. De 
fet, aquesta intervenció, diguem-ne, és una obra col·lectiva de totes les unitats d’aquest 
departament, que té una capacitat extraordinària de transformar el país.

Aquest departament potser és una metàfora molt viva, molt clara, diguem-ne, de 
quin és el moment que viu el país. En molts elements, eh?: el moment de reactivació 
de l’activitat econòmica; el moment d’una sortida no equitativa de la crisi econòmica 
que fa que hi hagi sectors importants de la població, doncs, que tinguin moltes difi-
cultats per poder seguir, per poder-se incorporar en el progrés i el benestar del país, i 
també les limitacions que té el Govern de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat 
com a institució, les dificultats que té en termes de capacitat de prendre decisions po-
lítiques, en termes econòmics, en termes de finançament, per fer front a les necessitats 
que el país té avui i en aquests moments.

Per tant, és un departament que des d’aquesta perspectiva, diguem-ne, et permet jus-
tificar molt per què aquest país ha de poder fer un pas endavant en la millora, hi insis-
teixo, d’aquests dos elements: en la millora de la seva capacitat de prendre decisions, i 
en una millora molt clara, molt substancial del finançament, que vol dir que la riquesa, 
els recursos que nosaltres generem, hem de tenir la capacitat que puguin ser retinguts a 
Catalunya mateix.
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A mi m’agradaria plantejar aquesta intervenció amb sis blocs diferents. Un primer 
bloc, explicant-los quines són les bases sobre les quals construïm l’acció de govern a l’en-
torn del Departament de Territori i Sostenibilitat. Saben que a nosaltres ens agradaria més 
que el departament es digués «de sostenibilitat i territori». Quins són els quatre vectors a 
l’entorn dels quals nosaltres treballem, allò que dona coherència i cohesió a la nostra acció 
política com a departament, com a relat, insistint molt que aquesta no és la juxtaposició de 
l’antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient, sinó que 
és el nou Departament de Territori i Sostenibilitat –de sostenibilitat i territori. Quins són 
els quatre elements?

Segon, definir alguns punts forts i punts febles, des d’un punt de vista de l’estructura 
financera, tant de despesa com d’ingrés, d’aquest departament. I, després, entrar en allò 
més concret, en base als quatre blocs amb què nosaltres treballem: les polítiques d’in-
fraestructures i mobilitat, les polítiques de medi ambient i sostenibilitat, les polítiques 
d’ordenació del territori i urbanisme, i, en darrera instància, les polítiques de muntanya, 
que per nosaltres són clau, des d’un punt de vista de fixar el discurs de cohesió territo-
rial, d’equilibri territorial.

Quins són els quatre vectors a l’entorn dels quals nosaltres construïm l’acció de go-
vern en el Departament de Territori i Sostenibilitat? Evidentment, el principi de la sos-
tenibilitat, la voluntat modernitzadora del país, la cohesió social i la cohesió territorial. 
Tot allò que nosaltres fem, despleguem..., totes les previsions d’aquests pressupostos 
tenen sentit en la mesura que es despleguen a l’entorn d’aquests quatre eixos, d’aquests 
quatre vectors.

El primer, per nosaltres, és el que dona sentit a tot plegat, és el més potent, és el 
més transformador, és el que distingeix un país modern d’un país que no n’és; un país 
d’oportunitats d’un país que no en té; un país que es compromet amb els grans reptes de 
la humanitat d’un país que no ho fa. Els parlo del principi rector de la sostenibilitat. Les 
aspiracions de la societat catalana de benestar, de prosperitat, de mobilitat social, de 
qualitat de vida, d’oportunitats, només poden plantejar-se en un context de sostenibili-
tat; sostenibilitat en el sentit més ampli: sostenibilitat ambiental, social i econòmica. El 
propòsit del departament, tal com ja he explicat i he reiterat en diverses ocasions, gira a 
l’entorn d’aquest vector. Per tant, sostenibilitat, declinada en totes les opcions possibles.

Impulsant polítiques de sostenibilitat assumim, a més a més, la nostra part propor-
cional en la responsabilitat que té el conjunt del planeta. Jo crec que és important, en-
cara que sigui a efectes de diari de sessions, d’acta, que en uns moments en què amb 
la governança mundial –i això ho veurem aquesta mateixa setmana, que assumirà el 
poder efectiu Donald Trump en els Estats Units, que qüestiona molt aquestes bases–..., 
nosaltres com a país ens hàgim..., o ens refermem en aquesta idea de compromís mun-
dial a l’entorn de garantir un planeta viable. Estem parlant en majúscules, estem parlant 
d’aquests termes. Catalunya mai no s’ha tancat en ella mateixa, i en aquesta etapa de 
reptes globals tampoc no ho farà. No ens podem permetre el luxe de fer-ho. Per això els 
efectes positius d’assumir el criteri de la sostenibilitat que tindran per a nosaltres i per 
a la nostra societat com a país..., contribuirem, a més a més dels avantatges propis, als 
grans desafiaments que té el conjunt del planeta.

Aplicar criteris de sostenibilitat serveix també per millorar la qualitat de les nos-
tres decisions, perquè incorpora unes consideracions sobre la factibilitat, sobre l’interès 
social, sobre els efectes a mitjà i a llarg termini que solien no tenir-se prou en compte, 
amb l’efectivitat requerida, a l’hora de prendre les decisions convencionals. De fet, mol-
tes de les hipoteques que nosaltres avui tenim com a país i tenim com a administració 
responen al fet de no haver incorporat des del primer moment aquest criteri de sosteni-
bilitat. I això..., sabem què ha passat, sabem com corregir-ho; ho volem corregir.

Primer vector: la sostenibilitat.
Segon vector: la modernització. I aquí, diguem-ne, són dues cares de la mateixa mo-

neda. Estem convençuts que perquè Catalunya sigui un país sostenible ha de ser neces-
sàriament un país modern. De fet, l’autogovern de Catalunya sempre ha anat vinculat, 
des de la Mancomunitat de Catalunya fins ara, a aquesta idea de modernització del país. 
L’aposta per la modernització vol ser permanent, no hi ha un punt d’arribada; hem d’es-
tar regenerant-nos constantment per poder mantenir la nostra capacitat de creació de ri-
quesa i millorar els mecanismes per distribuir-la.
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I què és la modernització per a nosaltres? És preparar el territori i la societat per po-
der abordar amb garanties la revolució tecnològica; per incorporar la indústria 4.0; per 
transformar el mode de producció cap a una economia circular, o per fer quallar les ciu-
tats intel·ligents.

En aquest sentit, determinats instruments urbanístics s’han treballat amb aquesta 
perspectiva: preparar i ordenar el desenvolupament del sòl a punts estratègics que po-
den servir a aquest propòsit, amb un especial accent en els logístics i en els nous models 
de gestió que ens facin competitius. Això és tradueix, doncs, en una bona interconnexió 
amb la resta del món, que vol dir disposar de les infraestructures necessàries, incloses 
les infraestructures verdes, perquè el país funcioni satisfactòriament; òbviament, optant 
per solucions eficients i ecoeficients, innovant i consensuant amb els que poden ser pro-
tagonistes de la transformació del país cap a una economia més sostenible, més equita-
tiva i més inclusiva.

El tercer vector és la cohesió social. Fem uns pressupostos pensant en el conjunt de 
la població de Catalunya, en els 7 milions de catalans i catalanes. La cohesió social és 
l’antítesi de la desigualtat. Per això també hi volem contribuir, a la cohesió social, des 
de la nostra acció política extraordinàriament transformadora. Les polítiques de trans-
port públic o de garantia d’accés a aigua potable en són els instruments pràctics potser 
més tangibles a l’hora d’entendre el Departament de Territori i Sostenibilitat.

De totes maneres, potser convé destacar que una gran eina de cohesió social és l’ur-
banisme. Per això hem abraçat amb tant entusiasme la nova agenda urbana, que saben 
que es va definir a Quito. Jo demà mateix tinc l’oportunitat de poder reunir-me amb Joan 
Clos, el vicesecretari general de Nacions Unides –de fet, el responsable d’Habitat III–; 
signarem un memoràndum d’intencions i explicarem el compromís directe de Catalu-
nya amb la nova agenda urbana, que bàsicament vol dir passar d’aquella idea, des de la 
nostra perspectiva –i això ho hem de, diguem-ne, concertar amb vostès en aquest Par-
lament–, d’un urbanisme pensat en l’extensió del sòl a un urbanisme més concebut en el 
reciclatge urbà. Aquesta és una idea bàsica: ciutats molt més compactades, major equi-
libri territorial, que vol dir més sostenibilitat. Es tracta de fer ciutats que integrin, que 
barregin, que aproximin els serveis a la gent.

I, en darrera instància, el darrer dels vectors: la cohesió territorial. Nosaltres hem 
evolucionat el concepte; ja no parlem d’equilibri territorial ni de reequilibri territorial, 
que tenia, diguem-ne, una percepció de transitorietat. La cohesió territorial ha de tenir 
un caràcter permanent a l’hora d’entendre i concebre el país.

Fixin-se en la definició que fem. Per «cohesió territorial» entenem la possibilitat 
d’accés al benestar i a la prosperitat sense haver de pagar penyores insalvables pel lloc 
de residència. Aquí hi ha diversos diputats i diputades, diguem-ne, que viuen a comar-
ques, que per les seves dificultats de connectivitat tenen menys oportunitats que d’al-
tres. Les comarques pirinenques, per exemple. L’altre dia fèiem una reunió del Consell 
Rector de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, i definíem, sobretot a 
les quatre comarques de l’Alt Pirineu, Aran exclòs, doncs, que són comarques més en-
vellides que la resta de Catalunya, que són comarques amb menys natalitat, que són co-
marques amb menys capacitat de retenció de la gent en el territori. Hem de ser capaços 
de superar aquestes penyores, amb l’objectiu que deixin de ser insalvables.

Fixin-se que no parlem d’un país uniforme, on hi hagi de tot a tot arreu; parlem d’un 
país que atorga als seus habitants possibilitats de desenvolupament que, adaptades a les 
realitats de cada territori, permeten l’accés a uns nivells dignes de benestar i d’oportu-
nitats. És evident que les polítiques, com els deia, de muntanya –per això hem volgut 
crear una direcció general específica en aquest sentit– hi tenen un paper destacat. Pa-
rèntesi: pràcticament el 40 per cent del territori de Catalunya el podem considerar com 
a territori de muntanya, no només en les comarques de muntanya –les quatre comar-
ques de l’Alt Pirineu o l’Aran, o les altres quatre comarques: el Solsonès, el Berguedà, 
la Garrotxa i el Ripollès–, sinó que arribem a tres-cents municipis, en el conjunt del 
país, que tenen aquesta consideració de territori de muntanya. Nosaltres, si negligíssim 
això i negligíssim que som un país, diguem-ne, litoral, seríem incapaços de ser efectius 
en la nostra capacitat de transformació.

Com els deia, les polítiques de muntanya hi tenen un paper destacat, però també tot 
allò relacionat amb la política portuària, amb els parcs naturals, amb els dos instituts de 
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desenvolupament –els de les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i l’Aran–, amb l’acció sobre 
els camins –els accessos a nuclis–, sobre la qualitat dels aqüífers, sobre la custòdia del 
territori... Són molt sovint accions de microcirurgia o, de vegades, d’acupuntura, però 
endrecen i generen oportunitats. També és una forma de lluitar contra la desigualtat.

Aquesta primera part la volíem fer, perquè, si no, a l’hora d’explicar com hem con-
cebut i com hem confegit aquests pressupostos, no s’entén el que hi ha al darrere. Clar, 
aquesta és la concepció de fons, aquesta és l’arquitectura bàsica sobre la qual nosaltres 
estem treballant.

El segon element, el que els deia, és quina és la situació financera del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, com han d’interpretar vostès aquests pressupostos. Aquests 
són uns pressupostos, diguem-ne, que tenen un element que malauradament –i en això 
soc molt poc original– van repetint els consellers de Territori i Sostenibilitat des de 
l’any 2011 en totes i cadascuna de les seves intervencions. Són uns pressupostos que te-
nen una part molt important que està hipotecada; està hipotecada per fer front a actua-
cions en matèria d’infraestructures de tot ordre: infraestructures de mobilitat, però tam-
bé infraestructures ambientals, que, diguem-ne, estan efectivament executades, però 
concebudes amb sistemes de pagament diferit, amb pagaments estructurants. Són do-
lents els pagaments diferits? No, estructuralment no són dolents. Són dolents quan se’n 
fa un abús? Sí, claríssimament. Aquest és el problema.

I ara, en això sí que seré empàtic amb..., i m’agradaria que aquelles formacions po-
lítiques que han governat durant els últims quinze anys al país ho poguessin percebre 
com un element de complicitat i un element positiu, aquesta empatia, d’entendre que, en 
un determinat moment, quan el país no té prou bons sistemes de finançament –i Cata-
lunya no els té, sens dubte–, a l’hora de plantejar-se construir determinades infraestruc-
tures..., per exemple, infraestructures viàries, hi havia tres opcions –tres. Quan no hi ha 
recursos, la primera opció és no fer-les; és una opció.

La segona opció és fer-les amb sistemes, per exemple, de pagament explícit, de peat-
ges explícits, amb una situació d’un país, Catalunya, que té un doble greuge des d’un 
punt de vista de peatges. Nosaltres tenim un greuge de Catalunya respecte a la resta de 
l’Estat, o parts de territoris de la resta de l’Estat. I tenim un greuge intern a Catalunya: 
hi ha comarques que paguen més peatges explícits que no pas d’altres comarques. I in-
fraestructures que en un determinat moment eren concebudes com un element de pro-
grés, de benestar, en aquests moments acaben sent un factor que condiciona el desenvo-
lupament futur. Aquesta és la segona opció.

La tercera era fer infraestructures amb sistemes de pagament diferit amb..., bàsica-
ment de peatges a l’ombra. Estem parlant d’infraestructures que són molt importants per 
entendre el país avui. Estem parlant de l’eix Transversal, de la C-25; estem parlant de l’eix 
del Llobregat; estem parlant de la C-14 a Reus-Alcover; estem parlant de tot l’accés a la 
Costa Brava; estem parlant de la C-17; estem parlant d’aquest tipus d’actuacions. I són 
actuacions que són extraordinàriament cares. I nosaltres, en aquests moments, hem de 
destinar una part molt important del pressupost a fer front a aquests pagaments diferits.

Fixin-se, abans els comentava que estàvem parlant d’aquest 38 per cent del pressu-
post. Peatges a l’ombra: 177 milions; concessions d’eixos viaris: 4 milions; concessions 
de la línia 9, de les estacions de la línia 9..., diguem-ne, una línia 9 que teòricament 
s’hauria d’haver finançat amb la disposició addicional tercera, que va caure en combat, 
per entendre’ns, i, per tant, hi havia l’opció d’aturar absolutament la línia 9 o buscar al-
gun mecanisme de pagament diferit, que és el que es va plantejar. En el cas de Catalu-
nya, la línia 9 no es va poder finançar amb fons europeus. A d’altres capitals de la resta 
de l’Estat sí que s’ha pogut finançar el metro amb fons europeus; nosaltres, no. Per tant, 
aquesta és l’opció: o no fer-ho, o fer-ho a través de mecanismes..., alguns van ser qües-
tionables, d’altres no; però aquesta és la base. És a dir, hi insisteixo, quan parlem d’un 
país mal finançat estem parlant d’això.

Concessions a les estacions: 239; cànon d’ús del túnel de la línia 9: 59 milions; apor-
tacions de capital a la línia 9: 109 milions; mètodes alemanys: 18 milions. Estem parlant 
bàsicament d’això: a l’entorn de 600 milions d’euros, quan estem parlant d’un pressu-
post que supera els 1.500 milions. Aquesta és la idea, i aquesta és la idea bàsica. I aquest 
és un element que no es pot negligir, no es pot ignorar que és així. I fixin-se, en peatges 
a l’ombra i en bonificació de peatges explícits –bonificació de peatges explícits– estem 
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parlant de 49 milions; és això. Però, en canvi, per fer noves actuacions, per fer noves 
carreteres tenim menys recursos. I el país ho necessita. En termes de seguretat, en ter-
mes d’equilibri territorial, en termes de sostenibilitat, en termes de digitalització a les 
carreteres necessitem això. Per tant, aquest és un element que s’ha de tenir en compte.

Segon: on podem fer coses? Podem fer coses quan tenim fonts d’ingrés que tenen 
una base finalista. I aquí estem parlant d’alguns tributs ambientals que són molt potents 
i molt transformadors, i dels quals aquest país..., els convido a sentir-se’n col·lectivament 
orgullosos, perquè formen part de decisions que ha pres aquest Parlament. Per exemple, 
el cànon de l’aigua. En aquests moments, gràcies al cànon de l’aigua, tindrem capacitat 
els propers anys de fer una gran inversió pública. Estem parlant de, en els cinc propers 
anys, fer una inversió que oscil·larà entre els 500 i els 600 milions d’euros. És molt. És 
moltíssim. O, per exemple, el cànon de residus –per exemple. O elements vinculats a cà-
nons a l’entorn dels ports de la Generalitat. Aquí és on tenim capacitat real de fer coses.

Fixin-se que, els propers anys, la punta de llança d’inversió pública de la Generalitat 
de Catalunya serà a l’entorn de l’aigua, serà a l’entorn del cicle de l’aigua, serà a l’entorn 
d’una actuació vinculada en l’àmbit ambiental; no tant en matèria de carreteres, si no 
és que som capaços de revertir-ho. I, per tant, buscar algun mecanisme que ens permeti 
obtenir recursos concrets per plantejar-nos més suport al transport públic, més suport a 
una xarxa viària moderna i segura.

I per això hem volgut encetar –i vostès en són conscients, perquè ens hem reunit 
amb cadascun dels grups parlamentaris– un debat a fons sobre el finançament de la xar-
xa viària catalana. És això, incorporant-hi aquests factors, eh?, fixin-se, de modernit-
zació, de sostenibilitat, d’equilibri territorial, de cohesió social. Quan parlem d’aquests 
elements estem parlant bàsicament d’aquests criteris, d’aquests principis.

Per tant, jo volia posar en valor aquests dos elements. No són menors. No es poden 
llegir aquests pressupostos sense tenir en compte les febleses, des d’un punt de vista de 
despesa, i les fortaleses, des d’un punt de vista d’ingressos.

I després també hi ha un altre element, que és allò com..., seria com el manual d’ins-
truccions per poder llegir aquests pressupostos. En aquests pressupostos hi ha moltes 
actuacions no de pagament diferit, sinó d’allò que en diem «plurianualitats». Nosaltres, 
sobretot en l’àmbit d’infraestructures de mobilitat, aquest any 2017 obrim bretxa. Per 
tant, comencem a licitar moltes actuacions. Això ens ha passat amb alguns mitjans de 
comunicació, que intenten llegir-se aquests pressupostos en termes, diguem-ne, de l’any 
2008, 2009, 2010, que són termes de capítol VI. Això és allò típic que es fa i que tots 
hem fet històricament. Però ara, si intentes llegir aquests pressupostos amb relació al 
capítol VI només, pel que fa a l’any 2017, són uns pressupostos, diguem-ne, que no s’en-
tenen, perquè aquest any 2017 –i ara en parlaré–, doncs, licitem actuacions que tindran 
un volum econòmic molt important de cara al futur.

Per exemple, licitem la C-14, als Tres Ponts, a l’Alt Urgell. Per exemple, licitarem 
l’ampliació de capacitat –i, per tant, la lluita contra la congestió i la contaminació at-
mosfèrica– a la C-58 o a la C-17. O, per exemple, començarem a treballar amb habitat-
ge protegit a través de l’Incasòl –habitatge protegit per a lloguer a través de l’Incasòl, 
per exemple, eh? Per tant, comencem a obrir algunes actuacions i s’han d’entendre amb 
aquesta visió àmplia de plurianualitat, perquè, si no, aquests pressupostos, diguem-ne, 
no s’entenen. L’important és començar, licitar, adjudicar i signar ja els contractes i co-
mençar efectivament les obres. Aquesta és la idea i aquesta és la idea bàsica que nosal-
tres volem plantejar.

Dit això, tanco el segon bloc, i abans d’entrar en el tercer, quart, cinquè i sisè, alguns 
números concrets del Departament de Territori i Sostenibilitat, que és un dels departa-
ments amb major volum d’inversió. De fet, el grup «Territori i sostenibilitat» –el depar-
tament més les empreses públiques– té un pes del 42 per cent de despesa per a inversió 
–capítols VI i VII del conjunt de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Per 
tant, som la gran punta de llança d’inversió pública del Govern, malgrat les limitacions 
a què he fet referència. Malgrat aquestes limitacions, nosaltres continuem sent el princi-
pal actor en l’àmbit de la inversió pública.

El grup «Territori i sostenibilitat», d’altra banda, ocupa el tercer lloc quant a volum 
gestionat de despesa, amb 3.752 milions d’euros, que representa el 10 per cent del total 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya. És difícil de comparar, amb paràmetres es-
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trictes, aquest pressupost de l’últim que es va aprovar, del pressupost de l’any 15. Per què? 
Perquè nosaltres, a nivell competencial, hem perdut les competències d’habitatge, per bé 
que continuem mantenint l’Incasòl i l’Incasòl, bàsicament, la seva prioritat..., on destina 
més diners és justament en polítiques, diguem-ne, de sòl residencial i d’habitatge prote-
git. I, per altra banda, hem incorporat totes les polítiques de biodiversitat que ens venen 
d’Agricultura. Perdem habitatge, però guanyem les competències en matèria de biodiver-
sitat. Sense les competències d’habitatge i amb les noves competències de biodiversitat, 
el pressupost del departament, sense sector públic, presenta un increment de 178 milions 
d’euros, la qual cosa suposa un increment d’un 13 per cent respecte a l’any 2015.

El 84 per cent del pressupost del grup «Territori i sostenibilitat» es concentra en qua-
tre programes: transport públic –si em permeten dir-ho és la joia de la corona; amb pocs 
recursos nosaltres prioritzem essencialment transport públic–; disponibilitat i abasta-
ment d’aigua; carreteres i infraestructura, i gestió de tractament de residus. Aquests són 
els quatre àmbits, els quatre blocs on nosaltres prioritzem la nostra acció. Observem, 
com a molt significatiu, que en els darrers cinc anys hem incrementat uns deu punts per-
centuals la inversió en transport públic. Aquesta és la base.

Per tant, entrem ja en els quatre blocs materials, per entendre’ns, sectorials. El primer 
és allò que fa referència a l’àmbit d’infraestructures i mobilitat. Aquí sí que m’agradaria, 
abans d’entrar en el detall d’algunes xifres, fer referència a algunes qüestions, a alguns 
elements que, diguem-ne, ens orienten. La necessitat de tenir una visió a llarg termini. 
Allò que els deia, l’accés a la mobilitat, els serveis i les infraestructures que la fan possible 
d’una manera eficient, és alhora un factor de millora de la nostra qualitat de vida i factor 
de competitivitat econòmic a nivell global i local. Per fer grans transformacions del país 
es necessiten molts anys. Primer, perquè madurar els projectes és complicat, és llarg i, 
per tant, nosaltres també estem preparant projectes per, en un moment de millora de la si-
tuació financera del Govern de Catalunya, poder actuar i poder actuar amb contundència.

Un segon element per entendre què estem fent en matèria de mobilitat..., i vostès hi 
participen en una de les seves expressions, que és la Taula del Corredor Mediterrani. És, 
al nostre entendre, el nostre hinterland. Quin és el nostre territori? Donar servei al país 
localment, amb relació al nostre entorn immediat, del districte econòmic que va des de 
Tolosa de Llenguadoc a València, Múrcia, i que representa un districte econòmic glo-
bal, un dels deu més potents del món i amb més potencial de desenvolupament geoes-
tratègic. Quan parlem del Corredor Mediterrani no estem parlant només de nosaltres, 
estem parlant d’aquesta visió àmplia en termes d’influència, en termes d’interrelació.

Competitivitat. Parlava de visió a llarg termini, aquesta concepció de hinterland... 
La competitivitat. Un país competitiu, capaç d’exportar i d’internacionalitzar-se, i capaç 
d’atreure inversions i ancorar empreses, és avui aquell país que sap respondre al repte 
de la mobilitat de les persones, de les idees, del valor afegit i el coneixement, i de les 
mercaderies. El cost del transport i la seva logística és el primer requisit per atreure in-
versions i empreses que generin valor afegit. Un altre cop, Corredor Mediterrani. És 
bàsicament això. Serem molt més competitius econòmicament i ambientalment si som 
capaços de fer-hi una aposta solvent.

La voluntat d’exportar. Nosaltres, diguem-ne, som una economia puixant perquè te-
nim molta capacitat exportadora. I, per tant, les infraestructures han d’estar orientades 
en aquest terme. Per seguir desenvolupant, doncs, la nostra capacitat d’exportació de 
béns –agroalimentari, químic, tèxtil, farmacèutic, automoció–, ens cal disposar d’infra-
estructures de mobilitat intermodal que ens connectin de manera fàcil, àgil, ràpida amb 
els mercats emissors.

Mirin, l’altre dia em reunia, amb el Port de Barcelona, amb una de les companyies 
importants, The Short Sea Shipping, que és potser una de les expressions més genuï-
nes d’intermodalitat, que són aquestes autopistes al mar que ens permeten, doncs, a 
dins d’aquests vaixells, incorporar-hi camions que ens permetran fer la distribució final 
d’aquestes mercaderies. Catalunya, justament, aposta per això. O les autopistes ferrovià-
ries a l’entorn del que és el Corredor Mediterrani, amb trens que són molt curts. L’altre 
dia també parlava amb Ferrmed. Nosaltres necessitem trens, per a tot Europa, de 750 me-
tres; trens en els quals es puguin incorporar camions sobre aquests trens i que tinguin la 
possibilitat de fer l’última fase de distribució. La intermodalitat, en aquests moments, no 
és una opció, sinó que la intermodalitat, si volem ser un país modern, és una exigència.
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I darrera qüestió, que és la nova mobilitat. Ens cal connectar el país amb la nova mo-
bilitat que arriba i que es caracteritzarà per cotxes més nets, per cotxes elèctrics, per cot-
xes automàtics. La conducció automàtica ens requerirà adaptar les nostres infraestruc-
tures a aquest nou paradigma. El transport col·lectiu com a element bàsic de la mobilitat 
quotidiana. Passar de comprar cotxes a comprar mobilitat, que vol dir desmateria litzar 
el consum; aquest és un element bàsic de modernització del país. El que dèiem: la con-
ducció intel·ligent, compartir mobilitat –el car sharing és això. I, per tant, aquí necessi-
tem recursos per digitalitzar les nostres carreteres.

En l’àmbit, doncs, de mobilitat què prioritzem? Prioritzem seguretat, menys con-
gestió, cohesió territorial, retorn social, ambiental i econòmic. I aquests pressupostos 
reflecteixen..., i el que ens agradaria és, de cara al futur, governés qui governés aquest 
país –som una mica audaços–, que poguessin mantenir aquest mateix concepte, que és 
un canvi de model en el planejament i finançament de les obres. S’ha acabat l’època de 
les inversions sense racionalitat. Tot ha d’estar justificat i avalat, i tot ha de respondre a 
criteris d’interès general. Si ens mirem a nosaltres mateixos no sempre hem complert 
aquests elements. Aquells pressupostos de capítol VI inacabable, i tu miraves de trobar 
una coherència a la llista de les actuacions concretes, de les inversions concretes que es 
feien. I a vegades no la trobaves, aquesta coherència; no hi era, aquesta coherència. Hi 
havia la possibilitat d’obtenir recursos? Doncs, s’agafaven i s’aplicaven.

Una infraestructura, em sembla, que generà consens a l’hora de criticar-la, que és 
el carril bus-VAO de la C-58. Em sembla que ja queda poca gent aquí per poder enten-
dre-la. Segur que haurien pogut, a través de carrils bus-VAO que ara estem impulsant, 
d’aquest soft, d’aconseguir amb menys inversió guanyar molta més velocitat comercial. 
Això és el que estem fent a la 245 i és molt potent, al Baix Llobregat –molt potent–; amb 
molt poca inversió guanyem molta velocitat comercial en transport públic.

Hem dissenyat un pressupost, doncs, com els deia abans, que va més enllà de l’any 
2017. Iniciarem obres i engegarem projectes estratègics de país. Són les primeres infra-
estructures, diguem-ne, d’aquesta nova etapa que volem encetar. El que els comentava: el 
túnel dels Tres Ponts, a la C-14; el tercer carril de la C-58, Terrassa-Sabadell-Cerdanyola, 
amb l’inici de les obres; les calçades laterals i el tercer carril de la C-17 entre Granollers 
i Montmeló; la variant de les Preses, redactant-ne el projecte; el carril bus de la 245, Cas-
telldefels-Cornellà, redactem el projecte i n’iniciem l’actuació; l’estratègia per a l’N-141, 
amb la redacció del projecte de la variant d’Anglès, per a l’execució a partir de l’any 2018. 
Aquí tenim tota una bateria d’actuacions que en aquests moments les comencem i estan 
molt ben preparades, concebudes, perquè responguin a aquesta idea de prioritzar.

En aquest àmbit d’infraestructures i mobilitat, el que els comentava, la gran aposta: 
si aquests pressupostos es poden llegir d’alguna manera és a l’entorn del transport pú-
blic. Tenim menys recursos, prioritzarem transport públic. Prioritzar transport públic 
vol dir serveis i vol dir infraestructures que acullin els serveis, i vol dir l’explotació or-
dinària d’aquest transport públic, i vol dir fer el transport públic més social, que vol dir 
que hi arribi a més gent, vol dir bonificar més determinats títols de naturalesa social. 
Aquesta és la idea bàsica. I en aquests moments hi ha una dada que és molt positiva, que 
és que el rècord de demanda en transport públic coincideix amb el rècord d’aportació 
econòmica en matèria de transport públic de la Generalitat de Catalunya. Més transport 
públic vol dir menys congestió, vol dir millor qualitat de l’aire, vol dir menys contami-
nació, vol dir més qualitat de vida i millor salut pública.

Aquest any 2016 hem batut el rècord històric del nombre d’usuaris de transport pú-
blic a les set corones de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona; des de Bar-
celona fins al Ripollès, per entendre’ns. Estem parlant de 955 milions de viatges l’any 
2016. I aquí, malgrat que el pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat 
respecte a l’any 2009 o 2010 ha davallat en xifres absolutes, perquè el capítol VI ha 
davallat, hem incrementat de manera molt substancial en termes absoluts, en xifres ab-
solutes, l’aportació per al funcionament ordinari del transport públic, per finançar els 
serveis de transport públic. I, per tant, mai no hi havia hagut, en termes absoluts, una 
quantitat tan important de recursos per al funcionament ordinari del transport públic. 
Estem parlant de 612 milions d’euros, que inclouen 374 milions per a les ATM de Bar-
celona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona; 184 per a Ferrocarrils de la Generalitat; 42 
milions de transport interurbà; 12,5 milions de Rodalies, d’aquella part de Rodalies que 
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financem nosaltres directament, eh?, perquè l’Estat espanyol no ha transferit allò que 
havia de transferir.

La Generalitat, el 2008, finançava el 43 per cent del sistema. Ara finança el 51 per 
cent del dèficit del sistema. I aquí també hi ha hagut un esforç afegit, tant de l’Ajunta-
ment de Barcelona com de l’àrea metropolitana. Si l’any 2008 aportaven entre, el pri-
mer, l’ajuntament, el 15 i l’àrea el 12, ara l’ajuntament aporta el 19 i l’àrea el 16. I l’Estat 
–fixin-s’hi, eh?– l’any 2008 finançava el 29 per cent del sistema i ara finança el 14 per 
cent del sistema. I, per tant, hi hagut, diguem-ne, un abandonament clar en aquest sentit.

Malgrat els continuats ajustaments pressupostaris que ha patit el departament –ha 
caigut prop de..., diguem-ne que el pressupost del departament ha davallat un 35 per 
cent respecte a aquelles èpoques de bonança–, el Govern ha continuat incrementant les 
seves aportacions al sistema de transport públic. Baixa el conjunt del pressupost del de-
partament, s’incrementa el pressupost en matèria de transport públic. I es financen amb 
més inversió els sistemes integrats a Tarragona, que el vam sanejar econòmicament 
l’any 2015, de Lleida, de Girona, amb una aportació de la Generalitat superior al 90 per 
cent del cost del sistema.

I després aquí hi incorporem l’element de tarifació social; això és molt important. 
I aquí la comparativa respecte a l’any 2008 és molt contundent. L’any 2008, abans de 
la crisi..., i el 2016 acreditem que hi ha hagut un increment del 1.000 per cent –1.000 
per cent– en l’ús de títols integrats de caire social, que vol dir la T-12, ara T-16, la bo-
nificació de persones en situació d’atur, la reducció del preu de la targeta T-Jove, des-
comptes familiars, descomptes a famílies nombroses i monoparentals, entre d’altres. 
La subvenció de les administracions per la utilització d’aquests títols socials aquest 
any 2016 ha estat superior a 28 milions. L’any 2017 ho incrementem de manera subs-
tancial.

I, a banda d’aquests 600 milions destinats al servei de transport públic –fixin-s’hi, 
eh?: servei, bonificacions i noves inversions–, hem d’incloure els 348 milions de con-
cessions i finançament de la línia 9, 45 milions de l’L10 a la Zona Franca i 28 milions 
del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell; més altres millores, 
com els plans per a mobilitat reduïda, els PMR, que permetran que l’any 2017 totes 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat siguin adaptades, i que el 91 per cent 
de les estacions del metro també ho estiguin. Aquí el sistema de rodalies, diguem-ne, 
està en una situació molt allunyada d’això. Però això ens ha de fer sentir orgullosos, 
com a país, de tenir aquests estàndards.

I projectes més enllà de l’any 2017: la compra de 15 noves unitats 113 que s’aniran 
incorporant a partir de l’any 2019; ara les contractarem, aquest any 2017, que ens per-
metrà posar 12 trens alhora des de Sabadell, i 12 trens alhora des de Terrassa, i superar 
aquesta situació que en aquests moments, diguem-ne, tenim de congestió, de congestió 
excessiva en determinades hores punta. Estem parlant d’una inversió de 130 milions 
d’euros. I finalitzar el projecte de l’L8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que ens ha de 
permetre connectar la línia del Llobregat amb la línia del Vallès, plaça d’Espanya - Grà-
cia. Nosaltres volem tenir el projecte enllestit per tal de poder-hi actuar.

I, després, un parell de qüestions més en matèria de mobilitat. La no-disposició ad-
dicional tercera: això ha tingut un impacte molt evident. Rodalies: en aquest pressupost 
hi falten 140 milions d’euros, perquè el traspàs no es va fer ben fet, i perquè nosaltres 
teòricament som el titular del servei de rodalies, però no paguem l’operadora. Qui con-
tinua pagant l’operadora és bàsicament el Ministeri de Foment, i és molt difícil tu ser, 
diguem-ne, el titular amb totes les conseqüències d’un servei si tu no pagues aquell que 
et proveeix el servei. I, per tant, hi ha 140 milions d’euros que hi haurien de ser –hi hau-
rien de ser des dels pressupostos de l’any 2010– i que no hi són. I, per tant, nosaltres te-
nim aquests pressupostos preparats amb la partida oberta per tal d’incorporar-los. Una 
partida que nosaltres financem amb 12 milions i mig per pagar totes les millores que 
hem anat incorporant –aquestes sí que les paguem nosaltres–: quan la Generalitat ha 
creat l’R8, rodalies de Girona, de Tarragona, Lleida, bonificació de tarifes, el manteni-
ment dels serveis a l’R15 eliminats per l’Estat, les millores a l’R1 del Maresme, l’Euro-
med que s’atura a l’estació de l’Aldea –qui ho paga, això, és la Generalitat de Catalunya; 
qui paga això directament és la Generalitat de Catalunya–, els semidirectes de Puigcer-
dà, les renovacions d’11 i 18 trens 447, etcètera.
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I després hi ha una darrera qüestió, que és allò que els deia: infraestructures pensa-
des amb el desenvolupament sostenible, que vol dir aposta per infraestructures que mi-
llorin aquesta velocitat comercial amb carrils bus-VAO i bonificació a les autopistes que 
incorporin el factor d’alta ocupació, el factor de vehicles ecològics, eliminar les bonifi-
cacions al dièsel i vehicles elèctrics.

Segon bloc: la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. I aquí cinc prioritats bà-
siques. La primera, fer més presents les polítiques ambientals en el conjunt del Govern. 
El segle XXI, amb la crisi economicofinancera, ambiental i social, demana que els paï-
sos occidentals assumim la nostra responsabilitat respecte a l’impacte d’un nou model 
productiu que ens ha permès generar progrés, benestar, però que té deficiències evidents 
que hem de ser capaços de corregir. En aquest sentit, la transició urgent cap a una eco-
nomia circular, baixa en combustibles fòssils, més eficients en l’ús de recursos naturals, 
ha de ser la prioritat d’un nou país, del nou país que estem construint. I per a aquest de-
partament, aquesta, efectivament, és la prioritat. 

Ens és imprescindible disposar de pressupost per recuperar una gestió activa dels re-
cursos naturals, ja sigui les masses d’aigua, la qualitat de l’aire o el conjunt dels espais 
protegits, els quals sumen a l’entorn del 30 per cent del territori nacional de Catalunya. 
I per això la tributació, la fiscalitat ambiental és molt rellevant, des d’aquesta perspec-
tiva, per poder integrar aquests elements. De fet, estem tramitant una llei de canvi cli-
màtic que té en compte aquests elements. Aquí, fixin-se que, a l’entorn del cànon de 
l’aigua, hem pogut fer una transformació extraordinària. Tenim el 97 per cent de la po-
blació de Catalunya sanejada, en aquest sentit.

Primer concepte, doncs: fer més present les polítiques ambientals.
Segon: l’Agència de Residus. A nosaltres ens agrada més referir-nos a l’Agència de 

Residus com l’agència de recursos. És a dir, el concepte de residus hem de ser capaços 
de superar-lo. Hem d’impulsar aquesta nova Llei de residus més moderna, obrir-nos a 
tots els elements de millora de la gestió. I l’Agència de Residus destinarà una despesa de 
139 milions d’euros a infraestructures de tractament de residus i a la millora del cicle de 
la seva gestió.

I, després, l’aposta clara per l’economia circular: prevenció i preparació per a la re-
utilització, la recollida selectiva de la fracció orgànica, deixalleries; projectes que con-
ceben no els residus com a residu, sinó com a recurs. I, per tant, anar eliminant gra-
dualment la destinació final, sigui en forma d’incineració o, sobretot, de disposició en 
dipòsit controlat.

I aquí també parlar del cànon de residus. Tant el cànon de residus municipals, que és 
un element molt important per incentivar justament les polítiques de reducció, de pre-
venció, de reciclatge i que retorna íntegrament –el 96 per cent– en el mateix món local, 
per una banda. I també el cànon de residus industrials, que ens permet dotar línies de 
subvenció i de prevenció i minimització de residus a la indústria.

Tercer bloc: allò que fa referència a l’ACA. En matèria de residus hídrics, la prio-
ritat és la recuperació de la capacitat inversora de l’ACA. I aquí també posar en valor 
una cosa que per nosaltres és molt important. És a dir, durant els últims anys, l’ACA ha 
hagut de fer un ajust molt significatiu. Hem passat d’un endeutament de l’any 2010 de 
1.400 milions d’euros a un endeutament de 208 milions d’euros. 

L’Agència de l’Aigua, com els deia, tenia aquest endeutament de 1.400 milions d’eu-
ros. Aquest endeutament es va generar per haver assumit el cost de moltes actuacions du-
tes a terme durant la sequera 2007-2008, per disposar de finançament a l’hora de garantir 
els serveis que presta l’ACA per construir noves infraestructures i per haver de recór-
rer, sobretot, a constants endeutaments sense modificar el cànon. I per això es produeix 
aquest endeutament. Amb la reducció de la crisi econòmica i el tancament dels mercats, 
l’ACA va dissenyar i aplicar un pla econòmic basat en tres eixos: reducció de la despesa i 
no dur a terme noves actuacions, refinançament d’una part del deute i adequar els ingres-
sos. Per això ara podem tornar a fer inversió pública; això és molt important.

En quins projectes? Projectes que són rellevants, projectes d’abastament. A mi em 
pregunten –i faig una confessió–: quina és la cosa de la qual, com a conseller de Territori 
i Sostenibilitat, em sento més orgullós, del que hem fet durant aquest any 2016? Obrir una 
línia d’ajut a abastament d’aigua a..., per a determinats municipis que en aquests moments 
s’abasteixen amb cisternes, que tenen els aqüífers contaminats. I, per tant, nosaltres hem 
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obert una línia d’ajuts de 10 milions aquest any..., l’any passat, 2016, 10 l’any 2017, 10 
l’any 2018. I també abastament amb alta, estem parlant d’abastament amb alta de caràcter 
municipal, i també en projectes supramunicipals. Estem parlant bàsicament d’això.

I també d’invertir més enllà d’això, que és transferències als ajuntaments i als 
consells comarcals per poder actuar. Tenim el compromís d’invertir, en cinc anys, 
uns 600 milions d’euros en infraestructures d’aigua, per poder fer front a les neces-
sitats dels municipis i així garantir la quantitat i la qualitat als ciutadans. Una dada 
bona i una dada dolenta: la dada bona és que tenim sanejat un 97,1 per cent de la po-
blació de Catalunya amb 505 depuradores. La dada dolenta –i ja els ho adverteixo 
perquè això tindrà durada en el temps– és que ens queden 700 depuradores per fer, 
aproximadament; sistemes de sanejament que requeriran una inversió de 1.200 mi-
lions d’euros. Com a concepte, per sanejar aquest 2,9 per cent, això és més compli-
cat i més complex. Per tant, l’ACA, capacitat d’inversió a l’entorn del cicle de l’aigua.

Pel que fa a la gestió dels espais protegits, considerem que són veritables estructures 
d’estat històricament infrafinançades i volem que l’any 2017 suposi un punt d’inflexió, 
l’inici d’una nova etapa en què és més prioritària la gestió dels espais que la seva pla-
nificació, que vol dir que..., ja els tenim dibuixats, en molt bona mesura, quins són els 
espais, el que necessitem és dotar-los d’instruments de gestió i transferir-los recursos. 
Aquesta és una de les dades de les quals..., permetin-me, és de les que estic més content, 
com a responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El total d’aportacions dedicades a espais protegits augmenta en un 130 per cent. Ens 
tornem a situar, amb relació a espais naturals, a parcs naturals, en el nivell que hi havia 
l’any 2009 i 2010. I, per tant, el que intentem és treure aquest àmbit de la infrainversió 
a què ha estat sotmès durant els últims anys. I reactivar la planificació de l’entorn natu-
ral i la biodiversitat, amb l’impuls de l’estratègia catalana de la biodiversitat, el catàleg 
de fauna amenaçada, l’estratègia de flora. Definir i concretar els plans especials de pro-
tecció del medi natural i del paisatge de què no estan dotats molt bona part dels nostres 
parcs, i, per tant, tornar-nos..., no «tornar-nos a posar al dia», complir allò que s’exigeix 
a un país avançat i a un país modern. I invertir en infraestructura verda i desenvolupar i 
aplicar la Llei de protecció dels animals.

I el cinquè bloc, en aquest àmbit de medi ambient i sostenibilitat, és tot allò que fa 
referència al canvi climàtic i a la qualitat de l’aire; dos conceptes diferents, però molt 
complementaris. La Llei del canvi climàtic, que per ser operativa cal que hi hagi una 
fiscalitat, i sobretot que hi hagi una previsió d’obtenció de recursos concreta. Hem 
pogut fer el que hem fet en l’àmbit de la gestió de l’aigua. En matèria de canvi climà-
tic, vostès hi estan treballant, i aquesta..., evidentment, tindrem una llei de canvi cli-
màtic operativa o no operativa en funció de quina sigui la disponibilitat de recursos.

I quan parlem de canvi climàtic, molts em parlaran que també hi ha tot allò que fa 
referència a la qualitat de l’aire. I aquí hem de ser capaços de prendre mesures. I mesu-
res, per exemple, de regulació de l’accés de vehicles privats a determinades zones que 
decidim que siguin zones d’especial protecció. I ho volem començar fent en moments 
d’episodis, i ho anirem concretant gradualment. Per altra banda, també estem fent ele-
ments de bonificació de vehicles nets; ho estem fent amb una línia d’ajuts en el sector del 
taxi, en el sector de distribució de les mercaderies. I, després, en l’àmbit del Camp de 
Tarragona, un sistema específic de vigilància en la qualitat de l’aire.

Hem parlat de mobilitat i infraestructures, hem parlat de medi ambient i sostenibili-
tat. Ordenació territorial i urbanisme. Bàsicament la idea fonamental és: hem preparat 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme per a la nova llei del territori. Nosaltres vam fer, com a Parlament, 
una llei l’any 2002, que és una llei, diguem-ne, que és d’una complexitat extrema i que 
requereix una estructura administrativa que en aquests moments no tenim; ni la tenen 
els ajuntaments ni la té la Generalitat de Catalunya. Per tant, hem de ser capaços de, a 
través d’aquesta nova llei del territori, modernitzar el país, plantejar una estratègia clara 
amb relació als espais oberts, utilitzant els catàlegs del paisatge, utilitzant les unitats 
del paisatge, gestionant amb una certa coherència espais que són iguals i que en aquests 
moments tenen una infinitat de regulacions, i, per altra banda, passant d’un urbanisme 
d’extensió urbana, de consum de sòl a un urbanisme de reciclatge urbà. Per a nosaltres 
aquest és un nou element molt clar.
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I la llei del territori ha d’anar aparellada al que és la nova agenda urbana catalana, 
que la volem fer compartida amb tothom. Són aquells elements que han d’anar més en-
llà d’un govern concret, d’un color polític concret; han de tenir aquesta durabilitat en el 
temps. I, a través de l’urbanisme, aconseguir recursos per poder gestionar necessitats 
imperioses. Fixin-s’hi, els parlo de l’àmbit de Badalona, de l’Estrella i el Sant Crist: fent 
aprofitaments urbanístics adequats –l’altre dia vam tenir una reunió justament a l’Ajun-
tament de Badalona–, vam aconseguir disponibilitat de sòl per fer-hi una nova escola; 
vam aconseguir preparar el terreny per fer nou habitatge protegit, i vam obtenir recur-
sos, a l’entorn de 2 milions d’euros, per poder aplicar-los a corregir la ferida de la C-31 
a la ciutat de Badalona.

L’urbanisme ens dona unes capacitats extraordinàries per obtenir recursos per fer 
polítiques socials, per fer polítiques d’equilibri territorial, per poder gestionar determi-
nades infraestructures. I, per tant, quan dèiem abans que l’urbanisme té una capacitat 
transformadora de primera magnitud, ens referíem justament a això.

I també poder endreçar determinades situacions; per exemple, amb relació a les gran-
ges, a les dejeccions ramaderes, a través de figures que ens proveeix la mateixa Llei d’ur-
banisme. O endreçar determinades situacions que són complicades –i això ho vull posar 
en valor en aquesta compareixença–: tot allò que fem amb relació als càmpings amb risc 
d’inundació. I és justament l’urbanisme que ens dona molt marge per poder treballar.

I, després, eixos molt clars: Pla territorial parcial del Penedès; millora de les urba-
nitzacions amb dèficits, que aquest és un dels problemes importants i greus que tenim; 
elaboració del catàleg del paisatge del Penedès. Nosaltres ens creiem amb totes les con-
seqüències la decisió d’aquest Parlament de crear un àmbit funcional específic, un pla-
nejament concret per al sector productiu vitivinícola. Això és el que nosaltres estem 
desenvolupant.

I darrera qüestió, que és tot l’àmbit..., dins l’àmbit d’ordenació territorial i urbanis-
me, permetin-me parlar de l’Incasòl. L’Incasòl, que en aquests moments és l’empresa 
pública que té més capacitat d’inversió, avui, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat: 99 milions d’euros. El pressupost del conjunt de l’Incasòl és de 205 milions; 
d’aquests, 58 per cent es destina al programa d’habitatge i sòl residencial –habitatge i 
sòl residencial–, el 40 per cent a ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i ser-
veis, que vol dir creació d’activitat econòmica, creació d’oportunitats, creació de llocs 
de treball. Nosaltres des de l’Incasòl podem traduir concretament aquestes actuacions 
en llocs de treball específics i concrets.

I, com els deia, nosaltres aquest any –no ho fèiem des de l’any 2011; aquesta és una 
dada molt important– tornem a construir habitatge protegit per destinar-lo a lloguer. 
I ho comencem a fer amb quatre actuacions: dues a Barcelona, una a Rubí, una al Mas-
nou, on hi ha acreditada una demanda específica certa per a habitatge protegit destinat 
a lloguer. I, per tant, aquest és un element de promoció de primer ordre, de promoció 
de primera magnitud. I, més enllà d’això, jo també el que vull és posar en valor la fei-
na que fa l’Incasòl amb relació a la gestió del seu parc d’habitatge públic, amb més de 
14.000 pisos i amb tota la inversió que fem en matèria de manteniment. I, per altra ban-
da, també les actuacions que fem en millora de nuclis històrics.

I el darrer tema, que són les polítiques de muntanya, eh? En les polítiques de munta-
nya posar en valor dos elements: el primer és que doblem el pressupost de l’IDAPA, de 
l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, i ens situem als mateixos nivells 
que hi havia l’any 2010 abans de la crisi econòmica; no en termes relatius, sinó en ter-
mes absoluts. Primer element.

I, segon, el Pla d’accessos a nuclis. En això, ja aquest any 2016 hi hem destinat 
1.250.000 euros. Aquest any 2017 estem a l’entorn de 4 milions d’euros –3 i escaig–, 
per tal de garantir l’estat del benestar en el territori. En una part del territori, l’estat 
del benestar és tan simple com que la gent pugui arribar a casa seva. És tan simple 
com això. 

I, per tant, a l’entorn de la Direcció General de Polítiques de Muntanya estem fent 
aquesta feina, aquesta tasca. I dibuixant un marc general, que és la Llei de muntanya; 
actualitzar un gran instrument d’èxit que va ser la llei de l’any 83, però en aquests mo-
ments garantir allò que els deia al principi: que viure a determinades zones del territori 
no sigui una penyora insostenible.



DSPC C 297
19 de gener de 2017

Sessió 14 de la CT 14

Acabo, simplement explicant-los quin ha estat el criteri, quin ha estat l’esforç que 
nosaltres hem fet, però amb una darrera reflexió de caràcter polític. El país, Catalunya, 
genera prou recursos per poder fer les infraestructures de mobilitat ambientals que els 
país requereix. No és acceptable que en aquests moments nosaltres quedem molt per 
sota de les necessitats reals, efectives del país, en molts àmbits. Si no tinguéssim aques-
ta capacitat de generar recursos, això seria comprensible. Però sí que la tenim. I la te-
nim a fons. I, per tant, el que hem d’aconseguir és canviar radicalment l’esquema per 
evitar que a generacions futures els passi el mateix que ens ha passat a nosaltres, que és 
que per poder fer infraestructures que el país necessitava, en el seu moment ens hem ha-
gut d’hipotecar, en uns termes excessius, per tal de donar oportunitats.

Sostenibilitat –i acabaré amb aquesta referència– és estendre la qualitat de vida a 
les generacions presents sense hipotecar la de generacions futures. Només disposant de 
recursos, instruments sòlids, donar estat homologable als estats més avançats d’Europa, 
serem capaços de complir amb aquest esquema de treball, que és que els nostres fills i 
els nostres nets disposin d’un país amb més oportunitats, amb més benestar, amb més 
progrés, amb més futur del que hem tingut nosaltres mateixos. 

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. S’ha ajustat exactament al temps que tenia. Té ara la pa-
raula la diputada del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la senyora Mi-
reia Boya, ja que, tal com coneixen la resta de portaveus, hi ha hagut una petició d’a-
quest grup parlamentari per tal d’intervenir en primer lloc.

Per tant, té la paraula la senyora Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Bé, bon dia a tothom. Primer de tot un agraïment sincer per deixar-nos intervenir en 
primer lloc, perquè encara no hem desenvolupat la capacitat de desdoblar-nos i estar en 
dues comissions al mateix temps. I especialment a la presidenta de la comissió per ac-
cedir a aquest canvi.

A mi m’agradaria fer una prèvia, o dues prèvies, perquè en aquests debats de secci-
ons pressupostàries ens mirem només els pressupostos conselleria a conselleria, i nosal-
tres, des de la CUP - Crida Constituent, hem fet un enfocament global, i coses que pas-
sen en aquesta conselleria tenen repercussions en algunes de les propostes que fem i que 
ara intentarem explicar breument.

La primera prèvia d’aquesta imatge global és que són uns pressupostos continuistes 
a nivell global i a nivell d’aquesta conselleria. Estem encara amb l’acceptació d’aquest 
límit de dèficit que ens marca l’Estat espanyol i que ens marca Europa; continuem amb 
una deutocràcia, com molt bé ha reconegut el conseller. Estem en una autonomia com-
pletament intervinguda a nivell competencial, amb l’aval del Tribunal Constitucional. 
Hi ha un efecte acumulador de les retallades que es van instar des de fa ja molts anys. 
Continuem amb el model de concertació publicoprivada. S’han descapitalitzat comple-
tament les administracions públiques i es continua amb un negoci amb els béns bà-
sics, com poden ser l’aigua o el sòl. Hi ha una pèrdua absoluta de sobiranies en alguns 
béns comuns, i això ho controlen les empreses privades, els grans lobbys d’aquest país. 

I tot això, tota aquesta responsabilitat no és només del Govern actual, sinó que va 
més enllà; però també és del Govern actual, perquè tenia l’oportunitat de revertir algunes 
d’aquestes dinàmiques, algunes d’aquestes polítiques que venen des de fa moltes dècades. 

La segona prèvia que ens agradaria fer és explicar com hem abordat el treball 
d’aquests pressupostos. I nosaltres ho hem fet amb una mirada global, transversal, amb 
esmenes i propostes tant a la Llei de mesures com a la Llei de pressupostos, amb movi-
ments de partides, amb la llei d’acompanyament. El text de la Llei dels pressupostos té 
quaranta esmenes a l’articulat, 111 d’alta i baixa de reassignació pressupostària. Som el 
grup que ha fet el 60 per cent de les esmenes que mouen partides; algunes molt petites, 
altres més importants. I hem fet un esforç de mirar amb detall en què es gasten els diners 
aquest Govern.

Vuitanta-set esmenes a la Llei de mesures, i ho hem fet sota tres conceptes bàsics, 
que són: racionalització, transparència i béns i serveis públics. I els tres conceptes afec-
ten aquesta conselleria. Hem proposat un rescabalament d’entre el 10 i el 30 per cent en 
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provisió de serveis propis per mitjans aliens, transferències a empreses privades, dietes, 
protocols o un fosc calaix d’una partida pressupostària que té el títol d’«Altres despe-
ses» i que no hem sabut esbrinar en què es gasten aquestes altres despeses que té la seva 
conselleria, però que tenen totes les conselleries. I ens agradaria saber-ho. 

I és per això que aquestes partides..., considerem que en el moment que estem, 
doncs, hem fet una retallada entre el 10 i el 30 per cent i ho hem destinat a altres coses, 
a altres polítiques que nosaltres considerem que són de país, que són el moll de l’os per 
a provocar un canvi en aquest país.

Deu fons estructurals, transversals, que alguns són específics de conselleries; vostè 
en té dos en la seva i ara en parlarem, però els hem plantejat com globals en el conjunt 
de departaments i són deu fons dels que tot el Govern se n’ha de fer responsable, d’algu-
na manera, perquè són coses que ens afecten a tots. I totes les conselleries hi haurien de 
contribuir –i així ho hem indicat en moltes de les esmenes que hem fet–, perquè al final 
són necessitats de país, són necessitats col·lectives i no només d’una de les conselleries. 

En cito quatre. Per exemple, el fons de cohesió social i garantia de rendes, en una si-
tuació de crisi, de pobresa energètica, de manca d’habitatge, de desnonaments. La seva 
conselleria..., hem retallat algunes partides que anirien a aquesta renda mínima garanti-
da de ciutadania. O el fons de cobertura de les necessitats residencials bàsiques, a habi-
tatge. Doncs, també hi hem destinat algunes partides. 

Dos dels fons específics de las seva conselleria són el fons climàtic i el fons de 
patrimoni natural. Els dos grans oblidats històrics i que continuen sent-ho, tot i que 
vostè diu que no, almenys en la part de patrimoni natural. Però jo li dic que vostè fa 
trampa, no? Quan diu que el pressupost ha augmentat un 130 per cent, crec que ha 
dit, bé, això és fer trampa, perquè una part del que era medi natural ve d’una altra 
conselleria; aleshores, ja també venia amb la partida pressupostària associada. L’aug-
ment no és tant. 

El fons de patrimoni natural, d’alguna manera el plantegem com l’embrió d’aques-
ta futura agència de patrimoni natural que s’ha de crear aquesta legislatura –o així s’ha 
dit– per permetre polítiques pròpies directes i acabar amb aquesta dispersió de finança-
ment que hi ha al voltant de la gestió del medi natural. És una demanda central històrica 
dels moviments ecologistes i dels professionals del sector. És molt fàcil crear un fons. 
No ha de dotar-lo amb recursos, sinó que pot fer-ho gradualment. I aquesta jo crec que 
és la part positiva dels fons que proposa la CUP: que es poden crear i anar dotant de re-
cursos gradualment. I aquest concepte és important.

El segon seria el fons climàtic, que dependrà de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, i el seu objectiu, doncs, evidentment és lluitar contra el canvi climàtic i des-
envolupar certes polítiques que poden ser relacionades amb aquest tema.

Com els nodrim? Ja l’hi he dit: racionalització, transparència, béns i serveis públics 
i fiscalitat ambiental. Li proposem fins a vuit, nou impostos o taxes ambientals que són 
finalistes, que nosaltres les fem, nosaltres les cobrem, nosaltres decidim en què gastar 
els diners. I no té res a veure aquí l’Estat espanyol. I, per tant, això és important. I en 
tenim en tots els sectors. Vostès poden triar i remenar, decidir en què volen prioritzar, 
quines són les més importants, les que es poden aplicar ara i aquí. Perquè el canvi cli-
màtic és una cosa que és ara i aquí. I, per tant, hem de deixar de fer-nos només fotos i 
grans declaracions anant a la COP22, i acompanyar aquestes grans declaracions amb 
números. I això ara no passa en el seu pressupost. 

Pot triar entre millorar l’impost que vostè va proposar a la Llei del canvi climàtic, 
que ara ja li dic que tal com està no l’aprovarem. Pot triar en taxar la indústria agroali-
mentària, que és el segon emissor de gasos efecte hivernacle. Podem parlar d’un peatge 
per congestió als municipis de més de cinc mil habitants en pics puntuals de contamina-
ció. La taxa del carboni, una taxa per als grans vaixells que venen a port; un altre dels 
problemes importants i dels grans emissors. Podem parlar d’un impost a les hidroelèc-
triques, relacionat amb els embassaments i aquests aprofitaments que allí es fan. Podem 
parlar del cànon eòlic. Podem parlar d’aquest impost que vostès han proposat de les nu-
clears, dels elements radiotòxics...

La presidenta

Senyora Boya, només fer-li constar que ens queden set minuts d’intervenció. Ho dic, 
perquè si s’ha de partir la intervenció... Només que ho sàpiguen.
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Mireia Boya e Busquet

Gràcies, presidenta. Aquest impost que només acceptarem si hi ha un compromís de 
no prorrogar les nuclears més enllà de l’actual llicència d’explotació. En té vuit. Tampoc 
cal que siguin tots, però almenys un pas ferm sí que aquest país el necessitaria. 

I, per acabar, molt ràpid, a la llei d’acompanyament, residus i aigua eren els grans te-
mes. D’aigua, agraïm el gest, el compromís amb la recuperació de la gestió pública i di-
recta d’Aigües Ter Llobregat, però li demanem la modificació d’un article de la Llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que permetrà remunicipalitzar l’aigua a molts dels 
municipis que ho estan demanant ara. I és només la modificació d’un article. 

I, pel que fa a residus, li fem una esmena a la totalitat a la política de residus de la 
seva conselleria; pel conveni amb Andorra, per impulsar plantes com les de Trajusa, per 
voler enganyar la ciutadania dient «valorització energètica» quan vol dir «incineració», 
per posar un cànon que és menor per incinerar que per abocar. Esmena a la totalitat en 
aquesta part.

Gràcies.

Sergi Saladié Gil

Bon dia. Per complementar lo que ha explicat la companya Mireia amb aspectes més 
centrats en Territori i, de fet, concretant quins són los principals moviments de partides 
que nosaltres proposem dins d’aquesta secció pressupostària, només esmentar, prelimi-
narment, que hem fet un total de quinze esmenes al pressupost d’aquesta secció amb 
modificacions d’altes i baixes; és la partida en la qual la CUP - Crida Constituent ha 
presentat més esmenes. I som lo grup parlamentari que ha presentat també més esme-
nes, amb aquest moviment de partides en aquesta secció pressupostària.

També hem presentat, col·lateralment, tres esmenes al text articulat dels pressu-
postos, que són finalistes i instrumentals, amb la finalitat de crear unes eines com 
són los fons; concretament, i com es referix en aquesta comissió, la creació del fons 
climàtic, la del fons de patrimoni natural i la creació de l’empresa pública autopistes 
públiques de Catalunya.

Jo explicaré ara tres grans blocs d’aquestes esmenes, que, de fet, són les partides 
d’on se mos permet treure diners o plantejar treure diners per poder-los destinar a 
aquests fons principalment, i d’una manera, diguéssim, justificada i raonada.

Un primer apartat nosaltres l’apuntem cap al que anomenem «la racionalització del 
sòl industrial». Nosaltres considerem que actualment ja tenim prou sòl industrial al 
Principat, i que el que fa falta potser és posar en marxa aquell que ja està fet, diguéssim. 
Lo que no podem permetre és fer un Camposines. M’explico: Camposines és una parti-
da de la Fatarella, al municipi de la Fatarella, a la Terra Alta, que va costar 14 milions 
d’euros l’adquisició de vuitanta hectàrees, i al final s’hi acabaran plantant ametllers i ci-
rerers. Nosaltres ja estem a favor dels ametllers i dels cirerers, lo que passa, que potser 
mos sortiran molt cars.

Lo que venim a dir..., és a dir, de sòl industrial ja en tenim prou, i ho repetixo, lo 
que hem de fer és omplir allò que ja està fet, si així ho considereu, i, en tot cas, destinar 
diners –que és lo que nosaltres proposem i ara ho explicaré– d’aquestes partides pre-
vistes a l’Incasòl per a l’adquisició i adequació de sòl industrial a d’altres qüestions que 
considerem més prioritàries.

En aquest sentit, plantegem la reducció del cent per cent de les partides destinades 
als CIM i als Logis, així com també el 75 per cent de les partides destinades a adquisi-
ció i adequació de sòl industrial previstes a les partides de l’Incasòl, i bàsicament desti-
nar aquest conjunt de gairebé uns 40 milions d’euros als fons de banc de terres, al fons 
de patrimoni natural, al fons climàtic i, sobretot, al fons d’habitatge. 

Recupero una cosa que no he dit abans: amb lo conjunt d’aquestes quinze esmenes 
que nosaltres plantegem movem un total de 113 milions d’euros; ara ja n’hem concretat 
gairebé uns quaranta.

Per una altra banda, parlem de la gestió de les vies d’alta capacitat. Jo diria, i ho di-
ria el nostre grup parlamentari, que ja tenim un ampli consens, si no ja unànime, per tal 
de no allargar més la concessió de les actuals autopistes. I tothom jo crec que convenim 
en que la titularitat i la gestió d’aquestes autopistes ha de ser pública. Més enllà del mo-
del final que acabem decidint..., que això és una qüestió que el departament ha obert, 
no?, aquest debat, i que nosaltres també hi participarem d’aquest debat dient-hi la nos-
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tra. Però més enllà de quin model concret..., si hi fiquem barreres, si hi fiquem teletaxes, 
si hi fiquem eurovinyetes; l’eina final ja la decidirem. Però, més enllà d’això, nosaltres 
pensem que sí que hi ha una unanimitat en la titularitat, mantindre la titularitat i la ges-
tió pública d’aquestes infraestructures.

I, per tant, amb aquesta finalitat nosaltres plantegem la creació d’autopistes públi-
ques de Catalunya, un organisme..., una empresa pública, de fet, que hauria d’estar ads-
crita a la conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb la missió d’iniciar els treballs per 
a l’absorció, en un sol ens públic, del conjunt de societats participades per la Generali-
tat, i l’assumpció de la gestió pública, amb mitjans propis, de les infraestructures vià-
ries, a mesura que vagin finalitzant les concessions administratives en vigor.

Aquesta empresa d’autopistes públiques de Catalunya es podria anar nodrint, si s’es-
cau, dels diferents..., bé, del fons, en aquest cas concret, de rescabalament estratègic de 
serveis per a la provisió pública amb mitjans propis que plantegem crear, com a CUP - 
Crida Constituent, i que partides d’aquest departament, d’aquesta secció, nosaltres ja les 
hi destinem, a aquest fons, que després autopistes podria treure diners d’aquí.

Concretament, movem partides de 43,5 milions d’euros, que plantegem treure d’in-
versions diverses en carreteres, i gairebé 21 milions d’euros procedents de baixes de 
part de diverses partides de pagaments a empreses privades o de serveis externalitzats. 
Amb aquests diners, doncs, se podria utilitzar, per part d’aquesta empresa pública, si 
aconseguim aprovar-la..., doncs, solucionar de manera immediata punts negres de les 
nostres infraestructures viàries, com és lo cas, per posar-ne dos exemples de manera 
reiterativa, com venim fent des de l’inici de la legislatura com a CUP - Crida Constitu-
ent..., doncs, en lo cas del rescabalament de l’AP-2 versus la 240, a les Terres de Ponent, 
o de l’AP-7 versus la 340, a les Terres de l’Ebre.

I, per acabar, també comentar unes qüestions relacionades amb la gestió de les 
estacions d’esquí rescatades via Ferrocarrils de la Generalitat. Lo mateix rescat ja 
implica que això ja és un fracàs, com a activitat econòmica pròpiament dita. El canvi 
climàtic està agreujant les dificultats d’aquestes estacions d’esquí; la finalització de la 
bombolla immobiliària, encara més. I, per tant, nosaltres entenem que no calen noves 
inversions, no plantegem retallar-ho tot, sinó que es pugui mantindre allò que ja exis-
tix. Però, en tot cas, diguéssim, eliminar tot lo que són noves inversions, perquè no 
veiem aquí que hi hagi una visió massa, diguéssim, lúcida de futur. Això permetria 
reorientar 7,2 milions d’euros.

En tot cas, si hi ha torn de rèplica, en una segona part faré esment de les esmenes de 
la llei d’acompanyament, que també hem plantejat en aquest sentit.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Saladié. És ara el torn dels grups parlamentaris que han presentat 
esmena a la totalitat. I, per tant, té, en aquest cas, la portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, la senyora Marina Bravo, la paraula.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Gracias, conseller de Territori i Sostenibilitat, por sus explica-
ciones esta mañana. Un saludo también al secretario general y al resto del equipo del 
departament que nos acompaña.

Ciudadanos, como saben, presentó una enmienda a la totalidad al conjunto de los 
presupuestos, y fue fundamentalmente por dos razones. Una, porque no son unos presu-
puestos pensados para todos los ciudadanos catalanes, sino solo para una parte de ellos. 
Están encaminados a la separación. Como usted mismo ha dicho en numerosas ocasio-
nes, trabajan para estar listos para separarnos del resto de España y de Europa, y eso 
absorbe recursos de todos los catalanes; recursos que, de esa forma, no van destinados a 
otras cosas necesarias. Y a eso nos oponemos. La principal razón de nuestra enmienda 
ha sido esa: no queremos destinar ni un solo euro al proyecto político de ruptura y sepa-
ración del resto de España.

Y, dos, es que además son unos presupuestos arregladitos para contentar a la CUP, 
partido que les está permitiendo continuar en su bucle infinito, pero que de paso, con 
sus exigencias, llena de incoherencia cualquier política que intentan llevar a cabo. Y ha 
pasado lo mismo con este presupuesto. 
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Esos eran los dos motivos principales, pero había más. No son los presupuestos que 
Cataluña necesita y que los catalanes necesitan para favorecer la igualdad de oportu-
nidades ni tampoco para revitalizar la economía. Pero, sobre todo –y esto tiene mucha 
más relación con esta sección que estamos tratando aquí hoy–, no abordan tampoco un 
tema tan importante como es la racionalización de las administraciones, empresas y en-
tes públicos, que es totalmente imprescindible.

Nos ha contado muchas buenas intenciones en sostenibilidad, en cohesión, con las 
que, desde luego, estamos de acuerdo y en las que le vamos a apoyar, pero estos pre-
supuestos no abordan la optimización de la gestión para conseguir una administración 
y un sector público más eficientes. Con todas las hipotecas que tenemos, la gestión efi-
ciente del presupuesto disponible, de cada euro, no puede dejar de centrar nuestra aten-
ción. Necesitamos ese sector público más eficiente.

Y este punto, como le digo, afecta mucho a su departamento, no solo por los altos 
cargos o por la duplicidad de funciones que repetimos a menudo, sino también por el ca-
pitalismo de amiguetes; un capitalismo de amiguetes sobre el que no habla, pero que se 
perpetúa en concesiones y en subvenciones, y que tiene graves consecuencias: llena las 
arcas de los de siempre a costa de drenar los recursos de todos; dificulta la competencia; 
perjudica a las pymes, que tanto necesitamos para crear empleo; impide conseguir con-
tratos ventajosos para la Administración, y todo esto sale muy caro al bolsillo de los ciu-
dadanos. El coste del capitalismo de amiguetes es muy elevado.

Hacen falta reformas; reformas que no se han contemplado en los presupuestos en ge-
neral ni en esta sección en particular, y que no hemos visto poner en movimiento en este 
año que llevamos de legislatura. También por esto rechazamos esta sección.

Y es que incluso intentando olvidarnos de que son unos presupuestos pensados para 
la separación, estos presupuestos no hacen más que permitir que se sigan perpetuando 
problemas que ya teníamos y no ofrecen ninguna solución nueva. En esta sección, son 
unos presupuestos totalmente continuistas; lo contrario a lo que necesitamos. No hay 
nada nuevo que apueste firmemente por luchar contra la contaminación ambiental; no 
hay nada que corte ese capitalismo de amiguetes ni ninguna reforma que permita opti-
mizar las inversiones, ganar eficiencia, o que las priorice de una forma justa y racional y 
que evalúe también, después, los resultados.

No hay nada en las memorias de los programas que asocie las inversiones a nin-
guna planificación clara y certera. Son unos presupuestos continuistas que conti-
núan, valga la redundancia, poniendo parches sin ningún tipo de planificación; pero 
es que ni a largo ni a corto plazo. No se sabe qué va a hacer el Govern con la mayoría 
de los asuntos pendientes –de los grandes asuntos pendientes–; no concreta solucio-
nes que vayan más allá de poner parches. Y muchos de los problemas no se pueden 
solucionar así, necesitan determinación y previsión y un plan con el que avanzar; y 
no lo tienen. 

Aquí, en esta comisión, les hemos propuesto –todos los grupos lo saben– definir qué 
inversiones serán prioritarias en los próximos cinco años. ¿Y qué nos han respondido? 
Que no; que no nos lo iban a decir; que no la iban a hacer, esa priorización. Pero es que, 
en realidad, ¿qué podemos esperar que nos digan de qué piensan hacer en tres o cinco 
años, si ni siquiera tenemos claro qué van a hacer mañana?

Ha empezado ya el año y no son capaces de responder si este mismo 2017 se va a in-
vertir lo necesario para abrir las dos estaciones pendientes de la línea 10 de Hospitalet, 
o si sus vecinos acabarán viendo pasar el metro por debajo sin que se pare. No lo acaban 
de saber. Lo están mirando, dicen; que van a ver si encuentran financiación. ¿Pero cómo 
pueden estar a estas alturas buscando financiación para una obra que empezó en 2003 
y tenía que estar acabada en 2007? Que no es que se esté pidiendo una variante nueva o 
una rotonda nueva, es que es una obra que ya está contratada y adjudicada; deberíamos 
saber exactamente cuándo se va a hacer cada cosa.

De momento, lo están mirando; como todo, lo están mirando, creo. Y yo, cada vez 
que dicen que lo están mirando, me los imagino en su despacho, rodeados de una nube 
de problemas en la que pone, pues, eso: «línea 10, Hospitalet»; pone «línea 9, tramo cen-
tral»; pone también «Segarra-Garrigues»; pone «ATLL»; pone «peajes»; pone «Lleida i 
Alguaire»; pone «trenes», también, que habrá que pensar en cambiarlos; pone «tranvía»; 
pone «contaminación»; pone «T-Mobilitat», también –también la siguen mirando. ¡Ay, 
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pero si en el 2016 tenía que estar ya en funcionamiento, era un proyecto de dos años! 
Y dos años después, pues, le siguen quedando dos años. En fin...

Tienen un montón de problemas sin resolver; lo están mirando todo. Ya nos parece 
bien, que se mire. «Estamos en ello» –repiten hasta la saciedad. De alguna de estas co-
sas incluso ha hecho usted mención a ella; pero debe ser que, de tanto mirar, se le em-
piezan a mezclar las palabras y no acaban de ver nada claro. Y es que aunque intente-
mos..., intenten hacernos creer lo contrario, los sucesivos gobiernos de la Generalitat no 
pueden presumir de eficacia para gobernar.

Llevan tiempo demostrando que la gestión del día a día, de lo cotidiano, no es en lo 
que destacan. En las grandes obras, menos, mucho menos. Ni en la resolución de pro-
blemas. Pero es que tampoco es su fuerte la planificación y la gestión a medio y largo 
plazo. La línea 9 tendría que estar en funcionamiento en 2007; hace diez años. Puede 
echar la culpa de muchas cosas a la crisis, a sus antecesores –estoy segura–, también 
a la disposición adicional tercera; pero partiendo del punto en el que estamos ahora y 
después de un año que lleva ocupando su cargo, ¿me puede decir en qué año tiene pen-
sado acabarla? ¿El escasísimo presupuesto que le ha asignado este año garantiza que se 
acabe en esa fecha que debe tener prevista? ¿O vamos a estar eternamente pagando por 
estaciones cerradas?

Porque, permítame aguarle la fiesta y el discurso victimista y supremacista, ha di-
cho que las opciones que tuvo la Generalitat cuando le faltó el dinero eran parar las 
obras, porque no llegaba la disposición adicional tercera, o hipotecarse de mala mane-
ra, como ha hecho. Pero no, no nos engañe. Las opciones que tuvo la Generalitat, y que 
solo dependían de usted, eran: hacer la obra por lo que costaba –que eran 2.000 millo-
nes– y en el plazo que costaba –que eran cuatro, cinco años–, o enterrar millones y mi-
llones de euros en una nefasta ejecución sin pedir ningún tipo de responsabilidad. Dos 
mil millones han tenido, y el tiempo para acabar la obra también lo han tenido. 

Nosotros no podemos dar apoyo a ningún presupuesto que improvise con nuestros 
recursos, ni que decida en qué invierte en cada momento a golpe de reunión con alcal-
de. Porque cuando se hace eso, acabamos teniendo, por ejemplo, un aeri parado en Es-
parraguera, sobre el que también me gustaría que nos dijera, por ejemplo, ¿cuándo tiene 
planificado reabrirlo? ¿O lo va a desmontar? ¿O lo va a dejar allí parado indefinidamen-
te, cruzando los dedos porque no lo vea mucha gente?

Sobre el Segarra-Garrigues, lo mismo. ¿Nos puede explicar cuál es el plan? Porque, 
tal y como está ahora, la relación inversión-aprovechamiento no superaría, desde luego, 
ni el más mínimo análisis coste-beneficio. Y no parece que vaya a solucionarse tampo-
co con los presupuestos de este año. Además, ¿sabemos ya qué superficie se podrá re-
gar finalmente?, ¿lo tienen claro? ¿O siguen mirándolo, siguen haciendo estudios, como 
hace unos años?

Como le decía, nosotros no podemos dar apoyo a ningún presupuesto que improvise 
con nuestros recursos ni que decida en qué invierte en cada momento a golpe de reu-
nión con alcalde.

En periodos de escasez de recursos, como el que sufre su departamento, es clave 
priorizar las inversiones con un mayor retorno socioeconómico a corto plazo. Y no solo 
hablamos de inversiones en obra, hablamos de cualquier asignación de recursos. Y ni en 
su presupuesto ni en su forma de actuar en el tiempo que llevamos de legislatura parece 
que la evaluación de las inversiones sea algo que le quite el sueño. No siempre se trata de 
gastar más, pero sí de gastar bien, de sacar el mayor provecho de los pocos recursos de 
los que disponemos, de priorizar, de controlar durante y de evaluar después cómo ha sido 
la aplicación de esos recursos. Pero no parece que esa haya sido su práctica habitual, no.

Y nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que no buscan el mejor aprovecha-
miento de los recursos; no vamos a apoyar unos presupuestos que no reforman nada, 
cuando hay tanto por reformar. Estos presupuestos, ya lo hemos dicho antes, son con-
tinuistas; tanto, que cuesta encontrar las diferencias con los anteriores: alguna subida, 
alguna bajada, poco más. Hasta en el listado de inversiones reales se repiten muchas de 
las actuaciones que no se llegaron a realizar. Este año sí que se harán, ¿verdad? Como 
la independencia: este año sí.

Nosotros, sinceramente, tenemos un proyecto más ambicioso, y creemos que a esto 
hay que darle la vuelta. Queremos evitar que se cometan más errores, y queremos en-
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frentarnos a los problemas heredados –queremos. Porque el propósito de Ciudadanos es 
avanzar hacia esa necesaria regeneración; porque, sin mochilas y sin casos de corrup-
ción, nosotros podemos hacerlo.

Queremos acabar con la politización de los entes públicos, que deben centrarse en 
administrar; sí, porque los políticos deben hacer política, y los administradores deben 
administrar, y no pueden hacerlo de la mejor forma posible si ponen por delante el rédi-
to electoral a la eficiencia de su gestión. Queremos acabar también con el capitalismo de 
amiguetes y con las prácticas ineficientes y perversas de la vieja política. Y no hablo de 
ideas abstractas, hablo de prácticas muy concretas: las concesiones.

Las concesiones de autobús, por ejemplo. Respóndame también a esa pregunta. Los 
servicios Exprés.cat –los servicios exprés de altas prestaciones– parece que están fun-
cionando; desde luego, atraen a gran número de viajeros; alguno lo saca del ferrocarril, 
pero en cualquier caso, desde luego, están funcionando. El objetivo eran cuarenta lí-
neas nuevas. No sé cuántas van ya –iba a mirarlo pero no me ha dado tiempo–, treinta o 
treinta y algo. La pregunta es: ¿cuántas se han sacado a concurso? ¿Y cuántas se las han 
dado a los de siempre? No se olvide de responderme esto, también, por favor. Porque 
dárselo a los de siempre es lo fácil, igual que pedirle obras a los concesionarios de las 
autopistas. Me piden una línea nueva de autobús por aquí, una rotonda allí...

Por cierto, abro paréntesis: con la C-32, la prolongación también, ¿cómo ha quedado 
la cosa? También me gustaría que nos lo respondiera. En cualquier caso, sacar la línea 
o la obra a concurso es mucho más complicado y largo. Se ahorran muchos trámites 
pidiéndoselo a un concesionario que ya tenemos. Y, además de quedar bien con él, la 
puesta en marcha es casi inmediata, lo que es un chollo en cuanto a rendimiento políti-
co. Para los que vengan detrás no es ningún chollo, eso sí, y para los ciudadanos, mucho 
menos; pero por desgracia eso poco importa, es una costumbre, bueno, muy hispánica, 
pero que esperamos que con la nueva Ley de contratos del sector público se pueda paliar.

Y esto no es cuestionar por cuestionar. Estamos hablando de los presupuestos, y 
necesitamos saber dónde va cada euro destinado a transporte público. No porque crea-
mos que haya que dedicar menos –ni mucho menos, es justo lo contrario–, sino porque 
creemos que hay que sacarle el mayor rendimiento al dinero que se invierte y más que 
debería invertirse. Una de nuestras enmiendas va en este sentido. Probablemente, todo 
el dinero que dediquemos a transporte público será poco, pero si el canon del metro no 
fuera absolutamente desorbitante y si las subvenciones de autobús no se pagaran a pre-
cios nada competitivos, podríamos hacer más y ofrecer mejores tarifas.

¿No se pregunta por qué en otros sitios pueden ofrecer una tarifa mensual de veinte 
euros al mes a todos los jóvenes menores de veintiséis años y aquí no? Y, sí, antes que lo 
diga usted ya se lo digo yo: el Gobierno de España está fallando en sus aportaciones, tiene 
que hacer una mayor aportación y sobre todo tiene que tener un sistema de financiación 
estable que no tiene. En esa reclamación le apoyaremos. Porque lo digo con todo el con-
vencimiento del mundo: la promoción del transporte público y de otras formas de movi-
lidad sostenible –bicicleta, vehículo eléctrico, transporte de mercancías por ferrocarril...– 
es la herramienta más potente que tenemos en la lucha contra el cambio climático, en la 
reducción de la contaminación en las ciudades y en la mejora de nuestra calidad de vida.

Sobre esto también iba la segunda de nuestras enmiendas a las partidas: a incremen-
tar el control ambiental. Porque de nada sirve tener un plan si no lo llevamos a cabo ni 
obtenemos resultados. No es fácil, lo sabemos, pero otros lo han hecho antes. Y aquí se-
guimos, esperando a que cumplan la moción que aprobamos todos en Pleno, esa moción 
que recogía los incumplimientos de una moción anterior muy completa de Iniciativa per 
Catalunya y algunas propuestas nuevas nuestras. Pero no acabo de ver, por ejemplo, en 
los presupuestos, la planificación de los aparcamentos disuasorios por ninguna parte, la 
verdad. Supongo que lo están mirando también.

Incumplimientos. Ni las mociones ni la mayoría de propuestas de resolución aproba-
das han tenido cabida en estos presupuestos. Una de las mociones hablaba de sustituir 
trenes en Rodalies. Porque para material móvil de FGC ya hemos visto que no falta pre-
supuesto, pero ¿qué aportaciones han hecho para trenes en los cinco años que llevan con 
Rodalies? Doce millones, dice que ha dedicado este año; no es que sea mucho, la ver-
dad. Lo deben de estar mirando, también; junto a la línea 9, junto al Segarra-Garrigues, 
junto a ATLL, junto a los peajes, junto a la T-mobilitat...
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¿Y de verdad siguen con el argumento tramposo de que la solución es esperar a tener 
un nou país? ¿Y de verdad, viendo como ahora no son capaces de arreglar ninguna de 
estas cosas, tenemos que creer que luego lo arreglarán todo, que dejaran de estar condi-
cionados por los pagos diferidos y por los contratos de concesión eternos? ¿No vamos a 
hacer nada por mejorar todo esto ahora?, ¿por progresar hacia un territorio más sosteni-
ble?, ¿por optimizar nuestros recursos y planificar bien las obras que necesitamos? ¿Qué 
trampa es esa de decir que sin un nou país no podemos tener mejores infraestructuras? 
¿Por qué, año tras año, no hacen más que repetir unos presupuestos que lo único que ha-
cen últimamente es poner parches?

No, se lo hemos dicho antes, no pueden presumir de ser un gobierno eficiente ni efi-
caz. No priorizan bien, no gestionan bien, y, lejos de solucionar los problemas, los mul-
tiplican y eternizan. Y así, evaluando este departamento por su capacidad de gestionar, 
de analizar la eficacia de sus políticas –por ejemplo, en contaminación–, o de pedir y 
asumir responsabilidades cuando ha sido nefasta la ejecución de sus dos mayores obras, 
no quedaba más que enmendar esta sección presupuestaria, y hacerlo rotundamente. 
Y, por supuesto, tras su intervención, mantenemos la enmienda.

No se olvide, por favor, de responder a algunas de las preguntas que le he hecho, 
como la fecha final de la línea 9 o cuántas líneas de bus exprés han sacado a concurso.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Bravo. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, secretari general, membres de..., director 
general, secretàries del departament... Al Grup Socialista, conseller, li fa la sensació que 
a vostès els ha costat canviar el registre de fons del seu discurs, no? No em refereixo ex-
clusivament a vostè, sinó als registres d’aquests darrers set anys. De fet, de debats pressu-
postaris tampoc no és que n’hàgim tingut gaires –després m’hi referiré–; però hem passat 
dels debats pressupostaris amb powerpoint del conseller Recoder als debats amables a ve-
gades, a voltes, celestials, del conseller Santi Vila, i..., en tot cas, avui li he d’agrair el to.

A vegades, la seva política de..., la seva gesticulació per defensar les seves polítiques 
és d’enfrontament directe amb l’Administració central. Avui no ho ha fet, ha acotat més 
els temes, tot i que a vegades se li ha escapat algun tema, no? Per tant, estem set anys, 
des del nostre punt de vista, enrocats en un plantejament defensiu del seu pressupost, 
que no pas a argumentar quines són les línies estratègiques de transformació del país, 
de transformació del territori. Fa la sensació que vostè avui ha vingut més, aquí, a de-
fensar-se, a justificar, no?, i, a voltes, a escenificar que molts dels problemes són respon-
sabilitats del Govern de l’Estat.

I de tots els problemes d’infraestructures, és veritat que n’hi han molts que són res-
ponsabilitat de l’Estat. Porto aquí les xifres de, diguem-ne, desinversió o de manca d’in-
versió en aquests darrers anys del Govern del Partit Popular, que no afecta només Cata-
lunya, que afecta el conjunt del territori, però és cert que Catalunya en un grau superior 
que en altres territoris. Però també són, o és cosa del seu pressupost, del seu departa-
ment. És a dir, el problema de les infraestructures a vegades sembla que no va amb vos-
tès. I també va amb vostès, perquè hi ha tot un seguit de competències que són exclusi-
ves del seu departament.

A l’hora de plantejar la nostra esmena a la totalitat ens hem fet diverses preguntes. 
Aquests són uns bons pressupostos ja no per fer front a la crisi, sinó per ajudar a aquesta 
sortida que ja és perceptible? Aquest pressupost preveu noves competències per part de 
la Generalitat de Catalunya? Plantegen programes perceptibles i avaluables per comen-
çar a donar respostes als nous problemes?

Després d’analitzar els pressupostos que vostès ens han portat –ho hem fet direcció 
per direcció–, doncs, creiem que no responen aquestes preguntes i, per tant, seguirem 
mantenint aquesta esmena de retorn. I, de fet, Catalunya, si ho comparem amb altres re-
gions europees d’iguals característiques, té necessitats significatives importants encara 
en matèria d’infraestructures de transport, de manteniment de les infraestructures que en 
aquests moments ja tenim, i d’equipaments per als ciutadans.
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La recuperació econòmica és cert que encara no arriba a tots els ciutadans, però és 
una recuperació econòmica perceptible. Comencem a tenir congestió en determinades 
infraestructures. I en la mesura en què l’activitat econòmica augmenti, aquesta conges-
tió –que no és només a les carreteres, eh?, és al conjunt de les infraestructures–, amb 
aquest concepte modern que vostè plantejava, s’agreujarà en un futur immediat.

Ens ho diuen la majoria d’actors: les licitacions públiques d’avui són les obres del 
demà. I observem amb preocupació com, el 2015, la licitació oficial va caure a Cata-
lunya, si la comparem amb el 2014, i, tot i que no tenim encara les dades definitives 
del 2016, al conjunt de les administracions –també la Generalitat, pel que fa al 2016–, 
aquesta caiguda s’ha mantingut. Perquè la licitació d’obres i serveis, més enllà d’un in-
dicador de la baixa inversió, pot acabar afectant, a mitjà termini, la competitivitat eco-
nòmica de l’economia catalana.

Avui vostè ha parlat d’un concepte que m’ha interessat, no? Hem passat dels paga-
ments diferits, que van ser durament criticats, a les plurianualitats. Miri, volem conèi-
xer si tenen estudiat l’impacte que aquestes plurianualitats tindran en els pressupostos 
futurs, quins projectes tenen previstos –perquè ens ha costat molt veure’ls en el pressu-
post– i quin calendari d’execució. Hem trobat... Vostè s’ha referit, no?, a una d’aquestes 
obres. Hem trobat que hi han partides obertes... (Veus de fons.) Sí, sí, de tres mil euros. 
I, per tant, voldríem saber, eh?, justament quin impacte tindran aquestes plurianualitats, 
que no deixen de ser instruments de pagaments diferits en el futur sobre pressupostos 
diferents; quines són i quin calendari pensen tirar endavant.

Li deia, conseller, set anys de govern, que no vol dir set pressupostos; però, des del 
punt de vista del seu departament, no acabem de veure les línies clares d’on volen por-
tar el país, més enllà d’aquest discurs modernitzador que ens ha fet a l’inici, que, des 
d’un punt de vista global, nosaltres hi podem estar..., des del concepte, hi podem estar 
d’acord, no? Creiem que no hi han visions estratègiques, que no s’han buscat consensos 
forts per definir i seleccionar les inversions més productives, sostenibles i socialment 
més beneficioses per mantenir un ritme d’inversió adequat en el país, si no es que el seu 
Govern s’ha apuntat al decreixement Generalitat i encara no ens ho han explicat.

I una cosa, conseller, si el seu Govern necessita més recursos, per què no dema-
na més esforços al 4 per cent de la població que més té i més guanya? I, en canvi, en 
aquests darrers cinc, sis anys, s’han seguit demanant esforços a les classes mitjanes i 
treballadores, als empleats públics, als pensionistes. És a dir, si fessin una reforma fis-
cal valenta, que modifiqui el sistema fiscal per esdevenir més just, més progressiu, més 
redistributiu, i no renunciessin a més recaptació, els permetria fer més inversió social i 
també territorial.

Aquests pressupostos, conseller, no són els més socials de la història ni els de més..., 
jo havia apuntat «reequilibri territorial», vostè ha fixat aquesta definició de cohesió terri-
torial; doncs, bé, tampoc són els més..., els que cohesionin territorialment més, no? Des 
del punt de vista de les inversions és un 65 per cent inferior..., no al 2010, no li faré la 
comparació fàcil amb el 2010, no no. Miri, són un 65 per cent inferiors al del darrer Go-
vern del president Pujol, l’any 2003. Catorze anys ja han passat, eh?, des d’aquesta data 
que els estic referint. Ha fixat un exemple; ens ha parlat també de la cohesió territorial i ha 
parlat del Pirineu, l’Aran. Miri, el gap respecte a aquella xifra que jo li parlava del 2003, 
doncs..., és dels territoris on la disminució ha estat superior respecte a altres territoris.

Probablement és difícil buscar aquests consensos de mirada llarga, de recorregut a 
mitjà termini, perquè vostès solets es posen en un calendaris molt complicats, no?, de 
gestionar, des del punt de vista de les agendes executives i pressupostàries, però també 
legislatives. Ens ha anunciat –va fer-ho ja a la seva compareixença d’inici del seu man-
dat– la llei del territori, que és una llei que necessitarà amplis consensos i que amb el 
calendari aquest que vostès sempre posen de dos anys, d’un any i mig, de..., doncs, és 
molt complicat tirar endavant aquestes qüestions, i se n’acaba ressentint el país i els ca-
talans i les catalanes.

Deixi’m que li parli d’algunes qüestions que ens preocupen. Si no em dona temps a 
totes, després en la rèplica li acabaré de parlar d’algunes d’elles. Qualitat de l’aire; que 
vostè n’ha parlat i que n’hem parlat altres vegades –jo l’he interpel·lat en aquest sentit, 
no? Li he demanat..., i li he compromès el nostre suport, el del Grup Parlamentari So-
cialista. Li hem demanat lideratge. Perquè ens hi va la salut de milers de persones, no?, 
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de la regió metropolitana. I, escolti, no tenim clar si les formes líquides de la política 
actual, els titulars en els que alguns i algunes polítiques estan instal·lats –i s’hi mouen 
perfectament–..., li manca, a vostè, aquest lideratge.

Miri, les zones d’especial protecció de què vostè parlava, la limitació d’accés de 
vehicles en episodis de contaminació, o no, eh?, no es poden improvisar. Li tornem a 
reclamar –i li comprometo el suport del Grup Socialista– que vostè, més enllà dels titu-
lars en què alguns estan instal·lats, lideri aquest tema. Hem vist amb preocupació que la 
direcció general segueix disposant dels mateixos recursos de què disposava l’any 2015. 
Ens preocupa que les estacions automàtiques que tenen, de mesura dels diferents conta-
minants..., no puguem tenir una visió global del que passa al territori perquè unes mesu-
ren una cosa, les altres unes altres... Unifiquin criteris. Això ho pot fer vostè.

Els plans directors urbanístics, que havien de ser un dels elements d’aquest nou im-
puls territorial i econòmic, des del nostre punt de vista van excessivament al ralentí, no 
sé si per complaure els seus socis parlamentaris de la CUP o perquè en alguns d’ells fins 
i tot hi poden haver divergències internes entre els socis de Govern –entre Esquerra Re-
publicana i el PDECAT.

Vostè ha emfatitzat les polítiques..., o la necessitat de tenir centres logístics potents. 
Jo n’hi parlaré de tres: Logis Penedès, el de l’Empordà i el de la Llagosta –aquest no de-
pèn estrictament de vostès. Creiem que tenen el fre de mà posat, no? I fins i tot des d’un 
punt de vista pressupostari ja és això. L’Incasòl, que és aquest gran instrument de què 
disposa el Govern per desencallar alguns d’aquests projectes té una reducció del 10 per 
cent del seu pressupost. Tampoc ens ha agradat aquesta divisió de les polítiques d’ha-
bitatge que el president Puigdemont ha fet entre el seu departament, que hauria de ser 
el natural per activar aquestes polítiques, i una certa compensació en el de Governació 
perquè quedava despullat d’algunes competències. Escolti, hauria d’estar aquí.

Veiem amb preocupació que hi hagi hagut una disminució d’un 31 per cent, respecte 
al darrer pressupost, pel que fa referència a les infraestructures ferroviàries, eh? Amb 
les viàries és menor, però, clar, el pes important són les ferroviàries.

Ja li he expressat, conseller, que moltes de les infraestructures que necessitem són 
competència de l’Estat, que no fa els deures adequadament –vaja, no els fa–; però vostès 
tampoc no és que excel·leixin, no? Hi ha una part de la política ferroviària de trens i de 
metro que són de la seva competència, i no veiem en el pressupost alguns compromisos 
adquirits en seu parlamentària, eh?, com, per exemple, el soterrament de Ferrocarrils 
de la Generalitat a la zona de Can Feu a Sabadell; nosaltres no ho hem sabut veure, no?

Vostè ha fet un anunci, a més a més, aquí a la seva compareixença, que ja li he dit 
que el seguirem amb atenció, no?, que és dotar totes les estacions que depenen de vostès 
dels elements d’accessibilitat. Haurien pogut començar per aquestes dues estacions que 
van inaugurar ara fa pocs mesos a Sabadell, que curiosament no tenien..., tenen el forat 
per a les escales mecàniques, però no tenien les escales mecàniques. Esperem que el 
2017 això ho tinguin solucionat.

Esperem que... (Veus de fons.) No es posi nerviós, que tindrà temps de parlar, senyor 
Marc Sanglas. Volem que concreti aquest compromís que li ha anunciat a l’alcaldessa 
de l’Hospitalet sobre com pensa finançar les dues estacions de la línia 10 a l’Hospitalet.

No veiem tampoc cap compromís de connexions viàries i ferroviàries entre els dos 
Vallesos, dues comarques que concentren percentualment l’activitat industrial exporta-
dora a Catalunya més important. I no és que estiguin resoltes, és que no estan ni plan-
tejades; bé, sí, ara han encarregat un estudi de mobilitat. Però vostès el que estaven fent 
en aquest tema és aplicar aquella dita catalana que «qui dia passa, any empeny», i com 
que estem al final d’aquesta legislatura, doncs, miri, maldecaps per a uns altres, no? 
Però, clar, qui se n’acaba ressentint és l’activitat industrial d’aquestes dues comarques.

Esperem que l’any 2017 sigui l’any de solució dels col·lapses a la C-58 i la C-17. Tam-
bé de la resolució d’una via que encadena amb alguna d’aquestes, com és la C-55. I li 
podria fer un llistat d’aquelles infraestructures viàries que són responsabilitat del seu 
departament. No ho faré perquè no tinc temps. Ara, variants com la de la Bisbal o de les 
Preses, sí que el seu departament hauria de ser capaç de desencallar-ho d’una vegada. 

En el tema de les autopistes, l’any 2017 no hauria de ser només l’any d’encetar el de-
bat, sinó que, atès que tenim aquests calendaris que tenim, seria el moment de tancar 
el model de gestió de les vies d’alta capacitat; recuperar, això sí, les concessions quan 
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toquin, i decidir de la manera més àmplia possible quin ha de ser el model que ens per-
meti pagar els manteniments d’aquestes infraestructures d’alta capacitat. Per cert, m’ha 
sobtat que l’increment dels peatges de les autopistes que són titularitat del seu departa-
ment hagi augmentat per sobre de les autopistes que són titularitat de l’Estat.

En el tema d’Aigües Ter Llobregat, molt ràpidament, no li reproduiré aquí debats 
que ja hem fet, però el que sí que no hem vist és cap reserva pressupostària; ho hem 
buscat, eh? No hem vist cap reserva pressupostària, que per prudència estaria bé tenir-la 
per si el Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJ, de nul·litat del concurs de lici-
tació d’externalització d’Aigües Ter Llobregat, no? Recordar a la cambra que hi ha una 
llei que està en tràmit, una llei que va presentar el Grup Parlamentari Socialista, per re-
cuperar la gestió amb alta de l’aigua a la regió Ter Llobregat.

I sense sortir del cicle de l’aigua, vostès ens estan plantejant, a la Llei de mesures 
fiscals, un canvi de model de sanejament del país. No hi ha temps, ni aquí ni en la llei 
d’acompanyament, de fer un debat a fons d’aquesta qüestió. Nosaltres creiem que s’ha 
de fer, perquè tenim la percepció..., «la percepció», no, se’ns ha fet arribar que no tot-
hom ho veu..., als ens locals no tothom ho veu igual, i seria interessant, necessari, que 
alguns dels articles de la llei d’acompanyament es retiressin i es fes un debat a fons, en 
els mesos que ens queden de legislatura, d’aquesta qüestió.

En els temes de canvi climàtic, el molt honorable president de la Generalitat i vos-
tè mateix ens han parlat a bastament de les conseqüències del canvi climàtic. Hi estem 
d’acord. Hi ha en tramitació una llei en el Parlament que veurem, ara que està en la fase 
de debat en ponència, la receptivitat del grup majoritari. Però que, en termes pressu-
postaris, ni veiem ni intuïm per on volen portar les polítiques de mitigació i, sobretot, 
les d’adaptació. Perquè de recursos en necessitarem, però, ara com ara, conseller, en el 
pressupost no els veiem. Fins i tot alguns anuncis que en algunes de les seves visites ter-
ritorials que ha fet ha anunciat... A les Terres de l’Ebre en va fer una i no..., que ho fiava 
tot a finançament europeu; però es va comprometre que, si no hi havia finançament eu-
ropeu, el departament hi faria front. No hem sabut veure aquestes partides.

Pel que fa al tema de medi natural, els recursos destinats a la gestió del patrimoni 
natural van ser els grans sacrificats dels pressupostos del president Mas. Alguns ar-
gumentaven que a l’estar inclosos en una conselleria productivista com era Agricultu-
ra, doncs, no hi havia la consciencia ambiental suficient. De fet, nosaltres ho havíem 
criticat, que havia d’estar a la conselleria de Territori. Ens vam alegrar, en la darrera 
etapa del conseller Vila, de que això passés aquí. Quina ha estat la sorpresa? Que això 
no ha canviat, perquè la dotació pressupostaria segueix sent molt minsa i que la part 
gruixuda de les polítiques de medi natural se les ha quedat el Departament d’Agricul-
tura. Nosaltres creiem que les qüestions de sostenibilitat segueixen sent l’assignatura 
pendent d’aquest Govern.

Abans li he criticat –i vaig acabant, presidenta– el que al nostre parer era una man-
ca de visió a mitjà termini: que feia falta buscar consensos. Quan s’han buscat, s’han 
trobat. I la gran política, que és la del transport públic –la política de transport públic–, 
on aquest consens s’ha buscat entre administracions, s’ha trobat. I l’Administració local 
–l’Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana i la Generalitat– ha aconseguit –no 
l’Estat– trobar més recursos per finançar el transport públic.

No sé com vaig de temps, si ja m’he passat... Trenta segons, presidenta. Rodalies i 
regionals no funcionen adequadament, Foment ha de fer front a les inversions necessà-
ries per assegurar manteniment, seguretat i millora. Ara, el seu departament en té res-
ponsabilitat també, perquè vostès gestionen tant regionals com rodalia. Denunciem la 
incomunicació entre els governs. Vostè ha buscat l’enfrontament directe amb el minis-
teri en aquest tema, i així no solucionarem els temes. 

I, finalment –ara sí, presidenta–, podríem acabar millorant tota la xarxa de roda-
lia, que l’R3..., que vostès estaven tan contents que es desdoblés parcialment, ara he 
vist que hi ha una moció que discutirem la setmana que ve, que ja demanen el desdo-
blament total fins a Vic; si ho féssim, tindríem un coll d’ampolla a l’entrada de Barce-
lona. Li torno a dir, en seu parlamentària, que lideri, vostè, la construcció del tercer 
túnel de la xarxa ferroviària a Catalunya. I no faré..., el meu grup parlamentari no farà 
com vostès van fer en el passat recent, eh?, i li donarem recolzament i acompanyarem 
tot aquest procés. 
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La presidenta

Gràcies, senyor Terrades. Té ara la paraula la portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Conseller, secretaris, tot l’equip del departament... Ens ha agra-
dat la música del seu discurs de la seva intervenció, que incorpora, doncs, els principis 
de sostenibilitat, de lluita contra el canvi climàtic. El problema –i li passava també al 
conseller Vila, no?; no al Recoder, eh?, però al conseller Vila sí que li passava– és que 
una cosa és els desitjos, el que s’expressa, i l’altra són els números i les polítiques reals 
que després es practiquen.

Miri, en termes generals, jo plantejaré la meva intervenció en tres grans blocs: un, 
la introducció, o sigui, aquest pressupost dins del pressupost general; l’anàlisi més 
concreta del pressupost del departament, i després les anàlisis d’unes polítiques con-
cretes.

Pel que fa al marc general, clar, aquests pressupostos són continuistes, perquè no 
afronten el repte..., els grans reptes ambientals. A més, clar, és un pressupost que té un 
triple dilema, no? El que no es pot fer en aquest pressupost és dir que creixerem la des-
pesa social i ambiental en 1.100 milions, complir amb el dèficit públic del 0,5 per cent, 
i al mateix temps renunciar, per fer tot això, a tenir més ingressos per la via de la refor-
ma fiscal. Fer les tres coses alhora és impossible. Per tant, com que vostès han decidit 
renunciar a reformar els impostos, perquè entenem que s’han compromès a complir el 
dèficit públic, doncs, de les tres coses, el que malauradament no es podrà complir serà 
aquest augment de despesa pública en qüestions socials i ambientals.

D’entrada, una qüestió: la despesa total prevista per al conjunt de departaments, per 
a aquest 2017, d’entrada ja queda per sota del que ha estat el pressupost definitiu del 
2016, perquè sap que era el pressupost del 2015 més les prorrogues que va haver amb 
les modificacions de crèdit. D’entrada, ja és més alt. Per tant, ja partim d’una situació 
més baixa que la que teníem el 2016. En el cas del seu departament, a més, això també 
s’agreuja perquè el percentatge és inferior..., el percentatge del seu departament respecte 
al total de departaments és inferior al que va ser el 2015. 

Ja sé que em pot dir que el 2015 va haver una aportació extraordinària..., va haver 
aquella aportació extraordinària perquè vam reclassificar el que eren els Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya i, a més, van haver les inversions dels compromisos vincu-
lats a la línia 9; en total, 250,9 milions. Però, tot i així, sumant el que són, diguéssim, les 
funcions que vostè assumeix, que és el que abans era PTOP més medi ambient, conti-
nua estant dos punts i mig per sota del que va estar..., del que estava en el 2010. Per tant, 
percentualment inferior. 

En xifres absolutes, això ve a ser uns 1.459 milions menys, i que, a més, curiosa-
ment, malgrat el seu discurs i la bona voluntat –que jo sé que la té–, aquests milions es 
concentren, bàsicament, en les polítiques mediambientals; una part ha anat a habitatge 
–que hem fet el seguiment programa per programa, malgrat que se n’hagi anat a un al-
tre departament–, però bàsicament en les polítiques mediambientals. I ara veurem en 
quines polítiques en concret. I jo crec que això és perquè vostès encara estan en aquella 
falsa dicotomia, o en aquell fals dilema, no?, que el Bush va dir una vegada. El Bush 
deia, eh?, com a bon «neocon», que s’havia de triar entre economia i medi ambient. 
I aquesta és una dicotomia falsa, perquè no hi ha creixement econòmic possible si no 
preservem el planeta; no tindrem economia possible. Vull dir, si acaba petant l’iceberg 
aquell, tot el districte financer acabarà inundat. Per tant, ja ho sap vostè igual que jo. 
Però, en canvi, vostès continuen en aquest fals dilema. I només cal veure-ho en la Llei 
del canvi climàtic, no?, en l’article 4 de la llei, quan..., sí, sí, tota la llei, però resulta que 
al final tota la llei està compromesa amb que funcioni la competitivitat econòmica. Per 
tant, vostès ja l’han fet, aquesta tria.

Un altre problema que tenim, i que no han aprofitat a la llei d’acompanyament per 
modificar-lo, és que continuem tenint les polítiques mediambientals totalment trosseja-
des, i a més estem contents que hagin passat a Territori, estem contents que hi hagi una 
Secretaria de Sostenibilitat; però, clar, hi ha una Secretaria de Sostenibilitat en un de-
partament que és al mateix temps el que planifica, construeix i gestiona les infraestruc-
tures. És a dir, aquí hi ha com un conflicte... (Veus de fons.) Sí, sí que n’hi ha.
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I, miri, el conseller Vila ens va presentar..., és d’aquestes coses que passen, que com 
que canviem tan ràpid i ens duren tan poc les legislatures... Ens va presentar una agèn-
cia catalana del medi ambient i del territori, i que, a més, doncs, ens va agradar, ens va 
agradar la proposta. I el sector ambientalista, els Conservació.cat, tot el tercer sector 
estava content, i era, una mica, el que ens homologava als països europeus. Això de mo-
ment ho tenim aturat. Jo li voldria preguntar –no ho hem vist en el pressupost–: què pas-
sa amb aquesta agència? La tindrem? Perquè cal. Cal coordinar. Cal coordinar les polí-
tiques d’aigua, de residus, de qualitat de l’aigua, de canvi climàtic, d’energia –d’energia, 
que té molt a veure amb el canvi climàtic i sembla que estiguem aquí en compartiments 
estancs–, de contaminació de l’aire, acústica, odorífera, de sòls contaminats, de medi 
natural, de gestió i recerca forestal. Tot això cal coordinar-ho d’una manera transversal.

En l’anàlisi pel que fa a la llei d’acompanyant, miri, jo crec que continua també la tò-
nica, que vam començar el 2012, de subordinar la protecció del medi ambient a l’activitat 
econòmica, i relaxant els requeriments i exigències, a vegades sota l’excusa de la simpli-
ficació i agilitat administrativa. Així, vostès, per exemple, amb la llei no reverteixen. Els 
canvis que es van introduir amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, alguns no els reverteixen. Li poso un exemple molt petitet, perquè a mi..., sem-
bla una tonteria, però ens preocupa. L’accés motoritzat al medi natural. Segons el con-
seller Pelegrí, això havia de servir per, bé, rellançar la indústria de la moto. Pregunti als 
agents rurals per a què ha servit –per a què ha servit–; això no ho han revertit. 

O qüestions com «qui contamina paga», que les van canviar per «perquè pago, puc 
contaminar», amb relació a hidroelèctriques o amb relació a altres pràctiques ambientals. 
És a dir, han perdut una oportunitat de desenvolupar una fiscalitat ambiental finalista. 
Què tenim? Sí que introdueixen... Vostè ha parlat del cànon de l’aigua, del cànon de resi-
dus, com a fiscalitat ambiental, però jo crec que encara tenim molt de camí per recórrer.

Vostès proposen un nou impost, en el capítol VII de la llei d’acompanyament, 
per què? Perquè el 2014 el Tribunal Constitucional ens va tombar l’impost sobre nu-
clears, que, per cert, en aquell moment Iniciativa ja ho vam dir, que si el fèiem tal 
com el fèiem ens el tombarien, com va ser.

Bé, ens hi vam posar tard i malament. I ara també ens hi posem tard i malament. 
Perquè, a més, aquest impost, que és tímid –nosaltres hi hem presentat esmenes–, amb 
una recaptació prevista de 28,3 milions, nosaltres creiem que ha d’anar lligat a una de-
claració de que només es pot mantenir si hi ha una proposta de calendari de tancament 
de les centrals nuclears, és a dir, de no-renovació dels permisos actuals.

Nosaltres creiem que en fiscalitat hi ha molt de camí, i li posaré només un exem-
ple: l’ecotaxa, o l’impost sobre estades en establiments turístics. Nosaltres creiem que 
aquest impost que..., s’ha de reconvertir en una ecotaxa, perquè era el seu sentit primi-
geni; com tenen altres comunitats, com tenen les Balears. Per què? Perquè el sector tu-
rístic, que, a més, sembla una de les apostes d’aquest Govern, vostès saben que és un 
sistema que és molt depredador de recursos i té fortes externalitats ambientals. Per tant, 
aquí tenim camí.

O el peatge de congestió ambiental, que vostè, en el document que ens va lliurar..., 
l’estudien. S’ha de començar a implementar. O, per exemple, gravar les emissions de 
CO

2
 i els contaminants climàtics de vida curta de tots els vehicles de tracció mecànica. 

En aquest sentit, ja l’hi dic, tindrem moltes esmenes a la Llei del canvi climàtic, perquè 
l’impost que vostès proposen ens sembla totalment insuficient.

I, després, tot el que fa..., exacte, a l’eurovinyeta, si la implantem, si no... No hem vist 
en la llei d’acompanyament cap inici. Bé, suposem que el document que ens va donar 
ara començarem a treballar-lo, un cop aprovem els pressupostos, però hem perdut una 
oportunitat de posar alguna cosa més a la llei d’acompanyament. Per què? Perquè en 
aquest tema hem d’anar de pressa, perquè és un tema urgent. Vostè sap que millorar la 
qualitat de l’aire afecta 5,5 milions de persones que viuen a l’àrea metropolitana de Bar-
celona. En aquest sentit de qualitat de l’aire també hem presentat esmenes.

I ara anirem a l’anàlisi dels programes. Miri, començaré amb mobilitat i transport 
públic. Per què? Doncs, perquè és la part que jo penso que, en el marc que tenim, doncs, 
bé, conseller, ha fet un gran esforç, coneix el tema –i és d’agrair–, i penso que és on 
potser han estat les polítiques més generoses, no només per arribar a consensos amb 
el món local, sinó també a nivell pressupostari. Tot i que també tinc crítiques, però és 
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en la que el deixo potser menys mal parat, conseller, perquè crec que és on ho està fent 
millor, ateses les circumstàncies que tenim de manca de finançament, d’incompliment 
de l’addicional tercera, tots els deutes i incompliments del Govern de l’Estat en els dife-
rents plans de rodalia i obres pendents. És a dir, ja he vist que la setmana que ve tenen 
una moció, que li donarem suport, que és la llista, no?, la lista de los Reyes Magos, i hi 
podríem afegir més coses.

Però dels programes aquests..., jo sí que li vull ser una mica crítica, pel que fa a les 
infraestructures ferroviàries. Perquè, tot i que vostès posen molts més diners, és veritat, 
a tot el programa de les ATM –1.347 milions, o sigui, la partida més gran que mai s’hi 
ha destinat–, sí que és cert que pel que fa a les infraestructures ferroviàries continuem 
estant per sota dels últims anys, i sobretot del 2010. 

Perquè jo crec que..., realment no sé si hi ha una aposta pel transport ferroviari, per 
l’electrificació del transport, que és la clau, és una de les claus de lluita contra el canvi 
climàtic. I jo no sé si..., tradicionalment mai se l’han cregut. De fet, les úniques inver-
sions fortes han estat en Ferrocarrils de la Generalitat, perquè..., que és com una mena 
de metro, no? –de metro. Però crec que manca aquí la gran aposta pel tema ferroviari. 
Aquí, en positiu, que hagin congelat les tarifes i creat la targeta per a episodis de conta-
minació, l’allargament de la T-12, pactat amb l’ajuntament i l’àrea metropolitana. Però 
crec que encara queda molt de camí per recórrer en el desenvolupament de tota la Llei 
21/2015, de finançament del transport públic –de la llei Milà. Crec que aquí tenim camí.

I també una qüestió que també té feina –ja li ho vam expressar quan va comparèi-
xer el secretari de Mobilitat– és en tot el tema del transport per carretera. Crec que aquí 
s’han de revisar totes les concessions, s’han de revisar els preus que s’estan pagant per 
concessió, perquè amb això podríem tenir diners. I ja entenc allò del bus exprés per a la 
capil·laritat i la intermodalitat, però continuo pensant que continua havent-hi una aposta 
més forta pel transport per carretera que no pel ferroviari.

Pel que fa als programes més purament mediambientals, que jo crec que són l’os 
dur i on vostès, conseller, no aproven. I concretament li marcaré unes polítiques: les 
polítiques de medi natural i biodiversitat, i les polítiques del cicle de l’aigua. Les po-
lítiques de cicle de l’aigua són les grans damnificades. No reproduiré els debats que 
he tingut amb la presidenta, amb vostè, amb l’anterior conseller, des del 2010, des 
que va acabar 2011, des que va canviar el Govern, però sí que és cert que han sigut 
les grans damnificades d’aquest Govern, perquè sí que és cert que s’ha eixugat molt 
el deute de l’ACA, però ha sigut a costa de deixar de fer obres molt necessàries que 
ens han portat a una situació difícil, com diu el CADS en el seus informes. Estem 
encara gairebé en 1.000 milions menys, que, a més, es concentren totes en la gestió 
de l’aigua: el cas de l’ACA, que no tenim el contracte programa; les millores del..., 
tots els ingressos del cànon no han revertit en millores de finançament de l’ACA pel 
tema del pla de depuradores sobre l’estat de les masses d’aigües; segueixen sense fer 
el contracte programa; preveuen pocs milions per a disponibilitat i abastament en 
municipis que tenen problemes. Bé, per al 2017 i 2018, 10 milions, quan el 2010 in-
vertíem ja 500 milions i escaig. 

El pressupost que tenen per al Pla de conques internes –el Pla de conques internes 
amb totes les mesures. Vam fer el pla nou; l’altre era del 2010. Hi ha un pressupost del 
Pla de conques internes que s’ha reduït un 85 per cent respecte al pla del 2010. Amb 
això serà molt difícil que puguem complir amb totes les mesures. Però és que, a més, en 
aquest pla hi ha una disminució dels cabals de manteniment.

No introduïm el cànon per als usos ramaders. En això es va quedar sol l’anterior..., a 
l’anterior pressupost es va quedar sol el director de l’ACA, i ara veig que tornem sense 
abordar aquesta qüestió.

Hem d’acabar amb la disbauxa del sistema concessional. Suposo que tots vam poder 
veure l’altre dia el programa de TV3 sobre l’aigua, que penso que estava molt ben fet. 
Hem de mirar què passa amb aquestes concessions, perquè els ajuntaments estan total-
ment forçats davant d’aquestes grans empreses que els pressionen. El sistema conces-
sional aquest s’ha d’acabar. No pot ser que, a damunt, se’ls hagi d’indemnitzar per una 
suposada responsabilitat patrimonial.

Hem d’acabar amb que siguem..., des del sector públic es paguin les externalitats 
ambientals; com, per exemple, en el tema de la canonada de les salmorres, que costa 
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25 milions d’euros que acabarà pagant l’ACA, quan aquesta empresa declara, els últims 
cinc anys, beneficis.

Per tant, nosaltres, en aquest sentit... Ah, i queden pendents les grans inversions per 
poder afrontar futures sequeres, perquè el fet que aquest any hagi nevat molt i tinguem 
aquest episodi de fred..., que no ens enganyem, aquí estem en un escenari de canvi cli-
màtic i, per tant, tindrem futurs episodis de sequera, menys pluviositat, i tenim pendents 
la dessaladora del Foix i una sèrie d’inversions que són necessàries.

No hi ha partida oberta, econòmica; sí que hi ha una addicional a la llei d’acompa-
nyament, però no hi ha partida oberta per a la reversió d’ATLL. I, per tant, nosaltres, en 
aquest sentit, hem fet bastantes esmenes que van en aquest sentit i també, sobretot, en 
poder donar suport als municipis que vulguin posar en marxa processos de reversió i de 
remunicipalització de l’aigua.

L’altre damnificat: protecció i conservació del medi natural. Que, bé, ara em deia la 
secretaria que sí que... Perquè jo els números que vostè donava d’augment no els he vist. 
O sigui, jo veig una reducció pressupostària. A més, també l’hi dic, i l’hi diré demà a 
la consellera d’Agricultura: amb aquesta nova trossejada que hem fet, de les polítiques 
de medi natural i biodiversitat, doncs, vostès no hi han sortit guanyant. Hi ha una part 
molt important del pressupost que s’ha quedat a la Direcció General de Forest. I penso 
que aquí hi haurà... I, a part, un problema de coordinació que es donarà, quan parlem de 
gestió, per exemple, de forest en espais protegits i en parcs.

Aquí el pressupost és continuista. I, a part, aquí hi ha una sèrie d’incompliments fla-
grants, conseller, que hem votat i revotat quaranta vegades en el Ple. No tenim llei de 
biodiversitat ni l’esperem, ni estratègia de biodiversitat; no tenim acabat el pla de con-
nectors biològic, el catàleg d’espècies de fauna i flora en perill –algunes que estan al 
límit. Per tant, és com si en els temes de medi natural i biodiversitat de patrimoni s’ha-
gués quedat una foto fixa, parada en el 2010, i estiguem en el mateix punt.

Pel que fa a la planificació estratègica dels espais naturals protegits, no sabem re, 
quan acabaran els plans de gestió i usos. Dels nous parcs –també, document que ens va 
presentar el conseller Vila aquí, en seu parlamentaria, no?–, els tres nous parcs que es-
tem arrossegant des del 2010, el de les capçaleres del Ter i Freser, el de les muntanyes 
de Prades i el de la serra del Montsec, no en sabem re.

Les polítiques de prevenció i control ambiental? Aquestes sí, surten una mica més 
ben parades, tampoc no molt. Ja està bé, hi ha un augment de 700.000 euros respecte al 
pressupost anterior, perquè tenen feina, eh?, o sigui, realment si..., tenim feina.

I l’altre gran tema, que seré critica, és les infraestructures pel que fa a les polí-
tiques de residus. D’aquest programa, pressupostàriament, res a dir; augmenta 12,3 
milions inclús respecte al 2010. Però, clar, el model continua sent un model conti-
nuista que no té en compte les noves directives. Nosaltres creiem que el Pincat 20..., 
s’ha d’anar més enllà. Hem d’anar no a un tractament més finalista, sigui triatge, abo-
cament o incineració, sinó a un tractament més preventiu, tipus..., amb l’Estratègia 
residu zero. I no hem trobat cap partida... Per exemple, vam fer l’experiència de Ca-
daqués, que va estar molt bé per allò del dipòsit retorn d’envasos, però no hem seguit 
avançant per aquest camí. I, a més, sobretot no transposem el tema de posar-li la res-
ponsabilitat al productor-distribuïdor. 

I després hi ha un tema que ens preocupa. Miri, ho sap, a l’àrea metropolitana estem 
estancats en la fracció orgànica –dades del seu departament–, no avancem. Per tant, hem 
de fer un canvi. Hem de fer un salt qualitatiu, mirar a veure els grans productors, perquè 
no podem estar estancats perquè no arribarem, el 2020, als indicadors que ens marca la 
Unió Europea. Per tant, aquí necessitem un canvi substancial d’aquestes polítiques.

I acabo, que em queda un minut, pel tema dels PDU i les polítiques de planificació 
i ordenació territorial. El PDU per si..., els plans directors urbanístics no són una mala 
eina en si mateixos, el que passa és que nosaltres creiem que en els darrers anys se n’ha 
fet un ús i un abús i que, a més, a vegades aquests plans directors han posat, per sobre 
del bé comú o per sobre de les voluntats dels veïns o dels ajuntaments del territori, al-
tres interessos més economicistes, urbanístics, etcètera. I, per tant, avui dia en tenim 
uns quants en el territori. Jo ho sé perquè vostè m’està dient que vol ordenar el territo-
ri. Doncs, si volem ordenar el territori haurem de començar a veure on tenim conflictes 
–i amb alguns d’aquests PDU tenim conflictes– i mirar com els podem anar resolent.
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I, en concret, també m’agradaria, ja que el dia 30 de desembre (sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –acabo, presidenta– van aprovar 
el PDU del CRT de Vila-seca i Salou, recordar-li que, malgrat que s’hagi aprovat i que 
aquest pla és millor que l’anterior, continuem tenint sense resoldre, en aquest pla, els te-
mes de mobilitat, d’aigua, etcètera. Per tant, espero que, amb aquesta nova llei de terri-
tori, aquests PDU que estan generant tant conflicte..., puguem tenir una mirada i arribar 
a un consens.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Grau. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular, el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Agradecer al conseller la presentación de su informe. Usted sa-
brá y entenderá que no podamos apoyar el presupuesto, sobre todo por la filosofía que 
engloba de intentar hacer un presupuesto encarado para intentar romper con el resto de 
España. Ya, con ese matiz, entenderá el voto negativo al presupuesto.

Yo le agradezco el tono de su intervención, aunque con otros portavoces seguramen-
te hemos asistido a intervenciones diferentes, porque... Un portavoz decía que le agra-
decía que no hablase de las reclamaciones al Estado. Usted lo ha hecho cada dos minu-
tos. Cada dos minutos ha dejado caer una perla; de forma disimulada, pero la ha dejado 
caer. Es como el gota a gota, la gota malaya. Pero lo ha hecho cada dos minutos.

Hablaba... Yo puedo entender y comparto con usted que al final las obras en infraes-
tructuras son, la gran mayoría, obras a largo plazo, complicadas técnicamente. Y el in-
tentar que sean obras ejecutadas de forma plurianual lo podemos compartir. Lo que sí 
que es verdad, que haría falta un informe sobre el impacto que puede tener en futuros 
presupuestos el pago plurianual de algunas obras; que es verdad que estas obras, pues, 
son complicadas y van a largo plazo.

¿Pero cuál es el referente de gran obra del Gobierno de la Generalitat? La L9. La 
desastrosa obra de la L9: sobrecostes, incumplimientos... Mire, usted decía: «El urba-
nismo tiene una capacidad transformadora.» La L9 la ha tenido. En la Zona Franca, la 
capacidad transformadora urbanística ha sido evidente: un barrio lleno de pozos y de 
vallas de obra, para luego no tener estación de metro. Es verdad. Pero en este caso ha 
sido en negativo. Esperemos que los referentes en el futuro sean otros. Ya le digo que 
esperamos que en estos presupuestos se incluyan que las estaciones del barrio de la Ma-
rina y de Zona Franca se puedan abrir –creo que no será así, pero se lo vamos a pedir– 
y que las futuras obras –por ejemplo, de plaza España a Gracia–, pues, se ejecuten me-
jor, se presupuesten mejor y que podamos olvidar el desastroso ejemplo de la L9.

Luego, usted no ha hablado del tranvía, prácticamente. A nosotros nos preocupa el 
tranvía. Un servicio público que en el 2015 tenía cuatro accidentes por mes. Hombre, 
puede ser que quedara disimulado porque es la ciudad de Barcelona, es el tranvía, no 
suelen ser accidentes graves... Pero cuatro accidentes por mes no es poco, señor conse-
ller. Nos quejamos de otras infraestructuras y otros servicios públicos, pero como esto 
depende de ustedes, no se habla.

Tenemos, por ejemplo, los Ferrocarriles de la Generalitat, que en gran parte es ver-
dad que dan un buen servicio, suelen cumplir con los horarios, pero pueden morir de 
éxito. Últimamente, la línea del Vallès tiene retrasos y paradas; que esto cuando es de 
cercanías usted hace rueda de prensa por retraso, por retraso y parada de rodalies, pero 
no lo hace con Ferrocarriles de la Generalitat. Paradas, retrasos, hacinamiento de trenes 
–hacinamiento de trenes–, malos servicios... A Sant Quirze, por ejemplo, se ha quitado 
un servicio a primera hora de la mañana, que iba muy bien, pues, para aquellas perso-
nas que trabajan fuera de Sant Quirze o llevan a sus hijos al colegio; que, como ustedes 
han quitado ese servicio, ahora tienen que utilizar el vehículo privado. Gran aportación 
a la movilidad sostenible.

Esperemos que –alguien lo comentaba– la conexión entre los Valleses sea en un fu-
turo inmediato, que se pueda planificar, que se pueda ejecutar. Pero, sobre todo, el ser-
vicio que antes era un ejemplo de Ferrocarriles de la Generalitat, a día de hoy no lo es; 
a día de hoy no lo es y solo falta, pues, que nos vayamos un día a las ocho y media de la 
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mañana a una estación de la línea del Vallès y cojamos el ferrocarril. El hacinamiento 
es evidente y hay muchas veces retrasos y paradas de trenes.

Hay otras obras, que evidentemente no estamos de acuerdo. Encontramos a faltar 
Can Feu de Sabadell; la C-55 en Sabadell, que usted y yo no nos vamos a poner de 
acuerdo –queremos el desdoblamiento de la C-55, ustedes no–; encontramos a faltar, 
por ejemplo, la construcción –y usted me corregirá– de la línea 12, prevista en el Plan 
director de infraestructuras, que ha de conectar Barcelona con muchos municipios del 
Baix Llobregat, empezando por Esplugues, Sant Just, Gavà, Castelldefels, Viladecans; 
o mejoras, por ejemplo, de conexión de autobús de Reus con Valls, aeropuerto de Reus, 
estación del AVE y ciudades de la Costa Dorada. Yo se lo decía, porque al final su in-
tervención ha sido muy correcta y estaba muy bien, pero si vamos a lo concreto encon-
tramos cosas a faltar.

Peajes –peajes. Sabemos cuándo se van a cerrar los peajes que hay en Cataluña del 
Estado. ¿Cuándo, los de la Generalitat? Ahora justifica que hay peajes; ahora usted lo 
justifica porque hay que pagar la obra. ¿Cuándo se podrá decir que Cataluña estará li-
bre de peajes, sobre todo los de la Generalitat, que no sabemos cuándo se van a cerrar? 
Que, por cierto, bastante caros –bastante caros, ¿eh? 

Y ahora vamos a hablar de inversión –vamos a hablar de inversión. Porque usted se 
queja mucho del Estado. Dice que el Estado invierte poco en Cataluña. ¿Comparado 
con qué? ¿Comparado con qué? ¿Que invierte poco? A todos nos gustaría que invirtiese 
mucho más. Y usted sabe que se han vivido unos años de crisis en los cuales se podía 
hacer poca obra pública, porque esta Administración también lo ha vivido. Pero vamos 
a datos –a datos. Ministerio de Fomento, periodo 2006-2015: inversión de más de 8 mi-
llones de euros, el 18 por ciento del total adjudicado por parte del ministerio; es decir, 
la comunidad autónoma con mayor inversión en infraestructuras desde 2006 ha sido 
Cataluña –ha sido Cataluña–: el 18 por ciento. Madrid, el 5,4. Le comparo con Madrid 
porque supongo que querrá compararse con una gran comunidad, ¿eh?, que es la capital 
de la nación. Pues, mire, 18 por ciento Cataluña; 5,4 Madrid.

Nos vamos... Periodo –inversión total– 2005-2014: más de 28 millones de inversión. 
La mayor comunidad autónoma en inversión: Cataluña. ¿Y por renta per cápita? Catalu-
ña por encima de la media.

Si vamos al trimestre de 2016, que esto es hace poco –que hablamos del primer tri-
mestre porque no tengo más datos–, el Estado invierte en infraestructuras un 71 por 
ciento más que la Generalitat. Nos podemos quejar, todos queremos más inversión, pero 
es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Habla de rodalies. Sabe usted que se están haciendo inversiones en rodalies, que 
hay que mejorar las frecuencias y el servicio. Pero, oiga, el problema de las frecuencias 
quizás viene por parte de este Gobierno. ¿Quién marca las frecuencias? ¿Quién las mar-
ca? Y ustedes, para marcar las frecuencias, utilizan un criterio político y no técnico. Es 
muy fácil ir a un municipio, a un ayuntamiento y decirle: «¿Qué quieres, más frecuen-
cias? Hecho, más frecuencias.» ¿Pero se tiene en cuenta la capacidad de absorción de la 
vía de esas frecuencias? ¿Se tiene en cuenta? ¿Por qué hay retrasos? Porque, seguramen-
te, si se hiciese caso a todas las frecuencias que ustedes piden podría haber accidentes.

Yo..., de verdad, ¿eh?, si quiere yo le puedo pasar estos datos y compare usted la in-
versión del Estado –porque, claro, hay que compararla– con el resto de comunidades 
autónomas, y luego la inversión que hacen ustedes, comparada también con la que hace 
el Estado.

Dicho esto, ahora vamos a hablar de animales –animales. (Rialles i remor de veus.) 
Es lo que toca. (Rialles.) Entendemos que, por ejemplo, los conejos y los jabalíes de-
penden de Agricultura, y de usted dependen, por ejemplo, los lobos y los buitres. (Ria-
lles.) Fauna salvaje. Se lo digo... (Remor de veus.) Se lo digo... (Rialles.) No, no, que es 
un tema importante. Se lo digo porque sabe que hay planes de reintroducción de algu-
nas especies en Cataluña que son importantes, pero hay un problema con ganaderos de 
montaña porque cierto control no se está realizando y están teniendo problemas, graves 
problemas en sus cultivos y la ganadería de las zonas de montaña. Entonces, está bien 
intentar reintroducir especies que son autóctonas y que hay que proteger, pero también 
hay que proteger la actividad de estos agricultores y ganaderos en las zonas de monta-
ña, y que nosotros, en el presupuesto, no hemos visto de qué manera se podía reflejar.
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Hablaban de proteger espacios protegidos. Bueno, lo compartimos. Me gustaría sa-
ber la inversión que se hace en el delta del Ebro y en el delta del Llobregat. Usted decía: 
«Son una estructura de estado.» Pero dice que falta dotarlos de recursos, que no están 
bien cuidados... Si es una estructura de estado y reconoce que no están bien cuidados, 
vaya ejemplo.

¿Qué más? Sí, sobre el canal Segarra-Garrigues, sí que nos gustaría saber..., no es de 
ustedes, pero hablaban de agua. Nos gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de si 
al final va a dar servicio también a la provincia de Barcelona. Si no es de ustedes, maña-
na se lo preguntaré a mi compañera, la consellera de Agricultura. 

Y voy tocando el último tema, que es la ley de cambio climático, que sigue en tra-
mos que..., bueno, que hay que trabajar la ley. No sabemos qué dotación presupuestaria 
va a tener. Porque al final el papel todo lo aguanta, pero cuando se tiene que ejecutar 
sin el presupuesto, pues, eso, queda muy bien. Sí que es verdad que al final el sector de 
la industria automovilística va a ayudar, porque los coches cada vez son menos conta-
minantes, hacen más coches eléctricos, y cada vez son más medianamente sostenibles.

Pero sí que me ha preocupado algo. Cuando hablaba de la ley del cambio climático y 
miraba a los representantes de la CUP. Señor Rull, usted miraba a los representantes de 
la CUP y decía: «Hay que regular que determinados vehículos no entren en determinadas 
zonas.» ¿Método Carmena? ¿Ayuntamiento de Madrid? Me gustaría saber..., que usted 
me pueda puntualizar cuáles son las acciones que van a tomar sobre los 4x4, los diésel, el 
criterio de matrícula pares-impares... Porque eso entiendo que es una concesión a la CUP, 
porque usted los ha mirado expresamente. Entonces, ¿qué tipo de vehículos se van a res-
tringir? ¿En qué zonas? ¿En qué municipios? ¿Cómo lo van a hacer? Porque esto yo creo 
que al final no se puede decir así, como aquí el que las deja caer sin concretar. Y porque 
usted sabe que estas acciones que van a tomar o que quieren llevar a cabo van a ser muy 
polémicas, si no, no las hubiese anunciado así, como aquel que pasa y luego se va.

Yo dejaré aquí primero mi intervención y esperando las respuestas del señor con-
seller.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Villagrasa. Té ara la paraula, per tal de respondre als grups parla-
mentaris que han presentat esmenes a la totalitat, el conseller Josep Rull.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

M’he d’endreçar un moment els papers, molt ràpidament... 
Molt bé; gràcies, senyora presidenta. Entenc que en aquesta primera intervenció res-

ponc als quatre grups parlamentaris que han presentat esmena a la totalitat i després 
respondré al Grup de la CUP - Crida Constituent i al Grup de Junts pel Sí. (Pausa.) 
Molt bé; perfecte, doncs.

Moltíssimes gràcies. En primer terme, gràcies pel to que vostès han emprat en 
aquestes intervencions. No de determinats continguts, i m’adreço bàsicament al Grup 
de Ciutadans. O sigui, vostè ha utilitzat algunes expressions que es mereixerien, sim-
plement, que jo no contestés cap de les seves aportacions, cap ni una. O sigui, vostè..., 
parlar de capitalismo de amiguetes, o parlar de supremacia en referir-se a allò que estem 
fent des del Departament de Territori i Sostenibilitat o des del Govern és simplement 
inacceptable –simplement inacceptable.

Podem entrar en una dialèctica d’agafar i posar etiquetes. I a mi em seria molt fàcil 
d’agafar i dir: escolti, vostès parlen de capitalismo de amiguetes, Ciutadans, que gene-
ren un consens amplíssim que els identifica com el partit del l’IBEX 35? Vol que entrem 
en aquesta dialèctica? Vol que hi entrem? Vol que expliquem exactament, diguem-ne, a 
quins interessos legítimament serveix el seu partit polític aquí i a Madrid? Vol que ho 
fem? Té alguna mena de sentit que ho fem? Vol que entrem en aquesta dialèctica?

Aquesta no és una dialèctica que a nosaltres ens agrada. O a l’hora de parlar de su-
premacistes. No, nosaltres defensem uns determinats interessos. Vostè al principi ha 
dit: «Presentem esmena a la totalitat, bàsicament, perquè això no està..., aquests pressu-
postos no estan pensats per a tots els ciutadans.» Clar que no són els pressupostos que 
nosaltres volem! Clar que no són els pressupostos que Catalunya es mereix! Si nosaltres 
tinguéssim capacitat plena de gestió del rendiment fiscal i econòmic que tenen els ca-
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talans, que generen els catalans, aquests serien uns pressupostos radicalment diferents, 
perquè hi hauria una part amb què no hauríem de pagar endeutaments anteriors, ni hau-
ríem d’utilitzar fórmules de pagaments diferits, de pagaments estructurats. I, per altra, 
podríem injectar aquests recursos que efectivament es paguen a Catalunya i se’n van i 
no tornen. Perquè el dèficit fiscal no és una invenció, no és un element vaporós, és una 
realitat concreta que afecta el dia a dia de la gent d’aquest país, agradi o no agradi.

Abans el senyor Villagrasa diu: «Vostè ha passat per sobre d’una manera, di-
guem-ne...» –com ho ha dit?–, «de forma dissimulada.» No, no, de forma dissimulada 
no, rotunda –rotunda. Aquests són els pressupostos d’una Catalunya postautonòmica, i 
el que volem és que acabin sent els pressupostos d’un estat independent. Perquè són ra-
dicalment injustos. És a dir, fixi-s’hi: que nosaltres hàgim de pagar 170 milions d’euros i 
escaig a peatges a l’ombra, que hàgim de pagar 49 milions d’euros a bonificació de peat-
ges i que no puguem fer inversió efectiva en noves carreteres directament aquest any... 
Home, és que és molt complicat, això.

I això ho podem revertir. I això és el que hem de ser capaços d’explicar a la gent 
d’aquest país, parli català o parli castellà, hagi nascut a Catalunya o hagi nascut fora de 
Catalunya. Aquesta és la pedagogia que fem i aquesta és la pedagogia que volem fer. 
Estem perdent moltes oportunitats, com a país, per no poder prendre les decisions. Sa-
ben quin impacte econòmic té el fet de no disposar del Corredor Mediterrani avui? De 
no disposar d’una connexió ferroviària amb ample internacional definitiu en el port de 
Barcelona? O una connexió amb ample internacional en el port de Tarragona? Saben 
quin impacte té, a nivell de llocs de treball?, a nivell d’economia concreta?, a nivell de 
consolidació de l’estat del benestar? Estem parlant essencialment i bàsicament d’això. 
Aquest és l’argument.

Per tant, senyora Bravo, en aquests termes l’hi dic: podia, simplement, no respondre 
per aquests dos elements, però vostè ha tret alguns plantejaments, alguns elements que 
sí que vull contestar. Perquè a mi em sembla que o forma part del desconeixement o de 
la mala fe. I jo, pel que la conec, crec que és més aviat desconeixement que no pas mala 
fe amb relació al tema de les concessions i al tema dels busos exprés.

Els busos exprés –la línia de bus exprés– s’han de concebre com uns reforços de les 
línies actuals que existeixen. Aquesta és la base sobre la qual estan estructurats en ter-
mes concessionals els busos exprés. I, per tant, qui les exploten? Les exploten aquelles 
empreses que tenen una concessió sobre aquells trajectes concrets, aquells serveis con-
crets que comuniquen diversos municipis del país. Aquest és el plantejament.

El model de concessions català ha estat sotmès a consideració davant de la Unió 
Europea. De fet, vam ser nosaltres que l’any 2013 vam demanar a la Unió Europea que 
avalés o no l’ampliació de les concessions que es van fer l’any 2004, que preveuen quins 
són els operadors que executen les diverses línies de transport. I la Unió Europea ho va 
avalar. I ho va avalar de manera clara i precisa, perquè nosaltres no volíem que hi ha-
gués cap mena de dubte sobre aquesta qüestió. Per tant, aquest és l’element i aquesta és 
la base tecnicojurídica administrativa sobre la qual està basada aquesta actuació. Tenim 
trenta-una línies exprés i al 2017 posarem en servei les que nosaltres vam plantejar que 
faríem l’any 2012. Aquest és un primer element.

Un segon –i que també li agraeixo, malgrat tot, que vostè l’hagi posat sobre la tau-
la–, que és la T-Mobilitat. La T-Mobilitat..., nosaltres no l’estem ajornant, la posada en 
funcionament. El que estem fent és allargar el temps necessari per a la implantació tec-
nològica i els canvis organitzatius abans de l’entrada del nou sistema. Perquè hem inver-
tit vuit, nou mesos en el si de l’ATM, de l’Autoritat del Transport Metropolità, per una 
idea molt bàsica: que no sigui l’aposta de la Generalitat de Catalunya, sinó de l’Autoritat 
del Transport Metropolità. Per tant, vol dir de totes les administracions públiques. Es-
tem parlant d’un projecte d’una complexitat extraordinària.

I hem fet una redefinició per tal d’augmentar el pes de la part pública. Això és el 
que ens demanaven determinades formacions polítiques. I això és el que ens demana-
va l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea metropolitana. Doncs, simplement ho hem fet. 
I creiem que ha sigut una bona inversió de fer-ho en aquests termes; que ens permetrà, 
doncs, al llarg del 2018, ja posar en servei exitosament el que serà una gran..., jo diria la 
segona gran revolució a nivell de transport públic, després de la creació de l’ATM i de 
la integració tarifària. I, per tant, hem volgut plantejar això en aquests termes.
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Dit això, anem cap al PSC. El PSC..., to cordial, amable, com és habitual en el se-
nyor Terrades, però, home, hi ha alguns elements que a mi m’han preocupat, honesta-
ment, sobre alguns punts o de desconeixement o de no ser prou conscient de la llosa 
que suposa haver gestionat no adequadament determinades obres. És a dir, la línia 9 
del metro, determinades concessions d’estacions, no com a concessions, sinó com a 
sistema de finançament –perquè aquí s’ha pervertit el concepte, diguem-ne, «conces-
sional»–, pesa d’una manera rotunda en aquests pressupostos. O sigui, estem parlant 
de l’entorn de 400 milions d’euros, sobre un pressupost ordinari de 1.570-1.580. Es-
tem parlant bàsicament d’això.

I, per tant, home, vostès alguna cosa hi devien tenir a veure amb aquest projecte. 
Jo he intentat buscar elements atenuants, això que diem els advocats «causes atenu-
ants», i he dit: «No es van poder utilitzar fons europeus; no es va rebre allò que hi ha-
via compromès a la disposició addicional tercera.» Però, home, diguem-ne, fer conces-
sions fins a l’any 2041, pensant que els mercats financers sempre estarien oberts... En 
aquests moments ens han deixat severament hipotecats.

Què és el que els proposem? I aquí ens podem tirar els plats pel cap o mirar de tro-
bar una solució. Què és el que els proposem? El que els proposem és redefinir l’arquitec-
tura financera de la línia 9. I això és el que estem negociant amb les entitats financeres, 
amb les empreses constructores, amb els fons d’inversió: que hi hagi una part d’aquests 
400 milions d’euros que nosaltres puguem alliberar justament per continuar l’obra i 
acabar-la. Perquè la línia 9 ens ha ensenyat moltes coses de com hem de treballar de 
cara al futur: que no té sentit actuar pels extrems sense haver finalitzat la part central, 
que és la que dona mobilitat, la que dona sentit al conjunt de l’actuació.

I, per tant, home, que vostès intentin avaluar aquets pressupostos ignorant aquest ele-
ment..., jo, com a mínim, ho trobo qüestionable. Vostès no van arribar abans d’ahir, vos-
tès tenen una responsabilitat concreta amb aquesta qüestió. I podem fer partidisme o re-
soldre el tema. I nosaltres volem resoldre el tema. I el to de la meva primera intervenció 
ha anat per aquí. Hauria pogut entrar-hi i fer una valoració molt contundent sobre aque-
lles coses que no es van gestionar bé de la línia 9 del metro. Però nosaltres el que volem 
és proveir solucions. I per això hem aconseguit, parlant, treballant seriosament, continuar 
les obres del túnel de l’L10. L’endemà que es va inaugurar la línia 9, la Generalitat de Ca-
talunya va continuar treballant en l’L10. I l’altre dia vam fer una visita, justament, amb els 
veïns i els ho vam ensenyar. No hem estat aturats ni un moment. I hem fet un acord amb 
l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir finançament per pagar dues estacions. I estem 
treballant amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal de proveir alternatives. Però els diners 
els tenim, el problema és que van a pagar coses que ja estan fetes. Aquest és el tema.

I, després, vostè ha utilitzat un altre element. No ho pot comparar, senyor Terrades; 
honestament, no pot comparar els pagaments estructurats, pagaments diferits, amb les 
plurianualitats. Les plurianualitats vol dir que amb recursos pressupostaris cada any pa-
guem allò que executem. És simplement això. Perquè una obra no es pot fer en deu me-
sos. Els Tres Ponts no es poden executar en deu mesos. I, per tant, què fem? Anirem pa-
gant a mesura que anem executant l’obra. A partir dels tres mesos, nosaltres certifiquem 
les obres. I, per tant, és evident que si una obra dura trenta-sis mesos, el que fem és..., ho 
financem durant aquest període. I vostès haurien de saber, o vostè hauria de saber que 
hi ha dos calendaris que no van en paral·lel, que és el calendari de l’execució de l’obra i 
el calendari de finançament de l’obra.

Això és diferent d’un pagament estructurat. Un pagament estructurat... Un peatge a 
l’ombra vol dir: desdoblament de l’eix Transversal. Efectivament, desdoblar l’eix Trans-
versal va costar 710 milions d’euros. N’acabarem pagant 3.300. No pot comparar les 
dues coses. No li accepto –perdoni que ho digui amb aquesta rotunditat– que vostè 
compari els dos elements. El que estem és parlant d’un sistema que és el sistema de 
sempre, que és que hi ha obres que necessiten més d’un any per poder ser executades.

Per exemple, els Tres Ponts. Què vam dir? Aquest any hi ha una partida de 3.500 eu-
ros, però licitem, adjudiquem i comencem les obres a final d’any. Ni que en tinguéssim 
quaranta en aquests pressupostos no els podríem executar, perquè és impossible, no po-
dríem certificar una obra que no es fa. I dels Tres Ponts hem dit: «Els anys 2018 i 2019 
hi posarem 15 milions; el 20, 20 milions; i el 21, 13 milions.» I els ho estem explicant 
en aquests termes.
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Sobre qualitat de l’aire –i vostès s’hi han referit–, els faig un plantejament molt bà-
sic: hi ha una taula de qualitat de l’aire a Barcelona i a Tarragona. Vinguin, si us plau, 
vostès hi estan convidats. A la primera sessió van venir alguns grups parlamentaris. El 
Grup d’Iniciativa per Catalunya..., perdoni, el Grup de Catalunya Sí que es Pot hi va... 
(Veus de fons i rialles.) Vinga! Aturi –aturi. (El conseller riu.) Hi va venir el Grup de 
Junts pel Sí. I, bé, el Grup Socialista hi va venir una vegada, em fa l’efecte, i ja no hi 
ha tornat a venir més. El Grup del PP, diguem-ne, no els he vist. Grup de Ciutadans em 
sembla que van venir una vegada o un parell de vegades. Vinguin, allà ho estem expli-
cant tot. I, per tant, està molt bé.

Diu: «Vostès no sabem què fan, però allà ho estem gestionant conjuntament.» Digui: 
«Lideri.» Home, a la Taula de la Qualitat de l’Aire estem liderant i estem explicant què 
estem fent. I sap per què ens en sortirem? Perquè ho farem junts, perquè no anirem se-
parats Ajuntament de Barcelona, àrea metropolitana, diputació i Generalitat, sinó que a 
l’entorn de la Taula de la Qualitat de l’Aire, a l’entorn d’allò que planteja la Generalitat, 
hi anirem junts. I per això vaig dir que reuniríem tots els actors per poder començar a 
prendre decisions. Ho farem al llarg d’aquest mes de febrer. Ho volíem fer el mes de ge-
ner, i el mes de gener farem la taula del Corredor Mediterrani. I, per tant, no hem volgut 
solapar... Però fem això. Vinguin, és tan simple com això.

Diu: «Davallada de les infraestructures ferroviàries.» Però és que nosaltres no vo-
lem que davalli. Però per què davalla? Perquè estem acabant les obres que teníem com-
promeses i perquè estem pagant la línia 9 del metro. I el que volem és no pagar per allò 
que encara no està fet i ho paguem com si estigués fet, sinó pagar per allò que efectiva-
ment es pugui plantejar.

També, un tema menor, però que no el puc deixar passar per..., diguem-ne, no ho 
vull deixar passar. Els PMR, les persones amb mobilitat reduïda. A Sabadell les dues 
estacions són absolutament accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Vostè està 
parlant d’una escala mecànica, està parlant d’això, però hi ha un ascensor perquè perso-
nes amb cadira de rodes o persones que tenen alguna dificultat hi puguin accedir total-
ment –totalment. I, per tant, no confongui coses.

Però després hi ha l’element bàsic –i entro a l’Incasòl–, que és la filosofia que algun 
altre grup parlamentari compartia. Diu: «És que a l’Incasòl hi ha menys diners, ara.» 
Sí, home, hi ha menys diners perquè paguem menys endeutament. Aquest és el tema. 
Però l’Incasòl incrementa la seva capacitat d’inversió? Clar que sí. Aquest és el tema. 
I aquest és el tema potent. És a dir, no ens serveix de res tenir formalment més parti-
des, si aquestes partides serveixen bàsicament per pagar endeutament. Clar, el deute de 
l’Incasòl..., l’any 2010 estava amb un endeutament de 921 milions d’euros; l’any 16, 536; 
l’any 17, 483. Per això podem fer més actuació. No es fixi en la seva obsessió, que és 
allò que hi ha sobre el paper, sinó fixi’s en quina és la capacitat real per poder transfor-
mar les coses, per poder fer inversió pública. I això ens passa amb l’Incasòl, i això ens 
passa també amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

I després també li agraeixo els elements de consens que vostè posa sobre la taula 
–i és veritat–: en matèria de mobilitat, a l’hora de definir el model de gestió de rodalies, 
a l’hora de definir allò que estem fent en el Vallès Occidental i en el Vallès Oriental, 
amb acord amb el consell comarcal, governat pel PSC i que hi tenim, marge d’acord. 
I amb vostè sempre l’hem tingut, aquest marge d’acord; jo no ho vull desaprofitar. Mal-
grat aquesta primera part, que he volgut ser contundent a l’hora de respondre, jo..., sap 
que, en molts aspectes, hem estat capaços de treballar plegats, hem estat capaços de 
consensuar lleis amb un nivell de transformació extraordinari. Però vinguin, participin, 
comprometin-se. Que quan el PSC ho fa, jo crec que el país se’n beneficia, i se’n benefi-
cia d’una manera considerable.

També em parlava d’aquella previsió de la disposició de..., amb relació a la sentèn-
cia que afectarà Aigües Ter Llobregat; de com treballarem, de com actuarem. Vostè ens 
deia: «No veig la partida, en cas que hi hagi una sentència contrària a la Generalitat de 
Catalunya que plantegi, doncs, que la concessió amb Acciona no va ser l’adequada.» En 
tot cas, la partida serà a càrrec d’ATLL. Si fem una nova empresa pública, tindrà actius 
–actius, que són les instal·lacions– i passius –que serà la indemnització. I l’aigua paga 
l’aigua via tarifa. Aquest és el mecanisme a través del qual nosaltres podem fer front a 
qualsevol eventualitat que hi hagi en aquest sentit.
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Amb relació a Iniciativa: aquí hi ha elements d’acord i elements de discrepància. Un 
element d’acord: escolti –i no em cauen els anells per reconèixer-ho–, en matèria de ges-
tió de la biodiversitat, els últims anys no han estat anys feliços; dit d’una manera suau, 
no han estat anys feliços. És a dir, tenim massa coses pendents a fer. I nosaltres estem 
reorientant l’estratègia amb relació a tot allò que fa referència a l’estratègia de la biodi-
versitat, al catàleg de fauna i flora. La tindrem enllestida aquest any 2017, amb mitjans 
propis. No podem contractar a fora, com es feia abans. Ho farem amb mitjans propis. 
Els plans especials de cadascun dels espais: nosaltres tenim un calendari; no els podrem 
fer tots perquè no tenim la capacitat per fer-los. 

Però jo em comprometo..., i pot constar en el diari de sessions que els demano jo 
mateix una compareixença en aquesta..., a la comissió, en aquest cas seria la Comissió 
de Medi Ambient, per parlar de l’estratègia de biodiversitat del Govern de Catalunya. 
Però reconec que hi han hagut determinats elements, sobretot de desinversió, que en 
aquests moments ens costa molt i ens costa molt de poder revertir.

També parlaven..., i aquí ja és un element que també té algun punt de connexió amb 
el que plantejava la CUP - Crida Constituent. Què els hem plantejat? I ara ho faig en seu 
parlamentària i formalment: fem plegats una proposició de llei per crear l’agència del 
patrimoni natural? Fem-ho? Fem-ho..., creiem que podria ser un bon instrument. Si ho 
fem via projecte de llei, trigarem molt –trigarem molt. Si ho fem com a proposició de 
llei, tindrà un valor afegit, que és el que va tenir la Llei de finançament del transport pú-
blic –recordi-ho, eh? La «llei Milà», que diu vostè, va ser una llei..., la llei Milà - Ricard 
Font. (El conseller riu.) Va ser..., ho va ser via proposició de llei. Ho podem fer, podem 
començar i fer-ho plegats. I això ens permetrà crear l’eina, l’instrument, per crear el 
fons a què feia referència la CUP, que després entenc que jo tindré temps per poder-los 
contestar efectivament, eh? Per tant, aquest és el tema.

Vostè, en matèria d’aigua –per això, aquí sí que expressem la discrepància..., i amb 
molta cordialitat, senyora Hortènsia Grau, perquè el to que ha utilitzat ha estat simple-
ment exquisit. L’endeutament dels 1.500 milions d’euros ha paralitzat, en molt bona me-
sura, l’ACA –l’ha paralitzada. És a dir, nosaltres, què vam haver de fer? Vam haver de pa-
gar les coses fetes sense diners. I per això no hem pogut acabar de desplegar el PSARU. 
Ja ens hauria agradat poder-lo acabar de desplegar.

I, per altra banda, els papers ho aguanten tot. El primer Pla de conca del districte 
fluvial de Catalunya era un pla de conca que estava plantejat sota la premissa d’«el pa-
per ho aguanta tot» –amb tot, eh?–, de fer una inversió que sabíem que no es podria dur 
a terme mai. Era una inversió de 6.000 milions. A 200 milions per any, cosa que ara 
podem garantir que estarem a l’entorn de 120-130 milions, hauríem trigat trenta anys. 
I un pla d’aquesta naturalesa té una vigència de sis anys. Els mateixos cabals de mante-
niment eren incomplibles, perquè tots estaven condicionats. «Garantirem els cabals de 
manteniment del Ter en la mesura que tinguem totes les dessaladores plenament opera-
tives...», tot un seguit d’elements, de condicionants, que mai no es van complir. I nosal-
tres, amb el nou Pla de conca..., nosaltres hem establert, per primera vegada, un cabal 
de manteniment ambiental que és complible, perquè és un pla que s’autofinança. Aques-
ta és la virtut d’allò que nosaltres estem fent.

També, com el Grup Socialista, parlava de les infraestructures ferroviàries. Per què 
prioritzem el transport públic per carretera? Perquè té, diguem-ne, una rendibilitat molt 
ràpida, guanyem en capacitat de càrrega, guanyem en velocitat comercial. És allò que 
els deia del carril bus-VAO de la 250, que ens permet, diguem-ne, guanyar, amb molt 
poca inversió, proporcionalment, quinze minuts de trajecte. Això és moltíssim. Això es 
extraordinàriament elevat. I, per tant, prioritzem autobús, però amb infraestructura que 
ens permeti que aquests autobusos vagin ràpid. Perquè el transport públic..., guanyarem 
la batalla de la velocitat comercial. I en aquests moments no tenim prou recursos, des 
del departament, per fer més vies de tren. Ja ens agradaria poder-les fer. Perquè el tren 
té molta més capacitat de càrrega. 

Sobre el tema de la vinyeta: el nou model, eh? Una cosa és l’eurovinyeta, que és el que 
ens ve plantejat per part de la Unió Europea, que afecta gran tonatge, i l’altra, la vinyeta, 
que és un mecanisme pel qual, doncs, es faci pagar per la disponibilitat i ens permeti ai-
xecar les barreres –aixecar les barreres– i poder establir, diguem-ne, un mecanisme de 
dotació de recursos que permeti neutralitzar l’efecte d’eliminar les concessions explícites, 
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poder pagar els peatges a l’ombra sense hipotecar la capacitat de continuar fent infraes-
tructures i obra publica. Aquest és l’esquema. I apostar per la digitalització de les carrete-
res. I fer bones polítiques de manteniment. I fer bones polítiques de seguretat.

Aquí, amb el Grup Socialista –també ho plantejava, senyor Terrades–..., és a dir, 
«facin-ho ràpid». A nosaltres ens agradaria tenir preparat això l’any 2017. I per això 
vam començar, a finals de l’any passat, una reunió amb cadascun de vostès, amb aproxi-
madament vint actors –que hi ha grups parlamentaris, col·legis professionals, patronals, 
sindicats, el RACC, transportistes–, per poder posar un model sobre la taula, a l’empara 
del grup de treball de peatges que vostès, el Grup Socialista, havien plantejat. Això és 
el que nosaltres estem mirant d’orientar, eh? Per tant, aquests són elements rellevants.

I, finalment, amb relació al Grup del Partit Popular. Clar, algunes de les coses ja les 
he plantejades, eh? Escolti, el ministre mateix de Foment, el nou ministre de Foment va 
reconèixer, tant en una reunió que vam tenir com després a la roda de premsa posterior, 
que hi havia uns nivells altíssims d’incompliment per part de l’Administració General 
de l’Estat. Nosaltres vam repartir un document que és interessant, que és tot allò que 
s’ha compromès a fer l’Administració de l’Estat amb relació a rodalies. El deute és de 
més de 4.000 milions. És una quantitat que a nosaltres, des de la Generalitat de Cata-
lunya, ens agradaria que hi hagués com a inversió? No, són compromisos concrets, del 
ministre Blanco i de la ministra Pastor, que s’han incomplert d’una manera manifesta. 

I, per tant, què li vam ensenyar al ministre? Li vam portar un patracol... (El conseller 
riu.) Li vam portar tot un dossier de documents que tenien el compromís, la rúbrica de 
l’Estat espanyol, no de nosaltres. Per tant, home, diguem-ne, el representant del Partit 
Popular en aquesta comissió, en aquest tema hauria de ser una mica més prudent. I vos-
tès què diuen? Diuen: «l’Estat inverteix.» No, l’Estat pressuposta, que és diferent. Una 
cosa és pressupostar, i l’altra, invertir. Perquè el nivell de compliment d’execució real 
de la inversió és molt baix. L’any 2015 –dades ofertes pel mateix Ministeri d’Hisenda–, 
parlàvem d’uns nivells d’execució, per part d’Adif, que no arribaven al 30 per cent. Per 
tant, vostè ens està parlant, diguem-ne, d’uns pressupostos que no es compleixen.

Fixin-se què ens passa amb l’Estat. Ens passa que acordem una quantitat concreta; 
quan la veiem en els pressupostos, ha baixat. I quan veiem l’execució real, ha baixat en-
cara més. I queda expressat a la mínima expressió. Aquest és el problema. I, per tant, 
escolti, parlem de criteris?, parlem d’allò que realment s’executa? El nivell d’execució 
dels pressupostos generals de l’Estat a Catalunya és molt baix. El nivell d’execució dels 
pressupostos generals de l’Estat a Madrid és molt alt. A Catalunya, en determinats ca-
sos, no arribem al 70 per cent; a la Comunitat Autònoma de Madrid se supera el cent per 
cent d’execució concreta. Aquest és el tema i, per tant, parlem-ne en uns termes seriosos.

Sobre el que vostè em deia de Ferrocarrils de la Generalitat: sí, és veritat, estem 
captant molta demanda. Sap quin problema tenim com a..., amb la línia S1, de Ter-
rassa fins a Barcelona? Que nosaltres havíem..., quan vam inaugurar les tres noves 
estacions, havíem de captar aproximadament un 20 per cent més d’usuaris; n’hem 
captat a l’entorn del 50 per cent. Sap per què? Perquè hi ha hagut una part dels usua-
ris, antigament de rodalies de Renfe, que han migrat cap a Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya. Per això els primers interessats en que Renfe, Rodalies, Adif 
funcionin som nosaltres.

Perquè és veritat, en la mesura que això funciona com un metro, hi ha un nivell de 
densificació important, com en qualsevol metro. Com ho pal·liarem? Comprant aquests 
quinze nous trens. Aquesta és la manera com nosaltres plantegem de posar..., de millo-
rar el servei. I, per altra banda, hem posat també dues noves estacions, que en reempla-
cen dues anteriors a Sabadell. Això ens ha activat també la mobilitat. I ara n’haurem de 
posar tres més. Algú suggereix que no hem de posar en servei les tres noves estacions 
de Sabadell, perquè, si no, el sistema estarà molt més densificat? Nosaltres estem plani-
ficant en uns termes que crec que són raonables.

Tornem un altre cop a rodalies. Qui marca les freqüències és la Generalitat de Cata-
lunya. Sí: impossibles. I per això vam presentar el contenciós administratiu amb Adif. 
Perquè nosaltres, que tenim competències per fixar els serveis..., són competències im-
possibles perquè no hi ha qualitat de la infraestructura, perquè tenim una infraestructu-
ra plena de limitacions temporals de velocitat. I fins que no es millori la infraestructura, 
aquests serveis són incomplibles en massa casos. I això és el que nosaltres fem.



DSPC C 297
19 de gener de 2017

Sessió 14 de la CT 37 

Sobre el tema Segarra-Garrigues, que ens interpel·lava també la diputada Marina 
Bravo: això no és competència del nostre departament, però sí que hi ha una part..., la 
pregunta que feia al final sí que és pertinent. Hi haurà transvasament, per dir-ho d’algu-
na manera, del canal Segarra-Garrigues cap a la zona de Barcelona? No. Jo ja l’hi dic: 
no –no. Estem fent un projecte concret per tal de proveir, diguem-ne, tres comarques, 
eh? Estaríem parlant, en tot cas, de dos municipis de la comarca de l’Anoia, eh?, que són 
la Conca, la Segarra, l’Urgell i una petita part de l’Anoia. Però estem parlant concreta-
ment d’això.

Després, ens ha vingut –i acabaré amb aquests dos últims elements– amb el tema 
dels llops, els animals, la fauna salvatge, eh? –la fauna salvatge. Bé, els llops no n’hi 
ha. (El conseller riu.) Diguem-ne, n’hi ha un que sembla que... No n’hi ha –no n’hi ha. 
No tenim cap mena d’interès de tornar-ne a reintroduir, eh? El que sí que hi ha és el 
Piroslife, que hi ha l’os; un os, el Goiat..., 2 milions i mig d’euros transferits per part 
de la Unió Europea, que es queden en el territori. Aquest és l’element. I després som 
conscients que hem de millorar alguna qüestió, sobretot des d’un punt de vista d’as-
segurances –en som conscients. I, per tant, hem incorporat les millores –el model 
que s’està practicant a la Vall d’Aran és un model interessant–, doncs, a la resta de 
comarques –abans he dit que les comarques de l’Alt Pirineu eren, he tingut un lapsus, 
quatre; en són cinc–, i a l’Aran ho estem plantejant en aquests termes. Però nosaltres 
també fem agrupació de ramats a l’estiu. Ja els agradaria a França fer-ho en els termes 
que ho estem fent a Catalunya, i, en molt bona mesura, ens miren com a model per 
poder-ho fer.

I darrera qüestió, sobre el tema dels peatges, i acabo amb això, presidenta. Sobre el 
tema dels peatges, vostè alegrement diu: «Sabem què vol fer l’Estat espanyol en matè-
ria de peatges.» No, sí, sabem què vol fer. Però vostè és conscient que a l’AP-7 hi ha un 
deute de 2.116 milions d’euros, que és una motxilla? Que quan surt i surt el portaveu 
del PP en el Congrés dels Diputats, que em sembla que ahir va ser aquí, i diu: «Noso-
tros..., alliberarem, rescatarem els peatges.» S’acaba simplement la concessió. Però la 
pregunta que fem i que no ens responen des de Madrid és: com es pagaran aquests re-
cursos?, com es plantejarà?

Nosaltres, amb el nou model de gestió de peatges, proposem un model que sigui 
harmònic i viable per al conjunt del país, i el que els demanem és que en això ho pu-
guem fer plegats. Però, en qualsevol cas, simplement, els últims anys, si mires tot 
l’acumulat d’increment de les tarifes de peatge, les tarifes del peatge de l’Estat han 
pujat de manera substancial, més que no pas les de la Generalitat. Però el problema 
no és aquest increment petit, sinó que nosaltres hem de superar aquell doble greuge 
al qual feia referència. Hi ha mecanismes per poder-ho fer. Hi ha d’altres països que 
ho fan, crec, millor que nosaltres. Agafem, copiem, implementem-ho, perquè aquesta 
serà potser de les accions de sostenibilitat més sòlides i més potents que fem de cara 
al futur.

Sobre el tema de limitació de vehicles en zones protegides, no utilitzarem el siste-
ma de Madrid. Ja li dic que el tema de les matrícules no és el tema que sigui l’adequat. 
Vostès, alguns de vostès..., i aquí sí que m’agradaria algun dia, no ara, però fer una en-
questa de qui de vostès ha rebut una etiqueta per part de la Direcció General de Trànsit; 
una etiqueta..., diguem-ne que, si no has rebut etiqueta, mal «assunto», eh?, diguem-ne 
(el conseller riu), perquè vol dir que té un cotxe poc actualitzat, per entendre’ns. Doncs 
totes..., unes etiquetes –«assunto», barbarisme lingüístic, eh?– sobre les quals podrem 
valorar quins són els cotxes més contaminants i, per tant, limitar-ne el seu accés a les 
zones protegides, però sempre oferint alternatives sòlides i potents de càrrec de trans-
port públic. Perquè això ho hem de fer molt bé. Perquè la gent ha d’entendre que estem 
parlant de la salut dels ciutadans i que això pot tenir un impacte molt significatiu en el 
dia a dia de la gent.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ara, d’acord amb la durada de la intervenció del conseller, tenen 
un segon torn els grups parlamentaris que han presentat esmena a la totalitat, per un 
temps màxim de vuit minuts. Començarà, en primer lloc, la portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, la senyora Marina Bravo.
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Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Seré breve. Aunque se ha ofendido mucho, seguimos sin saber 
cuál es la intención del Govern respecto a muchos de los problemas que hemos plan-
teado; no sé si era una maniobra de distracción. Así que aprovecharemos esta segun-
da intervención únicamente para mencionar algunas de las partidas en que habíamos 
propuesto incrementar la asignación a base de recortar otras en las que creemos que se 
puede ser más eficiente.

Proponíamos –ya lo habíamos dicho antes– incrementar las aportaciones a los ayun-
tamientos para transporte público. Creemos también que con los recursos que ya se 
asignan se puede hacer una gestión más eficiente. Proponemos asignar también más re-
cursos para el control ambiental, porque hay que comprobar si todas esas medidas que 
ponemos en marcha tienen algún resultado, y si no lo tienen hay que cambiarlas.

Proponemos incrementar el presupuesto en bonificaciones de peaje para compen-
sar esa subida que había comentado, creo, el diputado Jordi Terrades, y seguir avan-
zando en disminuir, en la medida de lo posible, este agravio, que supone que unas vías 
tengan peajes y otras no. Proponemos, por último, aumentar también la asignación 
de la Ley de barrios, de la que se ha hablado muchos años y que sigue teniendo cosas 
pendientes.

Y les recordamos también por qué rechazábamos estos presupuestos: porque perpe-
tuaban ineficiencias, porque carecen de una planificación a medio y largo plazo y por-
que obvian los grandes problemas. Me decía que no sabía si era duda o desconocimien-
to; no sé muy bien respecto a qué tema, y eso mismo pienso yo muchas veces cuando 
hacen declaraciones.

Respecto al tema de las concesiones de autobús, me decía que no sabía si era des-
conocimiento o mala intención porque decía que tal y como se habían puesto en servi-
cio las nuevas líneas de autobús, sin sacar ningún tipo de concurso, creía que no era la 
forma más eficiente ni la forma más eficaz. Ya pedimos una comparecencia del señor 
Ricard Font. Ya comenté con él, creo que delante usted, que no estaba hablando de irre-
gularidades, estaba hablando de ineficiencias.

Y no es que lo diga yo, es que los modificados de los contratos de obras y los modifi-
cados de las concesiones de servicios, como en este caso..., cualquier informe, cualquier 
órgano de la competencia y de la regularidad de los contratos podrá comprobar que es 
una de las fuentes, una de las principales fuentes de ineficiencias i de irregularidades. Era 
lo único que estábamos diciendo: que creíamos que se podía hacer de una forma mucho 
más eficiente y mucho más trasparente, y también más ventajosa para los ciudadanos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Bravo. Té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Amb algunes de les intervencions que ha fet el conseller Rull, 
m’ha donat algunes idees per a algunes interpel·lacions, perquè és evident que en vuit 
minuts serà complicat respondre-li a això, a tot el seu argumentari.

Home, Aigües Ter Llobregat..., una cosa sí que hem començat a esbrinar, eh?, que 
una decisió, des del nostre punt de vista, errònia, la volen fer recaure sobre el conjunt 
dels usuaris via tarifa. No entraré més en aquest tema avui; temps tindrem per discu-
tir-ho a la vista del que s’acabi resolent.

En el tema de la línia 9 del metro, aquí de pecats en podríem parlar tot plegats, no? 
Probablement del pecat original d’aquesta línia..., que vostè sap que era una línia que, 
home, molt afinada respecte al seu disseny no ho era; per tant, es van haver de fer mo-
dificats sobre el projecte, que és cert que va encarir-lo. Vostè ho deia, no hi van haver ni 
addicional tercera ni fons europeus.

I he fet un exercici, eh?, en el tema de la línia 9 i la línia 10 del metro. He recuperat 
totes les intervencions parlamentàries de quan el conseller era el responsable a l’oposi-
ció del seu grup parlamentari respecte a aquest tema. I, escolti, podríem estar discutint 
molta estona respecte a la... Puc entendre la seva posició en aquests moments, però tam-
bé he repassat les seves intervencions –que vostè les deu tenir molt fresques, eh?– i, per 
tant, les pressions que també feia el seu grup respecte a aquesta línia.
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I els pagaments estructurats no els va inventar el Govern catalanista i d’esquerres. 
O no se’n recorda, d’allò dels cens emfitèutics, que encara n’estem també pagant al-
guns? Això no era un pagament estructurat? Jo crec que sí, conseller. Aquests paga-
ments estructurats, vostè sap perfectament, a més a més, que molts d’ells, pràcticament 
tots, tenen un altre component, a part del financer, que és el dels grans manteniments, 
dels petits manteniments i de l’explotació d’aquella infraestructura. I podríem estar dis-
cutint de si hem de canviar el mètode o no, però la realitat és aquesta.

Jo li segueixo insistint. No fa falta que ens ho faci avui, però quins projectes, quin 
calendari, quin impacte plurianual tindran aquestes licitacions que vostè diu que durant 
l’any 2017 volen fer. De fet, quan va haver-hi una interpel·lació..., una proposta de reso-
lució, que era del Grup de Ciutadans, respecte a tenir aquest calendari, aquest marc dels 
propers cinc anys, el grup que li dona suport es va negar en rodó a que el departament 
facilités aquesta informació en el Parlament.

Fiscalitat ambiental, que també n’hem parlat. Aquí en tenim capacitat normativa. 
El Govern de la Generalitat té capacitat normativa, amb l’Estatut a la mà, per tirar en-
davant. Hi ha camí a recórrer. L’impost aquest que vostès han fixat a la Llei del canvi 
climàtic, nosaltres creiem que està mal construït. Temps tindrem de discutir-ho a la po-
nència parlamentària, ara no entraré en més detalls, però sí que els animen a que pre-
sentin una llei de fiscalitat ambiental amb les competències i el marc normatiu que té la 
Generalitat, que en té molt, en aquest tema.

Respecte al bus exprés. Miri, aquí estic d’acord amb vostè. No ens sembla un mala 
política. Podríem entrar a discutir si el procediment dels modificats de les concessions 
són els més adients o no per trobar..., perquè el cost sigui inferior a les arques públiques; 
però, bé... En tot cas, el sistema com a tal no ens sembla malament, perquè és veritat que 
a tot arreu no es pot arribar amb ferrocarrils.

Si tinc temps, amb el temps que em queda, parlaré de les inversions; però, si no, sí 
que voldria dir que en el tema d’actuacions ambientals el conseller ha dit: «Home, hi po-
sem més recursos respecte al 2015.» Sí, hi han una mica més de recursos, però és que 
havíem tocat fons, eh? –havíem tocat fons. I, tot i això, jo crec que és la gran assignatura 
pendent del seu departament. Per cert, no n’ha parlat; això que ho havien anunciat en 
la seva compareixença. La llei de la biodiversitat i patrimoni natural, encara que només 
en tinguem l’enunciat –ja sé que no tindrem temps de discutir-la–, la tindrem o no, en 
aquesta legislatura tan curteta que tenim?

Amb referència als temes de la qualitat de l’aire, miri, a la zona metropolitana 
deu haver-hi un ambient a vegades preocupant perquè la convocatòria deu estar al nú-
vol, perquè al meu grup parlamentari..., i ara ho preguntava a la meva companya o a 
la meva col·lega del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; tampoc li ha ar-
ribat. A Tarragona sí que ens va arribar la convocatòria –em sembla que hem assistit 
a alguna reunió–, però a la zona metropolitana, li asseguro que algú del seu departa-
ment es devia..., no devia clicar perquè ens arribés la convocatòria. No ens ha arribat. 
Si ens convoquen hi serem.

I respecte a les inversions, és veritat, l’Estat fa pressupostos. Estem per sota de 
la mitjana..., en el pressupost del 2016, per sota de la mitjana d’inversió per càpita 
d’Espanya; també ho estan altres comunitats. Després, a l’hora de l’execució del pres-
supost, és veritat que no hi ha aquest grau de compliment. Ara, el seu departament, 
amb les dades que nosaltres tenim de compliment d’execució pressupostària respecte 
al conjunt de departaments de la Generalitat, tampoc no és dels que sigui més com-
plidors, també estan en un nivell, allò, baixos, respecte al grau d’execució pressupos-
tària.

Bé, els torno a reiterar que els arguments que ens ha donat no ens faran canviar el 
nostre criteri, perquè creiem que no es plantegen estratègies, a mitjà termini, de cap a 
on volen portar el país en matèria d’infraestructures amb caràcter general. Segurament, 
si tinguéssim aquell llistat que li hem demanat i que encara no ens ha facilitat tindríem 
una comprensió més clara, però com que això no s’ha produït, doncs, ens obligarà a vo-
tar-li en contra d’aquests pressupostos.

La presidenta

Gràcies, senyor Terrades. Té ara la paraula la senyora Hortènsia Grau.
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Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Conseller, ràpid, i per no entrar en un altre debat d’aquests 
eterns que tenim sobre el tema de l’aigua, però sí que fer-li algunes apreciacions. Els 
tècnics del seu departament, quan van fer l’estudi del Pla de conca, de gestió de conca 
fluvial, deien que les previsions..., és que tenim ja un dèficit, en període de sequera..., en 
aquests moments tindríem un dèficit de dos metres cúbics per segon. Si les previsions de 
canvi climàtic són certes, fins al 2021 aquest dèficit es podria triplicar i arribar fins a sis 
metres cúbics/segon. És a dir, això es podria cobrir si, finalment, féssim una nova dessa-
ladora –la nova dessaladora que hi havia pendent del Foix–, però també si, en comptes 
de deixar la decisió d’aquest dèficit hídric en mans del futur pla hidrològic de l’Estat es-
panyol, ens poséssim mans a l’obra.

Vostè diu: «És que l’altre pla no era realista.» Sí, sí, però, miri, amb l’altre pla vam 
construir una nova dessalinitzadora –seixanta hectòmetres cúbics/any–, això sí, que ara 
no utilitzen perquè ho troben car i prefereixen continuar traient aigua dels aqüífers del 
sistema Llobregat. Vam ampliar la dessaladora de la Tordera, es va fer tot el programa 
de reutilització al Camp de Tarragona –6,5 hectòmetres cúbics/any–, i la reutilització de 
les aigües del terciari. Per tant, a veure, no mirem enrere, però mirem el que ens ve al 
davant. I el que ens ve al davant és un escenari de canvi climàtic, un dèficit hídric i no 
podem dir «ja ho resoldrà el futuro plan hidrológico». No, hem de posar aquí les mesu-
res per resoldre-ho, per resoldre aquests dèficits hídrics i poder donar-hi resposta. Això 
pel que fa al tema de l’aigua.

Pel que fa al tema del transport, que jo deia: «Bé, hi ha una manca..., sempre hi ha 
hagut com una manca d’inversió en la qüestió ferroviària, amb l’electrificació, i sempre 
s’ha apostat més pel transport per carretera.» Bé, i això històricament ha sigut així; ja 
inclús en l’època en què nosaltres vam governar, perquè també els socialistes, que eren 
els responsables, doncs, en el tema del transport per carretera hi havia més..., diguéssim 
que estirava més.

Això també s’ha de canviar i s’ha de revertir. I aquí tenim reptes: tot el tram central 
de la línia 9, que, tot i que el prioritari sigui el de la Zona Franca, l’haurem de resoldre, 
pensant en el futur: d’aquí a vint, vint-i-cinc anys. Perquè a les ciutats, quan planifiques 
transport i transport públic, has de pensar en el futur. I també el tema de la connexió 
dels tramvies. Per què? Perquè això descarregarà les línies que ara estan saturades.

Hi ha una altra qüestió que no he pogut comentar-li abans, o ho he fet molt breu-
ment, i que tampoc crec que m’ha acabat de contestar, que era tot el tema de residus. 
I aquest és un tema que ens preocupa molt. Perquè, bé, ara s’ha aprovat..., s’han aprovat 
els dos programes, el Precat20 i el Pinfrecat20, però nosaltres creiem que aquests pro-
grames són continuistes, i aquí creiem que hi ha d’haver un canvi.

Hi ha d’haver un canvi per avançar en un altre model. Avançar en un altre model 
i realment fer efectiva... Això de que parlem..., quan parlem de l’economia verda, de 
l’economia circular, no només hem de penjar un document, com tenen penjat a..., que el 
van penjar el 2015 i que parla de programes i de desitjos, sinó que això ho hem de fer 
efectiu i real. I per fer això efectiu i real hem de posar-nos d’acord amb l’àrea metropoli-
tana, veure a nivell territorial què està passant amb aquesta fracció resta, amb la fracció 
orgànica, hem de veure com minimitzem la part que va a..., sigui a abocador, sigui a in-
cineració, sigui a triatge; és a dir, com fem tota la prevenció.

I això, com ha fet França, no ho pot fer només des del seu departament. Perquè aquí 
entra tot el tema de la responsabilitat del productor, aquí entra tot el tema d’empaque-
tament, sobreempaquetament, aquí entra tot el tema dels envasos, etcètera. Per tant, ho 
haurem de fer amb el Departament d’Empresa, amb el Departament d’Economia. Per 
això també ens aniria molt bé la qüestió de l’agència, no?, perquè pogués estar per sobre 
i coordinar totes aquestes polítiques tan necessàries.

Clar, a nosaltres, d’aquí ens preocupa una qüestió també: que s’ha reduït, i bastant, 
en aquest pressupost, el nombre i import de les subvencions a infraestructures de resi-
dus municipals, i que també, en els indicadors del programa del pressupost, vostès pre-
veuen un augment de la generació de residus per capita i, en canvi, un augment molt 
petit de les tones recollides de manera selectiva. Per tant, nosaltres creiem que aquest és 
un tema, tot el de la gestió de residus, en què hem de donar un pas més. Ja no només ha 
de ser gestió, hem de parlar de prevenció.
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I, en aquest tema de residus, hi havia un tema que també ens preocupa i ens ocupa 
–sé que a vostès també, que ja s’han reunit, han creat...–, que és el dels sòls contami-
nats. I no només pel cas de Flix. El cas de Flix és paradigmàtic, però hi ha el cas de 
Flix, hi ha el cas del Bages, hi ha el cas del Centre Direccional de Cerdanyola. Pen-
sem que aquí també hem d’avançar. Hem d’avançar normativament i hem de comen-
çar a ser més exigents amb aquestes empreses que han estat externalitzant, amb el 
tema de les fiances.

I en aquest apartat també inclouria tot el tema de les exigències amb les activitats 
extractives. Vostè sap que hem estat molt a sobre, des del territori, demanant informació 
al departament sobre les autoritzacions. Per què? Perquè si volem ordenar el territori, 
aquest és un apartat que haurem de tenir en compte. Haurem de veure què està passant 
amb totes les autoritzacions ambientals d’aquestes pedreres, que n’hi ha moltes i que, 
malauradament, a algunes, les autoritzacions..., que sé que no les dona el seu departa-
ment, que les dona Empresa, però algunes tenen autorització fins a esgotament del re-
curs i, en canvi, no hi ha els diners o no hi han les finances adequades per poder, des-
prés, fer els processos de restauració. I això també és un tema de territori, de paisatge 
i de reequilibri, perquè això acaba posant en risc, a vegades, altres recursos naturals.

I li’n poso un exemple. Miri: el Priorat, eh?, una preciositat –suposo que tots van 
veure el programa de l’altre dia de la tele–, una joia que tenim de patrimoni agrari de la 
Mediterrània. Doncs, a l’entrada del Priorat tenim una superpedrera que està tocant un 
espai natural protegit. I, per tant, caldrà veure fins quan aquest recurs..., quan, a més, 
aquest recurs dona pocs llocs de treball, enriqueix uns quants i, damunt, és que no és 
ni per a infraestructures pròpies, és per exportar. Per tant, aquest és un tema que també 
ens preocupa: totes les revisions ambientals de les pedreres.

I una altra qüestió –que abans no he tingut temps–, també, dir-li..., és tot el tema 
de..., en el que fa referència a barris i nuclis antics i..., més que nuclis antics i barris, el 
tema pendent, que jo hi havia estat molt a sobre aquests anys, de les urbanitzacions amb 
dèficits. Per què? Perquè aquí sí que entenem que s’ha de fer un treball de microcirur-
gia, i ja..., bé, sabem que no hi havia les partides grans que hi havia hagut en un altre 
moment, però sí que hi va haver un compromís, per part de l’anterior conseller, de que 
es començarien..., se mirarien un per un, i es començaria a poder fer intervencions, per-
què, desgraciadament, doncs, tenim molta gent. No sé si això anirà amb la futura llei 
de territori, ordenar això, perquè en alguns llocs és un desastre, o haurem de fer una ac-
tuació especial. En aquest sentit, també voldria que em digués què té previst fer el seu 
departament al respecte.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Grau. I, en darrer lloc, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Sí, señor conseller, sé perfectamente que la introducción de la 
fauna eran osos y buitres –perfectamente. El problema viene... (Veus de fons.) Osos y 
buitres. (Veus de fons.) Sí. Muchos. El problema viene en intentar proteger a la actividad 
ganadera de la zona. Ese es el gran problema que tienen. No estamos en contra de la 
reintroducción, todo lo contrario, sino que hay que ver de qué manera a nuestros agri-
cultores y ganadores de aquella zona se les pueden proteger.

Usted decía que las obras del Estado se presupuestan, pero no se ejecutan. Cuando 
se presupuesta, ya indica un compromiso. Y si hay un compromiso es cuando se puede 
reclamar. Dice: «No, es que en Madrid están ejecutado el cien por cien.» Claro, el cien 
por cien de lo poco que hay... De 100 por ciento a 5 por ciento de inversión.

Yo, si quiere, le doy otros datos y comparamos comunidades autónomas: comuni-
dad autónoma de Madrid, comunidad autónoma de Cataluña. En el 2016, la comunidad 
autónoma de Madrid, con un presupuesto mucho menor que el de Cataluña, invierte el 
triple que el de Cataluña: 219 millones aquí, 618 en Madrid –comunidad autónoma, y 
un presupuesto menor. Yo lo digo también porque, al final, si perdemos el tiempo y es-
fuerzos en intentar crear estructuras de estado, nos gastamos 120 millones en estruc-
turas de estado, para luego nada..., claro, podemos aprovechar el tiempo, las energías y 
los recursos en hacer algo más pragmático, que es invertir en aquello que necesitamos.
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Y sí que invierte y ejecuta, el Estado. Usted dice: «Bueno, el porcentaje no es muy 
alto.» Pero se está haciendo, ¿eh? Hablemos del cuarto cinturón de Olesa a Viladeca-
valls, hablamos de Vallirana... (Veus de fons.) Sí, sí, hablamos de la variante de Valli-
rana, de..., usted sabe cuántas estaciones de Renfe se han estado adaptando, se están 
cambiando trenes...

Y usted me ha dado la razón en una cosa. Dice: «La infraestructura de Rodalies –de 
Cercanías– es limitada. Y, por lo tanto, no puede atender a las frecuencias que marca la 
Generalitat.» Es que me ha dado la razón. Si saben que no es posible, ¿para qué marcan 
esas frecuencias? ¿Por mala fe? Si saben que la infraestructura de Cercanías está limi-
tada y todos lo reconocemos, ¿para qué marcan unas frecuencias que no pueden ser ab-
sorbidas por la vía? Lo que yo le decía: criterios políticos y no técnicos.

Y antes me lo ha reconocido: «Las frecuencias no son posibles por la infraestructura 
que hay.» Pues, entonces, hasta que eso se mejore, adecuen las frecuencias a la infraes-
tructura, si no, saldrá usted cada mes haciendo ruedas de prensa de que hay problemas 
en Cercanías, cuando al final el problema lo tienen ustedes, porque no adaptan la reali-
dad a la infraestructura que hay.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. Un cop han intervingut els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes a la totalitat, és el torn del segon dels grups parlamentaris que 
no han presentat esmenes. I, per tant, té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller i la resta de membres del departament que 
aquest matí ens acompanyen aquí, i agraïm l’explicació, la prolixa explicació que ens ha 
fet sobre els pressupostos d’enguany.

Abans d’entrar en matèria concreta del seu departament, sí que ens agradaria, una 
mica, situar com entenem nosaltres, des de Junts pel Sí, aquests pressupostos en un con-
text general i, per tant... Algun altre grup que m’ha precedit també ha fet aquest esment. 
Nosaltres situem aquest context d’aquests pressupostos en una àmplia inversió, en un crei-
xement de la inversió en partides socials, algunes de les quals recauen en el seu departa-
ment, especialment en l’àmbit del transport públic. I, per tant, que aquest 74,7 per cent de 
la despesa del pressupost vagi destinat a polítiques socials ens sembla que és important.

Hi ha un increment no només percentual, sinó comptant, en aquestes partides. I, per 
tant, és important que posem en valor, malgrat les dificultats financeres..., i vostè s’hi ha 
referit en algun moment, però és evident que l’Estat ofega la Generalitat de maneres di-
verses. Les tècniques..., la diversitat de tècniques en les quals s’ha especialitzat l’Estat són 
diverses, des del FLA al càlcul a la baixa de les bestretes, al sostre de dèficit massa baix.

I, en tot cas, sí que m’agradaria aprofitar aquest moment..., tots aquests grups que re-
clamen major inversió del Govern de la Generalitat, que aprofitin el seu grau d’influèn-
cia al Govern de Madrid per fer possible aquest creixement del sostre de dèficit, perquè 
d’aquesta manera milloraria la vida dels ciutadans. Atès que últimament, diguem-ne, es 
van posar d’acord tres grups parlamentaris que tenen representació al Congrés dels Dipu-
tats, que tenen representació en aquesta cambra també, els agrairia que pressionessin per 
fer possible aquest canvi.

Entenem que aquests pressupostos –ja ho hem dit en alguna altra ocasió– no són els 
pressupostos que ens mereixeríem. Entenem, com a país, que l’esforç que fan els cata-
lans, l’esforç tributari que fan els catalans no troba reflex, després, en les polítiques pú-
bliques, hi insistim. I, una vegada més –i no ens en cansarem, de repetir-ho–, tenim un 
dèficit fiscal que ens ofega i que no ens permet anar més enllà, i que, per tant, això és un 
ròssec massa important que tenim.

I un altre element que també m’agradaria destacar: aquest pressupost és el pressu-
post de la democràcia, entès com aquell que possibilitarà també la realització d’un refe-
rèndum, no de la separació. Alguns volen i, a més a més, plantegen el tema de la sepa-
ració en un àmbit de menyspreu. En tot cas, el que volem fer possible també amb aquest 
pressupost és que els ciutadans de Catalunya es puguin pronunciar a les urnes. En defi-
nitiva, no és aquest Govern que decidirà, sinó que seran els ciutadans d’aquest país que, 
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amb el seu vot a les urnes, decidiran exactament què és el que volen i com volen dirigir 
i cap a on volen dirigir el país i quina relació ha de mantenir amb el Govern de l’Estat.

Per tant, dit això –i sí que m’agradaria entrar en algunes de les consideracions–, 
agraïm –i això ja li ho vam dir en el seu moment, quan va fer la seva presentació del 
departament– l’intens esforç que vostè personalment i la gent que té en el seu departa-
ment..., treballen per fer que la sostenibilitat sigui una visió transversal, no sigui només 
un element, diguem-ne, de títol, sinó que intenti, de totes totes, que això es vegi en ca-
dascuna de les polítiques que fa aquest departament.

L’àmbit que a nosaltres ens sembla..., i és un àmbit en el qual hi han oportunitats i 
ens sembla que cal incidir-hi, és en l’àmbit de l’ordenació. Com vostè plantejava, és un 
element que ens ha de permetre treballar conjuntament amb el territori, i això sí que és 
un esforç important. Vostè demanava el consens. Cal generar el consens des del mateix 
departament, des del mateix Govern, amb els ens locals, amb els agents del territori, 
perquè, com vostè diu, aquestes polítiques de planificació, com més consensuades esti-
guin, millor garantia tenim de que tinguin èxit, que arribin a un final, diguem-ne, exitós 
i que, per tant, ens permeti també..., al mateix temps, que sigui un model compartit i un 
model abraçat per tothom. I ens sembla que aquest és el camí a seguir. Volem que sigui 
un model de concertació territorial que tingui en compte tots els agents.

Voldríem posar èmfasi en alguns aspectes que vostè ja n’ha parlat, però que, en tot 
cas, també voldríem fer-hi esment: la voluntat d’aquest Govern d’invertir bona part im-
portat del pressupost destinat a les polítiques de transport públic, com un element... Ente-
nem la mobilitat ja no com una necessitat, sinó com un dret dels ciutadans. Un país que, 
a més a més, per les distàncies, que són relativament curtes, permet viure i treballar en 
llocs diferents i que, per tant, ha de mantenir i ha d’ajudar a fer possible aquesta mobilitat.

Som un país que hem patit la manca d’infraestructures per part del Govern de l’Es-
tat, i aquí també m’agradaria fer-hi èmfasi. El representant del Partit Popular deia que 
sí que s’hi va invertint. Home, només faltaria que no s’hi invertís absolutament res. Però 
que és evident els graus d’execució, quins són els d’inversió. 

I el representant del Partit Popular parlava de comparatives, comparatives, compara-
tives. No, escolti, és que ja no li demanem comparatives, que són escandaloses en com-
paració amb altres indrets de l’Estat. Només per posar-ne alguns exemples: en matèria 
ferroviària, el Govern de l’Estat sistemàticament es va anar inventant, o va prometre, 
a través dels pressupostos de l’Estat, inversions a Catalunya que no es realitzaven. I el 
que es va fer –tots ho deuen recordar–: aquell Estatut, diguem-ne, de final incert, en tot 
cas preveia una disposició addicional que permetia que tot allò que no s’havia executat 
s’entregués monetàriament al Govern de la Generalitat. I això no es va fer en cap mo-
ment. I, a partir d’aquí, les promeses s’han seguit incomplint. Per tant, no hi ha voluntat 
de l’Estat de complir. Això sí, després se’ns diu que ens hem d’ajustar als moviments, a 
les realitats, diguem-ne, de les instal·lacions ferroviàries; però és evident que el que hem 
d’intentar de totes, totes..., ho hem de superar i, per tant, hem de poder fer un element 
d’inversió des d’aquest punt de vista, i seguim reclamant.

El senyors de Ciutadans reclamaven un llistat d’inversions. I és veritat que van por-
tar alguna proposta de resolució, en debat parlamentari, sobre la necessitat de fer un 
llistat de les inversions els cinc propers anys. Només podem invertir si sabem els recur-
sos dels quals disposarem, i en aquests moments podem generar alguns recursos.

Vull recordar també que, durant aquest temps de legislatura, el Govern de la Gene-
ralitat ha intentat generar recursos aprovant impostos propis que sistemàticament han 
estat tombats, sistemàticament han estat portats al Tribunal Constitucional per part del 
Govern de l’Estat. Per tant, quan el Govern ha intentat generar polítiques fiscals prò-
pies, generar majors ingressos, el Govern de l’Estat sistemàticament ho ha impedit; per 
tant, és un element més d’allò que els explicava de la capacitat que ha tingut el Govern 
de l’Estat per professionalitzar-se en ofegar i en escanyar la hisenda catalana. Per tant, 
escolti, ho hem intentat, hem intentat generar aquells recursos que ens han permès.

Deixi’m, a més a més, que en l’àmbit de les inversions ferroviàries..., el senyor Terra-
des deia: «Escolti, és que el senyor Rull té mal caràcter», o no sé com..., exactament qui-
na frase ha utilitzat, en el sentit que (rialles) era poc dialogant. No exactament, senyor 
Terrades, disculpes si no he utilitzat l’expressió correcta, però (rialles), en tot cas, exi-
gia, eh?, o..., no sé exactament la frase que ha utilitzat. Però és evident que, diguem-ne, 
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amb el posat angelical del senyor Rull, segur que ho ha demanat tot. Jo li recordo no-
més, l’anterior conseller, les vegades que havia anat a Madrid a reunir-se amb la senyora 
Pastor i no sé quants compromisos havia assolit que finalment no se’n va executar cap. 
L’incompliment és sistemàtic, no és..., la voluntat de diàleg hi és i aquest Govern l’ha 
demostrat a bastament, l’ha posat a l’abast de tothom. Però és que quan sistemàticament 
des d’aquí s’ha intentat dialogar amb el Govern de l’Estat, aquest ha estat sord. Últi-
mament s’han inventat una altra operació que han anomenat «operació diàleg», que ha 
durat també, diguem-ne, de Nadal a Sant Esteve, com diem en aquest país; tot i que les 
dites en aquest país hem d’anar amb compte que no acabin al jutjat.

Però que..., a banda, diguem-ne, de l’àmbit ferroviari –i ens sembla que també ja ho 
ha apuntat el conseller en la seva intervenció–, és el moment –i s’hi ha compromès–, en 
l’àmbit, diguem-ne, de la mobilitat viària, de posar, de buscar un model, sobretot a les 
vies d’alta capacitat, un model de gestió de les vies d’alta capacitat que, entre tots... Hi 
insisteixo: la necessitat de buscar i cercar aquest consens que es fa necessari.

Un dels altres àmbits on sí que ens agradaria també posar el focus és en l’àmbit de 
l’aigua, en les polítiques, com apuntava el conseller, de sanejament de l’ACA. Això ens 
permetrà fer inversió..., vostè apuntava la necessitat de generar algunes inversions en 
depuradores, que són necessàries encara per al sanejament d’una part de la ciutadania 
d’aquest país. I, per tant, diguem-ne, del tot d’acord.

I un apunt respecte a la situació d’ATLL. Nosaltres hem reclamat –i amb el Govern 
s’hi ha estat treballant– la possibilitat... Recordi que aquella operació..., diguem-ne, amb 
dificultats, però que, en tot cas, hi ha una voluntat manifesta per part del Govern de re-
cuperar la gestió pública d’aquesta empresa. Ens sembla que aquest és el model i que és 
el que està, en aquests moments, treballant-se, no només a l’àmbit nacional sinó també 
en l’àmbit municipal; moltes de les empreses concessionàries tendeixen cap a la munici-
palització. És un element que..., l’interès públic queda més ben garantit des de la gestió 
pública; per tant, sembla que hem de caminar cap aquí.

Un apunt només, senyor Terrades, vostè apuntava i deia: «Escolti, això costarà..., 
això s’aplicarà, repercutirà sobre la tarifa dels ciutadans?» Ens sembla que no. Sembla 
que el sistema, diguem-ne, d’alliberar..., que les càrregues financeres que pot suposar tot 
el cost que té en aquests moments pot eliminar..., diguem-ne, no pujarà tant aquest cost 
i, per tant, diguem-ne, també el benefici industrial que en aquests moments s’emporta 
Acciona quedaria reduït i quedaria portat cap a una empresa pública, per la qual cosa 
ens sembla, des d’aquest punt de vista, que això no caldria repercutir-ho sobre la tarifa 
dels ciutadans.

Per tant, ens sembla que hi han vies per caminar cap aquí i que, en tot cas... Sí, aca-
baria la meva intervenció per donar pas al senyor Ferran Civit.

Gràcies.
(La presidenta dona la paraula a Ferran Civit i Martí.)

Ferran Civit i Martí

Moltes gràcies, senyor conseller, senyor secretari, presidenta. Jo suposo que els que 
estarem aquí compartirem que, generalment, a l’hora de parlar de pressupostos, tot el 
que acaba en «-tura» generalment és la germaneta pobra dels pressupostos, no? –cultu-
ra, agricultura i natura–, i crec que és una cosa que hem de començar a revertir. I crec 
que aquests pressupostos..., com a mínim, recuperem tot el que s’havia anat perdent tots 
aquests darrers anys. I m’ha agradat, doncs, la intervenció que ha fet el conseller, en el 
sentit aquest de recuperar el tema de la biodiversitat. Per tant, jo..., des de Junts pel Sí 
recollim el guant. Espero que tots els portaveus que tenim aquí de la Comissió de Medi 
Ambient recollim aquest guant i tots plegats comencem a tirar endavant això.

I això també inclou el fet dels parcs naturals, que també recuperem part de la inversió 
que s’havia perdut; també es recuperen les ajudes a les entitats del tercer sector ambien-
tal, i que espero, doncs, que si finalment tirem endavant l’agència, a mi m’agradaria, com 
a diputat territorial..., no sé quant duraré, si alguna vegada repetiré o no, o en aquest man-
dat, però que com a mínim el parc natural pendent que hi ha, que n’hem parlat diverses 
vegades, que és el parc natural de les muntanyes de Prades, doncs, es pugui tirar enda-
vant. I lògicament, doncs, també els que comentava la senyora Hortènsia Grau.

I, a més a més, el que també m’ha agradat de les intervencions és el fet aquest que jo 
suposo que també compartim la gran majoria dels presents aquí, que també és estat del 
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benestar el fet que tothom pugui viure allà on vulgui o pugui. I això és molt important, 
tot l’equilibri territorial; és molt important, les inversions que es puguin fer en biodiver-
sitat i en parcs naturals, perquè, al cap i la fi, els parcs naturals no només són un reser-
vori de biodiversitat, sinó que també generen llocs de treball al territori, és una manera 
de mantenir la gent al territori.

I, a més a més, el territori ha de ser un punt de trobada, mai un camp de batalla. Per 
això jo, quan he sentit parlar de llops i ossos... (Rialles.) Sembla que es planteja, d’al-
guna manera, com si fos una gran amenaça, i estem condemnats a entendre’ns totes les 
parts, vull dir, no és allò, una batalla entre el sector primari i el sector de la biodiversi-
tat. I, a més a més –només per donar una dada, ja que estem parlant de dades i de com-
paratives–, si no fos perquè ha tancat Rioleón Safari, hi hauria més ossos tancats a Ca-
talunya que no pas en llibertat. I si anem aquí, a la cantonada, hi ha més llops al zoo que 
no pas a Catalunya. Perquè els llops que venen, com bé sap, no estan reintroduïts, sinó 
que venen, en aquest cas, pel nord o venen pel sud. I, a més a més, és una cosa que ha 
format part, sempre, de la biodiversitat –pràcticament fins fa cent anys– d’aquest país. 
Una altra cosa és que els mamuts no tornaran –això ho tenim claríssim i ningú té cap 
pla per reintroduir-los–, però els llops i els ossos conviuran amb nosaltres. Que s’han de 
regular poblacions de senglars, de conills i de voltors? Doncs, segurament. Però no cal 
patir, que tot això..., conviurem tots perfectament. 

També m’ha agradat el concepte..., quan s’ha parlat d’infraestructures, i sobretot en-
tenc que també hem de canviar... –quants minuts tinc?; perdoni, presidenta. (Veus de 
fons.) Dos. Doncs, aniré molt ràpid. Quan s’ha parlat també del tema d’infraestructures. 
Lògicament, tenim infraestructures pendents, però el que hem de fer és canviar el con-
cepte d’infraestructures a mobilitat. I això inclou tot el tema que ens afecta, doncs, de 
canvi climàtic, tot el tema de contaminació atmosfèrica que tenim pendent, i sobretot 
també de qualitat de l’aire. Cal recordar –que també s’ha parlat aquí–, doncs, què faria 
el departament al respecte. Només recordar que, per exemple, a Atenes fa més de tren-
ta-cinc anys que s’apliquen mesures. A Londres va començar a implantar-ho el Ken Li-
vingstone, alcalde laborista, i després l’alcalde Boris Johnson, conservador, no ho ha to-
cat. Els socialistes, presidits per l’Anne Hidalgo, a París, ho estan implantant; i a molts 
altres llocs. O sigui, que no és una cosa de Junts pel Sí o la CUP, sinó que és simplement 
de mobilitat i vides humanes.

El tema de... S’ha parlat també de la Llei del canvi climàtic. Vull dir, jo crec que 
considerem aquí tots plegats que el que busquem és una societat neutra en carboni, i per 
això necessitem un nou model de mobilitat, com s’ha parlat, però també un nou model 
productiu. I això tots plegats hem de fer-ho. I això també inclou el que comentava el se-
nyor Terrades, en certa manera, que hem de començar a parlar ja –i ara crec que s’obre 
una mica la porta– de fiscalitat per impacte. Jo passaria fins i tot de pantalla i ja no és 
fiscalitat ambiental, sinó fiscalitat per impacte. Si es genera CO2, o si es genera algun 
tipus d’impacte, tot això hem de començar a fer-ho.

I en el tema d’acompanyament de pressupostos, doncs, també s’està aplicant el tema 
d’impacte, que és el tema de Flix, el que és tot el tema dels sòls contaminats. I això és 
molt important que es comenci a fer.

I aquí, en aquest cas, també ara recullo el guant que ha comentat la senyora Hor-
tènsia Grau, del tema de regidors. Sí, certament, estem estancats en un tema de reci-
clatge i hem de començar a potenciar nous models, doncs, en tema de devolució de 
retorn d’envasos, en tema de potenciar el porta a porta, i lògicament un model d’eco-
nomia circular en el qual els residus, de bon principi, a ser possible ja estiguin mini-
mitzats, per evitar..., a ser possible, doncs, un impacte de residu zero: ni abocadors ni 
incineradora. És l’objectiu que hem de tenir: cent per cent d’energies renovables per 
una banda, i zero de residus. 

Per això... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’interven-
ció.) Ja acabo, eh?, ja acabo. I per això, també, una altra cosa que comentava, senyora 
Grau, que demanava al Govern, i que espero que ben aviat ho puguem fer –i que sé que 
això al senyor Saladié també l’importa moltíssim–, que és el tema de nuclears, o qual-
sevol altre model energètic, o el tema de les hidroelèctriques, que properament s’acaben 
les concessions, des que el senyor Pearson va muntar les grans centrals al Pirineu. Però 
tot això, com ja sap, ara mateix és potestat de l’Estat espanyol.
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Jo al que els convido –ja que també està vostè, i està aquí el portaveu del seu grup–
..., que se sumin a aquest procés que estem liderant com a mínim dos grups d’aquí la 
cambra, per poder-ho liderar des d’aquí, Catalunya, i que tot això ho gestionem com una 
república catalana. 

Tot això ens vindrà en els propers cinc anys: les concessions de les hidroelèctriques, 
el tema de posar sobre la taula l’allargament o no de les nuclears, de la transició ener-
gètica. També, ja que se n’ha parlat aquí, tot el tema de la concessió de les autopistes.

Són moltíssimes coses que espero que vostès ens ajudin a tirar endavant, per fer una 
societat de baix impacte, una república en la qual..., no només sigui lliure, sinó que si-
gui de residu zero, i sobretot també amb cent per cent d’energies renovables. I que, lògi-
cament, hi hagi convivència entre biodiversitat i tots els sectors productius.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per respondre als grups parlamentaris de Junts pel Sí i Grup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Permeti’m que faci una breu referència a les in-
tervencions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i al Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent.

El primer, agafo, o inicio la intervenció per on la deixava el senyor Ferran Civit, 
amb aquest optimisme amb relació a les energies renovables, amb relació a la capacitat 
que podem tenir de canviar les coses.

Em sembla que ja ho vaig dir en una interpel·lació, però a vegades val la pena d’anar 
repetint els conceptes..., que és compartir amb vostès una de les coses importants que 
està fent aquest país enguany, l’any 2017, i és que nosaltres tenim la copresidència mun-
dial del Climate Group, que és l’aliança de regions i estats en contra del canvi climàtic. 
Nosaltres tenim la presidència europea. I compartim la presidència amb el Quebec, que 
té la presidència d’Amèrica del Nord, amb South Australia, que té la presidència d’Oce-
ania i d’Àsia, amb Zulu-Natal, que té la presidència d’Àfrica, i amb Jalisco, que té la 
presidència d’Amèrica Llatina.

Quan vam ser escollits com a copresidents, en aquella reunió que vam fer a Mar-
ràqueix, hi havia Califòrnia, hi havia l’Estat de Vermont, hi havia l’Estat de Washin-
gton, n’hi havia aproximadament entre setanta i vuitanta, entre regions i estats. Hi va 
haver una intervenció molt contundent del representant de Califòrnia, en el sentit de 
dir «per molt que ara hi hagi un canvi a la presidència dels Estats Units, primer els es-
tats estem molt compromesos, i els estats més poderosos estem molt compromesos en 
la lluita contra el canvi climàtic». 

Però, a més a més, allò que deia el senyor Civit, que és que les energies renovables 
en aquests moments són absolutament rendibles –absolutament rendibles. I, per tant, no 
és un tema només de compromís ètic, que també, sinó de viabilitat i rendibilitat, que és 
el que subratllava el portaveu de Junts pel Sí i que jo vull posar en valor. Aquesta és la 
part que ens ha de fer necessàriament optimistes a l’hora de canviar els models produc-
tius, a l’hora de canviar també l’estructura, diguem-ne, de generació energètica.

Les energies renovables avui són molt més competitives, no respecte al que eren, 
sinó amb caràcter general, i amb relació també a la intervenció del senyor Sanglas, amb 
aquests elements, eh?, de posar en comú aquesta idea d’«allò que nosaltres siguem capa-
ços d’invertir, que tingui un rendiment immediat, que es vegi immediatament». No pot 
passar que tinguem durant molt temps 2.000 milions d’euros enterrats i que no els pu-
guem posar en valor.

I la virtut d’invertir en transport públic per carretera, adaptant-ne les infraestructu-
res –que vol dir les vies d’alta capacitat amb carrils segregats–, vol dir això: que amb 
una inversió relativament baixa aconseguim un retorn altíssim.

I també el senyor Sanglas feia referència al tema d’Aigües Ter Llobregat. Nosaltres, 
si hi ha una resolució finalment que estableixi l’anul·lació de la concessió, no preveiem 
lucre cessant sinó mútua restitució; per tant, no hi haurà sobrecost. I l’alliberament de 
càrregues financeres ens permetrà fer-ho sense repercutir a la tarifa. Aquesta és la idea 
bàsica que és el que ha subratllat el senyor Sanglas.
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I sobre els pagaments estructurats –jo abans ho he dit, i li agraeixo també la inter-
venció en aquest sentit–, no és que hi estiguem en contra; hi estaríem en contra, utilit-
zats de manera massiva. La Unió Europea diu «fer-ho raonablement». Un 15, un 20 per 
cent, té sentit; però fer-ho amb caràcter general no té cap mena de lògica. I aquest és 
l’element de consciència que nosaltres tenim.

Amb relació al Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. Hi ha diverses 
qüestions. La senyora Mireia Boya parlava de tot allò que fa referència a fiscalitat am-
biental. I les seves paraules eren: «En podem parlar?» I la resposta és molt clara: sí, en 
podem parlar. Podem parlar de fiscalitat ambiental. Vostès feien referència a dos ele-
ments: per una banda, el fons climàtic, i, per altra banda, el fons, diguem-ne, de patri-
moni natural. Aquests són els dos fons. 

Nosaltres estem absolutament oberts a aprofundir-hi. Creiem que aquesta és la via. 
Tenim instruments que poden ser..., o la mateixa llei d’acompanyament, o dos instru-
ments. Un ja el tenim en funcionament, en tramitació parlamentària, que és la Llei del 
canvi climàtic: de dotar de, diguem-ne, operativitat la llei i les polítiques a l’entorn d’a-
quest fons climàtic. Absolutament oberts. Això el nostre portaveu, el nostre ponent a la 
llei ho sap, que per part del Govern aquesta és una línia que volem explorar. Recordin que 
nosaltres vam dir que la Llei del canvi climàtic, el projecte de llei era un punt de partida 
i que vostès n’eren els propietaris. El que volem és que es generi el màxim de consens en 
aquest sentit. 

I a l’entorn del patrimoni natural els hem ofert una altra opció, que és aquesta pro-
posició de llei per crear l’agència, i que aquesta agència també prevegi els mecanis-
mes d’autofinançament. Aquesta pot ser una via, i és una via que creiem que en podem 
parlar. Aquí tenim recorregut respecte a d’altres països als quals ens volem assemblar. 

També posar en valor, en aquest sentit de tot allò que fa referència a la fiscalitat am-
biental, quina ha estat l’evolució a l’entorn del cànon de residus. És un cànon de residus, 
que recordi, que és aquest cànon que està concebut..., per nosaltres és una eina bàsica i 
de modernització. Quan vam fer la Llei de residus ens vam emmirallar en el que passa-
va a d’altres països, que és que aquells que no aposten per la prevenció ni, després, per 
la reducció, el reciclatge, i van a la disposició final, doncs, són castigats, eh?, a través 
d’aquest cànon. I aquest cànon ens ha permès, doncs, premiar el municipi que recicla 
més a Catalunya; em sembla que, si no m’erro, és Matadepera, al Vallès Occidental, que 
–ho parlava l’altre dia amb el regidor de medi ambient– fan recollida porta a porta, eh? 
Amb el regidor de medi ambient i diu: «Clar, nosaltres el marge que tenim de retorn del 
cànon ens dona unes possibilitats que són extraordinàries.» Aquesta és la línia.

Recordin quina ha estat l’evolució: l’any 2016, 20 euros; el 17, 30; ara hem passat ja 
directament a 30, perquè l’any passat no hi va haver pressupostos. I això és el que hem 
pactat amb l’Associació de Municipis i amb la Federació de Municipis: el 18, 35; el 19, 
41 i el 20, 47. Per tant, la tendència nosaltres la tenim fixada i la tenim ben orientada des 
d’aquesta perspectiva. 

El senyor Saladié ha parlat molt sobre ordenació del territori. Saben que en això te-
nim elements de discrepància, però molts elements de treball conjunt. I vostè ha fet re-
ferència al sòl classificat o qualificat com a sòl industrial. I aquí sí que estem d’acord 
amb aquest plantejament de menys taca, més concentració, més gestió mancomunada. 
Hi ha una dada, que és una dada molt «frapant»; la comparteixo amb vostès: avui apro-
ximadament el 70 per cent –i vostès van ben orientats en aquest sentit– de sòl classificat 
industrial a Catalunya resta per ocupar o desenvolupar, com a conseqüència d’un urba-
nisme, al llarg dels anys, fonamentat amb una visió molt municipal, molt parcial: que 
cada municipi havia de tenir una reserva per fer el seu polígon industrial. 

I cal rotundament una nova cultura de planificació. I, en aquest sentit, el que hem de 
fer és aprofitar allò que tenim, i, en determinats casos, aquest nivell tan alt, diguem-ne, 
de reserva, en aquests moments, diguem-ne, no sembla que tingui massa sentit. Fi-
xi-s’hi, eh?: més concentració, més gestió mancomunada, més capacitat de gestionar la 
supramunicipalitat en el sòl per fer activitat econòmica. Aquesta és la idea que nosaltres 
volem plantejar. 

Aquí hi ha un tema, diguem-ne, que sí que li matisaria, que és que les partides que 
fan referència a l’Incasòl són de quotes urbanístiques, de sòls efectivament desenvolu-
pats. És a dir, nosaltres ja no treballem –i en això també hi estaríem d’acord– a l’oferta, 
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de dir: «Preparem el polígon industrial i ja veurem si ve algú.» I es produeixen aquestes 
situacions peculiars, com la que vostè ha esmentat de la Terra Alta. Nosaltres ara el que 
estem treballant és a demanda. Si quan hi ha la certesa respecte a un sòl classificat com 
a industrial, aleshores nosaltres hi actuem; hi actuem concretament. Aquest és el tema 
i aquesta és la idea bàsica. Però a l’hora de racionalitzar aquest 70 per cent, aquest punt 
de partida, escolti, ens hi trobaran fent un treball conjunt, perquè és un tema de raciona-
litat i un tema de sostenibilitat.

I, després, una última qüestió que no volia deixar, que és aquesta partida a què 
feia referència la senyora Boya de despeses diverses. En el cas del nostre departament 
són 32.000 euros. Estem parlant d’una quantitat que per experiència –i aquí hi ha el 
secretari general i el director de serveis del nostre departament–..., el que diu és que, 
diguem-ne, és una partida que pràcticament mai no s’exhaureix, és una partida de 
reserva per a contingències ordinàries de funcionament, eh? (Veus de fons.) Exacte: 
si se’ns trenca el «màstil» de l’edifici, si es trenca alguna qüestió, eh? I generalment 
és una..., «màstil», eh?, no «màstils» –«màstil»–, fixi’s el concepte, eh?, diguem-ne. 
(Rialles.) Doncs, el «màstil» de l’edifici de l’entrada del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Doncs, és bàsicament això. I, per tant, és una partida, diguem-ne, que 
nosaltres, en casos com aquests, doncs, tenim capacitat per poder-la gestionar. 

Però, en qualsevol cas, a l’entorn..., que aquest és un comú denominador, em sembla, 
de la majoria de grups parlamentaris. Aquest model de, diguem-ne, uns fons finalistes, 
que ens ha permès fer una cosa que és al·lucinant..., perdonin, eh? I acabaré amb això, 
posant en valor el que hem estat capaços de fer col·lectivament com a país: el fet de te-
nir el 97 per cent del territori sanejat ens situa a primeríssim nivell en termes europeus. 
I, per tant, vam entendre bé, diguem-ne, aquesta fiscalitat ambiental que en aquests mo-
ments és la que ens permet fer inversió pública i generar llocs de treball, i construir en 
darrera instància un país millor. En l’àmbit del canvi climàtic i en l’àmbit del patrimoni 
natural, fem-ho.

Una darrera dada que no ens cansarem de repetir; quan tingui la possibilitat de com-
parèixer a l’entorn de l’estratègia de biodiversitat, de les polítiques de biodiversitat, una 
dada que els demano que puguin retenir: cada euro invertit en un espai natural, en un 
parc natural, té un retorn per al territori de nou euros. És simplement espectacular, pot-
ser és de les inversions més rendibles que hi ha. I en la línia que plantejava el diputat 
Civit, d’aquella idea de cohesió territorial –que la gent pugui viure allà on vol viure, allà 
on és–, els parcs naturals, sens dubte, són un motor de primer ordre.

Per tant, que ningú no s’ho imagini com una càrrega afegida, sinó com una excel·lent 
oportunitat de sostenibilitat, d’equilibri territorial, de cohesió territorial. Però a més a 
més un país –ahir en parlàvem amb la secretaria de Medi Ambient i amb el director 
general de Polítiques Ambientals– que..., glosem-nos: un país amb la diversitat que té 
Catalunya és simplement excepcional. Per què nosaltres tenim un Xarxa Natura 2000, 
diguem-ne, que té la dimensió que té, o un pla d’espais d’interès natural? Perquè tenim 
una diversitat extraordinària. Som dels pocs països d’Europa –això m’ho deixa dir el 
senyor Ferran Miralles– que en un dia es poden arribar a veure fins a dos-cents tipus 
d’ocells diferents. Això no hi ha massa països a Europa –massa països– que tinguin la 
possibilitat de fer-ho. Per a algú això és una càrrega; per a nosaltres és una oportunitat 
que ens fa ser, simplement, un país millor i del qual ens sentim més orgullosos.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent, per un termini màxim de sis minuts i mig, aproximadament.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. Intentaré fer una mica de recapitulació de quins són los 
nostres plantejaments sobre com hem abordat la qüestió pressupostària d’aquesta secció.

Però abans vull fer un parell d’esments d’esmenes que hem fet a la llei d’acompa-
nyament, que fan referència a qüestions, bàsicament, de territori. I simplement constatar 
que partim, diguéssim, o afrontem, o abordem una etapa que pensem que és decisiva 
per al nostre futur com a país, com a territori, amb expressió col·loquial, doncs, amb una 
sabata i una espardenya, en lo sentit que no tenim la llei de territori. Nosaltres hem in-
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sistit al llarg de tot lo que portem de legislatura per tal que es pugui portar aquesta llei 
a tràmit aquí, al Parlament, que hauria de ser la llei marc sobre la qual operar en termes 
de planejament territorial. I això per nosaltres, i no només com a CUP - Crida Constitu-
ent, sinó des dels sectors, també, professionals que es dediquen a la gestió i a la interac-
ció amb lo territori, doncs, és un dèficit important, perquè estem treballant amb una llei 
de l’any 83. I per això hem construït un país a pedaços.

Per tant, constatem, diguéssim, aquest dèficit que tenim quant a planejament o instru-
ments de planejament territorial, amb aquella peça clau que és la que hauria d’emmar-
car tots los diferents instruments que anem desenvolupant a posteriori. Això, diguéssim, 
doncs, ho hem insistit en dos mocions al Ple del Parlament, i les dos vegades ha estat, en 
podríem dir, rebutjat, almenys en los termes amb los que nosaltres ho plantejàvem.

Per tant, amb l’esperit d’intentar corregir algunes incongruències que per nos-
altres presenta l’actual forma de planejar el territori –és a dir, ho fem sense una llei 
general, diguéssim, vigent; o sigui, que existix, però és de l’any 83, però no en tenim 
cap de més moderna–, doncs, hem plantejat bàsicament tres esmenes que fan referèn-
cia, sobretot, a aquell instrument –que abans la diputada Grau ho ha comentat tam-
bé– que entenem que perversament s’està utilitzant per gestionar territori, per trans-
formar territori.

És a dir, mos ha costat molts anys tindre plans territorials parcials, i resulta que 
quan los hem tingut fets, l’any 2010, que els vam aprovar tots, l’any 2012, després d’una 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, creem una nova tipologia de PDU, de 
la figura del PDU –que ja existia aquesta figura, però en creem una nova tipologia–, 
que és la de sectors d’interès supramunicipal, i a més a més li permetem a aquesta fi-
gura que se sobreposi..., se sobrepassi les prescripcions dels mateixos plans territorials 
parcials, sempre amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme i de Territori de 
Catalunya, i a més a més també permetem que passi per damunt dels POUM, és a dir, 
sense requeriment que els POUM s’adaptin immediatament a aquella nova transforma-
ció que planteja aquest PDU.

És a dir –i ho hem dit diverses vegades–, estem en un moment, podríem afirmar, 
d’una liberalització del sòl via la mala utilització d’una eina que d’entrada no és do-
lenta, eh?, que és lo instrument del PDU. Per tant, en aquest sentit, nosaltres plante-
gem la derogació expressa d’aquesta tipologia de PDU que es crea amb la modifica-
ció del text refós de la Llei d’urbanisme, concretament amb la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de derogació dels articles que fan referència a aquesta modificació d’aquesta 
figura. I, diguéssim, col·lateralment a aquesta modificació, i concretament fent refe-
rència a l’àmbit del CRT –allò que abans coneixíem com a Barcelona World; que ja 
no en queda res de tot allò, sinó que ara ja li diem d’una altra manera–, també dero-
gar la Llei 6/2014, que feia aquella famosa rebaixa al joc –que mos sembla perversa 
en los moments que estem– del 55 al 10 per cent.

I, a més a més, permeti’m que li faci una consideració a això últim que ha dit, que 
estem d’acord que tenim molts polígons industrials buits i que des de l’Incasòl ja només 
s’actua allà quan hi ha garanties de que hi haurà una inversió realment efectiva, quan just 
estem un dia després que hem sabut l’anunci de licitació del projecte de vialitat del CRT, 
del PDU del CRT de Vila-seca i Salou –allò que coneixíem com a Barcelona World–, 
i encara no tenim la garantia, segons la seua lògica, de que hi hagi ningú darrere que 
vulgui invertir, perquè fins al dia d’avui ni tenim... (Veus de fons.) No, no..., no tenim ni 
projecte tècnic, ni pla de negoci, ni s’ha conclòs encara el concurs aquest en què vostès 
volen acabar autoritzant aquests centres turístics integrats.

Per tant, no tenim cap certesa, però vostès ja comencen a fer carrers, ja comencen 
a... Clar, mos podem trobar que aquest concurs no es resolgui perquè no hi hagi ningú 
que hi vulgui jugar, aquell que guanyi només necessiti una part de tot lo que vostès pre-
tenen urbanitzar. I què farem amb tots aquests carrers fets? També hi acabarem plantant 
cirerers o hi acabarem plantant ametllers? És a dir, aquesta lògica, que em sembla molt 
bé i molt coherent de que només s’operi allà on realment faci falta, resulta que vostès ja 
d’entrada, en el dia a dia, no l’estan aplicant.

Amb relació a això –i per anar concloent, perquè em queda, re, no?, un minutet o 
així, presidenta? (Pausa.)–, també mos sembla interessant introduir una esmena quant a 
control i fiscalització de les grans inversions. És a dir, no plantegem una revolució ni un 
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canvi radical, sinó que el que plantegem és que allà on hi ha unes fortes inversions, cas 
de l’L9, totes aquelles que s’hagin de fer a partir d’ara, partissin d’una auditoria que fis-
calitzi, controli on tenim aquests problemes de sobreendeutament, on hi ha tots aquests 
sobrecostos, i a partir d’aquí fer unes inversions lògiques. 

I ara sí, per acabar, fent resum, doncs, recordar que hem presentat aquestes quin-
ze esmenes en aquesta secció, que bàsicament el que pretenem és moure, entre baixes 
i altes, 113 milions d’euros, que bàsicament se resumixen en racionalització del sòl 
industrial, gestió pública de les vies d’alta capacitat, reorientació de les noves inver-
sions de les estacions d’esquí, racionalització d’aquestes figures dels plans directors 
urbanístics que ara comentava, control i fiscalització de les grans inversions i infra-
estructures, que també acabo d’esmentar, creació de dos fons específics per al medi 
ambient, com són la de canvi climàtic i el de patrimoni natural, i l’establiment de 
vuit nous impostos o taxes ambientals amb caràcter finalista per revertir a la millo-
ra del mateix medi natural i del mateix medi ambient. Mesures que no són per fer la 
revolució bolivariana, com diu algú dels seus, sinó que jo penso que són (rialles) –és 
així com ho han dit–..., sinó que són mesures que pensem que són prou sensates, que 
són fins i tot assumibles pel seu departament, que són punts de mínims per trobar al-
guns punts d’entesa.

No donarem suport a la totalitat de les esmenes a la totalitat que han presentat a la 
secció els diversos grups parlamentaris, perquè nosaltres, com s’ha dit, fem una valora-
ció global del paquet pressupostari, però sí que des d’aquesta valoració global, lo nivell 
d’acceptació de les esmenes que avui aquí han presentat, d’aquesta secció, també seran 
valorats per les diferents assemblees cupaires quan debatin i decidixin sobre el sentit fi-
nal del vot que donarem als pressupostos.

Resumint: nosaltres ja hem mogut fitxa i ara els toca a vostès, doncs, decidir si volen 
vèncer o convèncer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Acabada aquesta intervenció, no hi han més intervencions i, per tant, podem ja pro-

cedir a la votació conjunta de les quatre esmenes a la totalitat, presentades en aquesta 
secció pressupostària.

Vots a favor de les esmenes?
Vots en contra?
Queden rebutjades, per 11 vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i la 

CUP - Crida Constituent, i 10 vots a favor del Grup parlamentari del Partit Socialis-
ta, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot i del Grup Parlamentari del Partit Popular, les esmenes a la totalitat presentades en 
aquesta secció.

Agraïm al conseller la seva presentació, i donem les gràcies, també, al seu equip, 
que ens ha acompanyat al llarg d’aquesta sessió, i, per tant, procedim ja a finalitzar-la.

Molt bon dia a tothom.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i tres minuts.
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