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SESSIó NÚM. 5

La sessió s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada dels membres 
de la Mesa de la Diputació Permanent Lluís M. Coromi-
nas i Díaz, vicepresident primer; Eva Granados Galiano, 
vicepresidenta segona; Santi Rodríguez i Serra, secretari 
primer, i Josep Rull i Andreu, secretari segon. Assisteixen 
la Mesa la secretària general i el lletrat major.

Hi són presents els diputats Dolors Batalla i Nogués, Al-
bert Batalla i Siscart, Ramon Espadaler i Parcerisas, Antoni 
Fernández Teixidó, Oriol Pujol i Ferrusola, Elena Ribera Ga-
rijo i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Jaume Collboni Cuadrado, Rocío Martínez-Sampere Ro-
drigo, Joaquim Nadal i Farreras i Xavier Sabaté i Ibarz, pel 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep Enric Millo 
i Rocher i Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Joan Herrera Torres i Josep 
Vendrell Gardeñes, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Joan Puigcercós 
i Boixassa, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Genera-
litat, Artur Mas i Gavarró; el conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell; el conseller d’Interior, 
Felip Puig i Godes, acompanyat del director general de 
la Policia de Catalunya, Manel Prat Peláez, i el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, 
acompanyat del director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre Bertran. 

També són presents en aquesta sessió els diputats Antoni 
Balasch i Parisi, David Bonvehí i Torras, Meritxell Borràs 
i Solé, Xavier Crespo i Llobet, Ferran Falcó i Isern, Anna 
Figueras i Ibàñez, Lluís Guinó i Subirós, Neus Munté i Fer-
nàndez, M. Glòria Renom i Vallbona, Montserrat Ribera 
i Puig i Josep Maria Llop i Rigol, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i Hortènsia Grau Juan i Jaume 
Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Decret llei 4/2012, del 30 d’octubre, de mesures en 
matèria d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció (tram. 203-00008/09). Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC, 399, 5).

2. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Diputació Permanent perquè informi sobre l’actu-
ació dels Mossos d’Esquadra durant la jornada de vaga 
general del 14 de novembre, especialment pel que fa 
als incidents produïts a Tarragona (tram. 354-00303/09). 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre el 
dispositiu policial de la jornada de vaga general del 14 de 
novembre (tram. 354-00304/09). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença. 

4. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa 
i Ocupació davant la Diputació Permanent perquè infor-
mi sobre el tancament de la fàbrica de ciment d’Alcanar 
(Montsià) (tram. 354-00305/09). Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència i Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

5. Compareixença del president de la Generalitat davant 
la Diputació Permanent per a informar sobre l’aplicació 
del Fons de liquiditat autonòmic i els seus efectes sobre el 
control de la gestió de la tresoreria de la Generalitat (tram. 
350-00003/09). Diputació Permanent. Substanciació.

La presidenta

Comença la sessió de la Diputació Permanent. Bon dia 
a tots els diputats i diputades i al públic convidat.

En primer lloc em plau comunicar que per a aquesta 
sessió de la Diputació Permanent la diputada Anna Si-
mó, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, ha delegat el seu vot per motius de mater-
nitat en el diputat Joan Puigcercós.

Decret llei
4/2012, del 30 d’octubre, de mesures en 
matèria d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció (tram. 203-00008/09)

El primer punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2012, 
del 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció. D’acord 
amb l’article 136.2 del Reglament, presenta el decret 
llei l’honorable senyor Francesc Xavier Mena, conseller 
d’Empresa i Ocupació, a qui convido a la taula.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Francesc Xavier Mena i López)

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, membres de la Mesa, il·lustres senyores i senyors 
diputats, senyors, senyores representants del comerç, 
senyores i senyors. El model comercial de Catalunya, 
el nostre model comercial, resumeix un conjunt d’ob-
jectius com són els de satisfer les necessitats dels con-
sumidors, d’acord també amb els objectius dels ope-
radors comercials, tant treballadors autònoms, tot un 
seguit d’associacions de comerç, de comerciants pe-
tits, de comerciants grans, els treballadors assalariats 
del comerç, els ajuntaments, el nostre model urbanís-
tic, i això ho fa a partir d’un ampli ventall de l’oferta 
d’establiments comercials de tota mena amb un punt de 
ponderació amb allò que diem del comerç de proximi-
tat, que dóna vida als barris, als eixos comercials, als 
centres de les ciutats i els pobles.

El nostre model comercial es caracteritza per la possi-
bilitat d’una obertura dels establiments comercials de 
setanta-dues hores setmanals –per tant, un ampli ven-
tall horari– de dilluns a dissabte, període d’obertura 
que s’ha de realitzar entre les set i les vint-i-dues hores 
d’aquests dies que he esmentat. Vuit dies festius d’ober-
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tura per any per atendre les puntes de demanda dels 
consumidors. Hi ha amb caràcter excepcionals els esta-
bliments d’alimentació de menys de cent-cinquanta me-
tres quadrats, que tenen una àmplia llibertat d’obertura, 
i, d’altra banda, el nostre model comercial, el model co-
mercial català, es caracteritza per l’existència de fins a 
més de cent municipis o zones urbanes turístiques que 
poden obrir els diumenges si així ho demanen els seus 
ajuntaments, d’acord amb els comerciants i amb la prè-
via sol·licitud a la Generalitat que així ho acordi; i tam-
bé hi estableix períodes de rebaixes amb temporades 
d’estiu i d’hivern, dos mesos en cada període.

Aquest model comercial està regulat pel mateix Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, que en el seu article 121 
atribueix competència exclusiva en matèria de comerç 
a la Generalitat de Catalunya. Com és sabut, en la le-
gislatura que ara acaba havíem proposat des de la Con-
selleria d’Empresa i Ocupació, concretament des de la 
Direcció General de Comerç, un nou text regulador de 
l’activitat del comerç, serveis i fires. 

Davant d’aquest model comercial català, consensu-
at per la majoria d’associacions comercials, d’ajunta-
ments, atenent les necessitats dels consumidors, el Go-
vern de l’Estat, de manera unilateral, autoproclamant 
com a bàsiques disposicions que no ho eren, enva-
int competències exclusives i buidant de contingut les 
competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i fent servir una figura que només està re-
servada per a casos excepcionals, com el reial decret 
llei, el Govern de l’Estat ha aprovat, va aprovar el Reial 
decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per ga-
rantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la com-
petitivitat, que conté disposicions que afecten en ma-
tèria d’horaris comercials i d’activitats de promoció de 
vendes. En concret, pel que fa referència a horaris co-
mercials, incrementa les hores setmanals d’obertura de 
les setanta-dues referides a noranta hores, suposant per 
això un increment de despeses d’explotació –salaris, 
energia, etcètera– que previsiblement no vindran cor-
respostes per un increment de vendes, atesa la situació 
de la renda familiar i de les expectatives econòmiques 
en general i del consum en particular. 

Aquest reial decret llei, que de forma unilateral va apro-
var el Govern de l’Estat, també incrementa els festius 
d’obertura per any de vuit a deu dies, i això ho fa sense 
consens amb el petit i mitjà comerç; per exemple, Con-
federació de Comerç de Catalunya, el PIMEC Comerç, 
tampoc amb l’associació de supermercats CEDAC, tam-
poc amb els treballadors del comerç –particularment 
hem parlat amb Comissions Obreres i UGT– i tampoc 
amb els ajuntaments dels municipis no turístics. Sí, és 
veritat, ho he dit, que aquest reial decret llei de l’Estat 
ha rebut el suport de les grans superfícies comercials, és 
a dir ANGED, i d’alguns operadors turístics. 

D’altra banda, aquest Reial decret llei 20/2012, del 
13 de juliol, aprovat pel Govern de l’Estat, significa 
l’obertura dels establiments de tot tipus de comerç de 
menys de tres-cents metres quadrats, enfront del vigent 
a Catalunya, que era d’establiments d’alimentació de 
menys de cent cinquanta metres quadrats. Per tant, ai-
xò vol dir que pràcticament la totalitat, concretament 
el 91,3 per cent dels comerços quedarien sota aquesta 

norma del Govern de l’Estat d’obertura d’establiments 
comercials de menys de tres-cents metres quadrats de 
qualsevol ram del comerç.

Per altra banda, també en matèria d’horaris comercials, 
aquest Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, imposa 
la delimitació obligatòria de zones turístiques d’obertu-
ra comercial –els diumenges– a Barcelona, obviant com 
era abans la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona a 
partir del consens amb els comerciants, i obviant també 
les competències exclusives de la Generalitat de Catalu-
nya en matèria de turisme.

Pel que fa referència a les activitats de promoció de 
vendes, el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, 
aprovat pel Govern de l’Estat, desvirtua els conceptes 
de rebaixes, saldos, promocions i ofertes, de tal manera 
que disminueix la seguretat i garantia dels consumidors 
i disminueix la transparència als mercats.

Davant d’aquesta aprovació unilateral, enviant compe-
tències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
comerç, el Consell de Garanties Estatutàries, amb Dic-
tamen número 11/2012, del 22 d’agost, va dictaminar 
que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, és in-
constitucional, ja que envaeix competències exclusives 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç 
i perquè utilitza –diu el Consell de Garanties Estatu-
tàries– un instrument legislatiu inadequat. Davant d’a-
quest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar el 
25 de setembre de 2012 endegar el procediment previst 
en l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Cons-
titucional per mirar de resoldre les discrepàncies com-
petencials, com a pas previ a la interposició del recurs 
d’inconstitucionalitat.

Mentre no es resolgui el conflicte, ja sigui per la via 
convencional o jurisdiccional, es donava, doncs, una si-
tuació d’inseguretat jurídica per als comerciants i per 
als consumidors pel que fa al marc normatiu aplica-
ble. És per això que el Govern, a instància de la con-
selleria d’Empresa i Ocupació i particularment de la 
Direcció General de Comerç, va proposar l’aprovació 
com a mesura cautelar d’una norma amb rang de llei. 
D’aquesta manera el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya va aprovar el Decret llei 4/2012, del 30 d’octubre, 
de mesures en matèria d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció. Aquest decret llei va ser 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
6.245, del 2 de novembre del 2012, i va entrar en vigor 
l’endemà de la seva publicació al diari oficial, d’acord 
amb el que preveia la disposició final tercera. 

D’aquesta manera es perseguia restaurar la seguretat ju-
rídica i defensar les competències exclusives i, en defi-
nitiva, el model comercial català. No cal dir que hi ha-
via concurrència del pressupòsit habilitant per dictar un 
decret llei; és a dir, l’existència d’una necessitat extraor-
dinària i urgent, tal com preveu l’article 64.1 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya. Necessitat extraordinària 
i urgent, ja que l’impacte del Reial decret llei 20/2012 
del Govern de l’Estat, en els seus articles 27 i 28, per 
exemple, contenen disposicions d’aplicació directa als 
operadors o obligacions amb terminis que finalitzen en 
una data tan propera com el 31 de desembre de 2012. 
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Per tant, hi havia extraordinària i urgent necessitat, ja 
que aquest Reial decret llei 20/2012 del Govern de l’Es-
tat podia tenir greus conseqüències pel que fa al deteri-
orament del model comercial català, tal com ha quedat 
palès, i, a més a més, podia provocar efectes negatius, 
econòmics i socials, en un context econòmic difícil.

El plantejament per la nostra part d’interposar un re-
curs d’inconstitucionalitat no tindria efectes suspen-
sius sobre aquest Reial decret llei 20/2012 aprovat pel 
Govern de l’Estat i, a més a més, cal tenir present la 
demora inherent als procediments que se substancien 
davant del Tribunal Constitucional abans no dicta sen-
tència, que podria allargar-se a sis o onze anys.

És per això que comparec davant d’aquesta Diputació 
Permanent del Parlament de Catalunya per sol·licitar 
la convalidació del Decret llei 4/2012, del 30 d’octu-
bre, de mesures en matèria d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció. Com els senyors i 
senyores diputats saben, la convalidació no converteix 
els decrets llei en lleis ordinàries; així ho estableix l’ar-
ticle 64.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que, 
d’altra banda, preveu la tramitació legislativa com a 
projecte de llei pel procediment d’urgència.

Previsiblement, el Govern de l’Estat interposarà un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Decret llei 4/2012, 
que avui demano que sigui convalidat a partir de les 
raons exposades. A més, el Govern de l’Estat en de-
manarà previsiblement la suspensió automàtica. Con-
tra aquesta suspensió la Generalitat demanarà l’aixe-
cament cautelar. Com saben els senyors i les senyores 
diputats, el Tribunal Constitucional haurà de pronun-
ciar-se dins del termini de cinc mesos. I recordo que el 
Tribunal Constitucional acostuma a atorgar presump-
ció de constitucionalitat a les normes aprovades per 
aquest Parlament. 

Per tant, demano la convalidació del Decret llei 4/2012 
i la seva tramitació com a projecte de llei pel procedi-
ment d’urgència, cosa que ja s’haurà de fer en la propera 
legislatura. L’aixecament cautelar per part del Tribunal 
Constitucional de la suspensió demanada pel Govern 
de l’Estat possibilitarà l’aplicació del Decret llei 4/2012 
i preservarà, si més no fins que el Tribunal Constitucio-
nal dicti sentència, el model comercial català. 

Molt honorable presidenta... 

La presidenta 

Moltes gràcies, honorable conseller. Per fixar la seva po-
sició té la paraula en primer lloc, en nom del Grup Par-
lamentari Socialista, l’il·lustre senyor Jaume Collboni. 

Jaume Collboni Cuadrado 

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, d’entrada 
anunciem el vot favorable a la convalidació per part 
del Grup Parlamentari Socialista, i ho fem per diver-
ses raons. 

En primer lloc, per una qüestió de forma. Tal com ha 
exposat el conseller, el reial decret llei suposa unes 
modificacions restrictives de les competències que té 
el Govern de Catalunya. El nostre grup parlamentari, 

en data 27 de juliol del 2012, va presentar al registre 
del Parlament una sol·licitud de dictamen al Consell de 
Garanties sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitu-
ció del reial decret de què feia esment el conseller. 

Per tant, compartim el criteri del Govern pel qual s’han 
envaït competències de la Generalitat, i, per tant, des 
del punt de vista formal hi donem suport, però també 
des del punt de vista de fons. Pensem que la desregu-
lació, la mal entesa liberalització que pretenen els go-
verns conservadors del Partit Popular, i que ja s’aplica 
en algunes comunitats autònomes governades pel PP, 
és contrària al model de comerç català, per diverses 
raons. 

En primer lloc, perquè trenca l’equilibri que hi ha d’ha-
ver entre els empresaris, els autònoms que tenen co-
merç, els petits comerciants i els mitjans comerciants 
respecte als drets que han de tenir els consumidors a 
l’hora de triar i tenir capacitat d’elecció de centre co-
mercial. Però també perquè la desregulació dels ho-
raris comercials afecta els drets dels treballadors del 
sector del comerç. Perquè afebleix la posició dels au-
tònoms, dels petits autònoms que regenten un comerç; 
perquè pot trencar, i trenca, la conciliació de la vida 
laboral i familiar en suprimir tots els festius, i perquè a 
més a més suposa un atac directe a un model que com-
bina petit, mitjà i gran comerç i que ajuda a estructurar, 
també des del punt de vista social i urbanístic, els nos-
tres pobles i les nostres ciutats. 

Nosaltres pensem que l’actual regulació, la regulació 
que ja va fer el Govern d’esquerres, permet i perme-
tia aquest equilibri entre el drets dels consumidors, els 
drets dels treballadors i també el model comercial ca-
talà de petita i mitjana empresa. I, per tant, no compar-
tim aquesta nova contrareforma que ha fet el Govern 
central. 

Pensem que aquest decret que avui ens presenta el Go-
vern pot evitar danys de difícil reparació en el teixit co-
mercial de Catalunya mentre no es resolguin els con-
flictes de constitucionalitat plantejats per l’entrada en 
vigor d’aquest reial decret llei. 

En aquest sentit, sí que ens agradaria saber en quin es-
tat es troben aquestes negociacions de les quals ha fet 
esment l’honorable conseller entre Convergència i Unió 
i el Partit Popular, o, el que és el mateix, entre el Go-
vern de Catalunya i el Govern d’Espanya. Aquest pro-
cediment negociat, que es va iniciar el 25 de setembre, 
a data d’avui, dos mesos després d’iniciar-se el procedi-
ment..., voldríem saber en quin punt es troben aquestes 
negociacions. 

Però pel que fa a la convalidació i el suport de la con-
validació els podem anunciar el vot favorable del Grup 
Socialista. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. A continuació, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l’il-
lustre senyor Santi Rodríguez. 
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Santi Rodríguez i Serra 

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller..., per 
posicionar el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya amb relació a la convalidació d’aquest Decret 
llei 4/2012. 

Des del nostre punt de vista, aquest decret llei abasta 
dues temàtiques en el mateix decret llei. Concretament, 
jo crec que s’ha fet prou evident, una amb relació a la 
política comercial del Govern de la Generalitat. Però hi 
ha una altra qüestió que també crec que ha quedat en 
evidència per la intervenció del conseller en la defensa 
del mateix decret llei, que és un desafiament en el marc 
competencial entre Generalitat i Estat. 

Vagi per endavant un reconeixement a la necessitat 
d’equilibri entre els diferents models comercials, i, 
en aquest sentit, un reconeixement explícit al comerç 
de proximitat i a la necessitat de criteris i de mesures 
protectores. Però permetin-me que hi afegeixi «me-
sures protectores en positiu», no mesures protectores 
restrictives. 

I des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que en 
aquest moment és absolutament innegable la situació 
de crisi, la situació excepcional que també pateix el 
sector comercial. Només cal passejar pels centres co-
mercials de les nostres ciutats i dels nostres pobles per 
veure i per comptar la quantitat de persianes abaixades 
que ens trobem en aquests moments. És per tant in-
negable també que aquesta situació excepcional té un 
impacte sobre l’economia i sobre el mercat de treball. 

I davant d’aquesta situació caben dues actituds –dues 
actituds: una primera, la de les reformes, i una segona, 
la de la resistència. Permetin-me que els digui que els 
conservadors deuen ser vostès, els que volen conservar 
l’estat actual. El Partit Popular, el que volem són refor-
mes. Apostem per les reformes. I en aquest sentit, el re-
ial decret llei del Govern és un exemple de reformes per 
canviar les coses i per intentar millorar les coses. Sigui 
dit de pas que el reial decret llei no obliga ningú. El reial 
decret llei, que tant s’ha criticat, és més permissiu que 
l’entorn legislatiu actual, i precisament és més permissiu 
amb les petites i mitjanes empreses comercials, no amb 
les grans empreses o les grans distribuïdores comerci-
als, a diferència del decret llei, que el que fa és imposar 
restriccions. Siguem més acurats: el reial decret llei de 
l’Estat no obliga ningú a obrir noranta hores setmanals 
ni obliga ningú a obrir deu diumenges l’any, sinó que es-
tableix aquesta possibilitat. 

El Govern de la Generalitat, una vegada més, opta per 
l’actitud de la resistència. Si m’ho permeten, per la ac-
titud de persistència en l’error. No és d’estranyar; hem 
vist en altres àmbits de la política catalana que la resis-
tència i la persistència en l’error és el criteri principal de 
l’actual Govern de la Generalitat. 

Però més enllà de la discrepància amb les mesures ex-
plícites del decret llei, permetin-me també expressar 
discrepàncies al respecte, jo diria, de les formes inter-
nes, de les formes que s’adopten des de la Generalitat de 
Catalunya. Perquè aquest decret llei és, entenem que és, 
una esmena a la totalitat a la normativa estatal que regu-
la diversos aspectes del comerç, però creiem, i ho hem 

trobat a faltar a les intervencions que m’han precedit, 
tant la de l’honorable conseller com la del portaveu del 
Grup Socialista..., que s’ignori el dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries. S’hi fa referència per a allò 
que defensa les seves teories, però no s’hi fa referència 
per a allò que va en contra de les seves pròpies teories. 
I en aquest sentit, dir-los que el dictamen que vostès han 
esmentat contempla com a mínim la constitucionalitat 
de dos aspectes que amb el decret llei que avui porten 
a convalidació es vulneren. I concretament ve a dir, el 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que la 
fixació o la determinació del nombre mínim de diumen-
ges que es podrien obrir forma part de la competència 
estatal, o que l’establiment de la llibertat dels comerci-
ants per determinar en quins períodes de l’any poden 
fer rebaixes també forma part de les competències de 
l’Estat. 

I tot això, per què? Doncs perquè al final el decret llei 
creiem que el que posa sobre la taula són dubtes de com-
petències. S’ignora, quan se’n fa la lectura des de la Ge-
neralitat, que per exemple el mateix Estatut d’autono-
mia estableix que..., alguns dels seus preceptes..., que té 
competència la Generalitat en exclusiva..., ho és sense 
perjudici del principi constitucional de la unitat de mer-
cat. O s’ignora també que la Constitució espanyola pre-
veu que el Govern de l’Estat pugui legislar en bases..., 
pel que fa a la planificació econòmica general, que és 
precisament això que reconeix el Consell de Garanties 
Estatutàries en alguns dels preceptes que s’introdueixen 
en aquest decret llei. 

Per part del nostre grup ens hauria agradat poder abste-
nir-nos en la convalidació d’aquest decret llei si hagués 
tractat únicament i exclusivament d’aspectes de política 
comercial. Però, com que entenem que la voluntat del 
Govern de la Generalitat és obrir conflicte de compe-
tències amb el Govern de l’Estat, ens veiem en l’obli-
gació de donar el nostre vot contrari a la convalidació 
d’aquest decret llei. 

Gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa té la paraula 
l’il·lustre senyor Josep Vendrell. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, saludar totes les 
persones del món del comerç i representants dels treba-
lladors del comerç que ens acompanyen avui. 

La posició del nostre grup serà favorable a la conva-
lidació d’aquest decret llei. Em sembla que en aquest 
cas és pertinent l’ús del mecanisme del decret llei, per-
què, com es diu en l’exposició de motius, la no-apro-
vació d’una regulació específica implicaria l’aplicació 
a Catalunya de forma immediata de la llibertat absolu-
ta d’horaris comercials, 24 hores el dia, 365 dies l’any, 
molts festius, i a partir del proper 1 de gener l’obertura 
de tots els dies festius de l’any, i això suposaria simple-
ment carregar-se el model comercial català. 
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El reial decret llei de l’Estat es va aprovar sense de-
bat i sense consulta amb ningú, ni amb els sindicats, 
ni amb el petit comerç... Bé, amb ningú..., sí: amb les 
grans superfícies i amb les grans empreses del comerç. 
A aquests sí que se’ls va consultar, i evidentment van 
donar el seu aval al reial decret llei de l’Estat. 

És, a més, el decret llei, una demanda del sector co-
mercial català, dels representants dels treballadors, 
de les associacions empresarials del comerç catala-
nes i de nombrosos ajuntaments. Han aprovat mocions 
i han aprovat un manifest per demanar mesures per fer 
front al reial decret de l’Estat. 

El senyor Rodríguez parlava del fet que davant de la si-
tuació de crisi econòmica actual hi ha la possibilitat de 
la reforma, no? O el immobilisme o la reforma. Jo crec 
que aquest reial decret llei és una contrareforma, el re-
ial decret llei de l’Estat. No és una reforma, sinó una 
veritable contrareforma. És un decret llei d’excepció 
democràtica per la manera que es va fer, i social, i és 
una mesura desastrosa que té com a objectiu un objec-
tiu molt simple, que és estendre el model comercial de 
Madrid al conjunt de l’Estat. Això és el que vol fer, el 
reial decret llei de l’Estat. El que vol és la plena llibertat 
d’horaris comercials. 

I per què és una contrareforma? Doncs, per les se-
güents raons: perquè empitjora les condicions dels tre-
balladors i les treballadores del comerç, suposa treba-
llar més hores i més dies, canvis en els torns i canvis 
en els dies de descans, i fa molt més difícil la conci-
liació laboral i familiar en suprimir els festius. I això 
perjudica a més a més les dones, les dones treballado-
res del comerç, que quan hi ha més dificultat de com-
patibilitzar, de conciliar, la vida laboral i familiar són 
les que han d’assumir dobles i triples jornades laborals. 
Perjudica de forma greu el petit comerç i els autònoms. 
En nom de la competitivitat, l’únic que fa aquest reial 
decret de l’Estat és afavorir el gran comerç i les grans 
superfícies i impulsa un model que destruiria, d’apli-
car-se, el teixit comercial català, la trama comercial 
que caracteritza els nostres pobles i ciutats. Les grans 
superfícies poden absorbir els canvis horaris amb can-
vis de torns, amb mesures de flexibilitat determina-
des. El petit comerç això no ho pot fer. I és també un 
absurd econòmic que no crearà llocs de treball, i, fins 
i tot, que els destruirà i els podria destruir en el petit 
comerç. I els que puguin crear seran de pitjor qualitat. 

L’ampliació dels horaris comercials no comportarà cap 
millora en el consum, perquè el problema no és l’ho-
rari, no és l’accés al comerç, no és tampoc una qües-
tió de facilitar les compres als turistes. El problema 
és que la gent cada vegada té menys renda disponi-
ble; és que la política d’austeritat destructiva que s’està 
aplicant, la crisi econòmica, les polítiques del Govern 
de l’Estat i també les polítiques del Govern català, dei-
xen menys renda disponible a la gent i fan caure la de-
manda. I ara, a més, a això s’hi ha afegit la no-indexa-
ció de les pensions aprovada pel Govern del PP. Mirin, 
els horaris comercials no són cap problema, i, de fet, 
són dels més amplis, els que tenim a Catalunya, dels 
que hi ha en el marc europeu. 

I, finalment, envaeix les competències de la Gene-
ralitat. És que cada real decret suposa un nou pas en 
aquest procés de recentralització que ha impulsat el 
Govern del PP i que simplement pretén carregar-se 
el model autonòmic; ja no avançar cap a altres fórmu-
les, sinó simplement carregar-se el model autonòmic. 
Com diu el Consell de Garanties Estatutàries, buida de 
contingut la competència exclusiva de la Generalitat, 
l’article 121, en matèria comerç. L’establiment de les 
noranta hores, quinze hores setmanals, no deixa marge 
per a una regulació pròpia, com diu l’Estatut. L’obertu-
ra en diumenges i festius, l’establiment d’un mínim de 
deu diumenges i festius per comunitat autònoma, tam-
poc deixa marge per a cap política pròpia. O establir 
la plena llibertat d’horari a les zones turístiques, que, 
malgrat que diu que ho han d’acabar de regular les co-
munitats autònomes, és tant detallada la regulació que 
en fa, que tampoc deixa marge real per a l’aplicació de 
les polítiques pròpies de les comunitats autònomes, i en 
aquest de la Generalitat. 

Mirin, entenem que el reial decret de l’Estat va con-
tra els treballadors i treballadores, especialment les 
dones treballadores, contra el petit comerciant i con-
tra l’autogovern de Catalunya, i, per tant, donarem su-
port a aquest decret llei que avui se’ns presenta, perquè 
entenem que pot ser una mesura legal per a preservar 
aquests drets i preservar el petit comerç i, al mateix 
temps, les competències de la Generalitat. 

Creiem que cal utilitzar tots els mitjans jurídics i po-
lítics al nostre abast amb aquest objectiu, i som molt 
escèptics sobre la possibilitat de negociar res i que el 
Govern del PP s’avingui a negociar res; però, efectiva-
ment, hem d’utilitzar tots els mecanismes polítics i ju-
rídics que tenim al nostre abast per mantenir viu el co-
merç que li és tradicional a Catalunya i que és el que 
realment crea llocs de treball.

Gràcies.

La presidenta 

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’honorable 
senyor Joan Puigcercós. 

Joan Puigcercós i Boixassa 

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats 
–agrair també la presència de gent vinculada al món del 
comerç–, no és cap novetat el que estem discutint avui 
aquí; aquest és un assetjament que ve de lluny, que és 
un desfici que té el Govern espanyol, i concretament el 
Govern del Partit Popular, i això ens donaria peu a pen-
sar que si abans Espanya era una unidad de destino en lo 
universal, amb el franquisme, ara amb el PP Espanya és 
una unidad de mercado en lo universal, de destino en lo 
universal. Perquè aquí el concepte que s’utilitza per en-
trar a sac, a foc i a sang, a les competències de la Genera-
litat en matèria de comerç interior és la unitat de mercat. 
I aquest és..., o la planificació econòmica, que és un dels 
criteris que estableix el 149 de la Constitució, o la unitat 
de mercat: són els dos criteris que utilitza el Govern del 
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Partit Popular per intentar minar i ensorrar el model co-
mercial català. 

Aquí s’ajunten dues coses: s’ajunta la voracitat de les 
grans superfícies comercials –ja s’ha exposat a basta-
ment en alguna altra intervenció anterior, concretament 
amb el Grup d’Iniciativa per Catalunya, la voracitat de 
les grans superfícies comercials–, que el que aconse-
gueixin amb aquesta liberalització és posar en dificul-
tat el petit i mitjà comerç, el comerç de trama urbana, 
el de proximitat, per intentar obligar-nos a tots a ten-
dir al que en denominem «el model francès», que és 
que en aquest país tothom hagi d’utilitzar un cotxe per 
poder-se proveir, un tema que, ho recordo una vegada 
més en aquesta cambra, ha provocat greus problemes 
socials a França, on l’assistència social s’ha hagut de 
dedicar, en ciutats com París o Lió, bàsicament a nodrir 
d’aliments, perquè molta gent amb dificultats de mobi-
litat no podia accedir a les zones perifèriques o periur-
banes per poder accedir a un hipermercat.

Sabent aquest problema, com deia, aquí s’ajunta la vo-
racitat de les grans superfícies comercials per intentar 
desregular al màxim, que és un lobby de pressió molt 
important a Madrid, i sobretot sobre el PP... Recor-
dem que un exministre com el senyor Arias-Salgado 
va acabar sent director general o CEO de Carrefour. 
I recordem també el trist paper del Partit Popular, per 
exemple, quan encara a l’últim Govern Aznar, amb la 
Llei de morositat, creava dues grans excepcions al pa-
gament a trenta dies, que eren les grans constructores 
–llegeixi’s «grans grups d’obra pública»– i les grans 
superfícies comercials, les grans distribuïdores. Eren 
les dues úniques excepcions a la llei d’antimorositat, 
compliment de directiva europea, que el darrer Govern 
Aznar, els darrers mesos, va intentar portar a la pràc-
tica, i no ho va reeixir, doncs, bàsicament perquè qui 
els parla, des del Grup Parlamentari Mixt, va presentar 
una esmena a la totalitat i ho va impedir.

Però aquesta ha estat la tònica i és la tònica. Aquí s’ajun-
ta aquesta voracitat de les grans superfícies amb una al-
tra necessitat, amb una necessitat, que és la necessitat 
de donar compliment a una secretaria d’estat que s’ha 
inventat el Govern espanyol, la de comerç, que no té cap 
funció; no té cap funció perquè les funcions estan en 
mans de les comunitats autònomes. I, cregui’m, aquest 
senyor que és secretari d’Estat de Comerç, quan apareix 
a les meses interterritorials, hi apareix acompanyat de 
dotze o més alts càrrecs.

Quan sentim aquest discurs des de Madrid –sobretot 
del Partit Popular, però també algunes veus del PSOE–, 
que a les comunitats autònomes –en aquest cas enfo-
cant sempre i apuntant a Catalunya– sobra personal 
i sobren alts càrrecs, comencin-s’ho a aplicar, perquè 
en aquest cas s’ha creat una secretaria d’estat que no 
té cap funció, perquè són competència de les comu-
nitats autònomes. Però, com que no té cap funció, els 
sous s’han de justificar d’alguna manera. I com es jus-
tifiquen? Doncs, ho repeteixo, coincidint, com els de-
ia, amb la voracitat de les grans superfícies comercials. 
Aquí hi ha una línia i un fil ideològics que els uneix la 
necessitat amb la voracitat.

I ara som aquí en un acte, si se’m permet dir-ho, i ja 
avanço que el Grup Parlamentari d’Esquerra hi votarà 
favorablement, però som aquí en un acte de voluntaris-
me, perquè el que estem fent és un decret llei per in-
tentar matisar, frenar, controlar els efectes d’aquest reial 
decret espanyol, que tots sabem que acabarà sent suspès 
pel Tribunal Constitucional, perquè el Govern de l’Estat 
ens portarà allí, i d’aquesta manera intentem frenar-ho; 
però al final aquí passarem pel corró de la majoria 
aquesta, si se’m permet dir-ho, demogràfica, que repre-
senta el Govern espanyol. Doncs, aquesta és la realitat, 
i avui el que estem intentant és frenar això.

I, clar, jo sento coses aquí que s’han de matisar, no?, ja 
s’ha intentar dir: «Escolti», diu, «davant dels problemes 
del comerç, que estan tancant botigues, i la crisi, anem 
a fer reformes.» És com dir que el problema de la bai-
xada del comerç, de la baixada del consum, de la baixa-
da de la demanda interior, és un problema de llibertat 
d’horaris. Home, siguem seriosos! La baixada del con-
sum és per l’augment de l’atur, és per la pèrdua de poder 
adquisitiu dels treballadors públics, és per la pèrdua de 
poder adquisitiu dels treballadors privats –que també hi 
és–, per la desaparició o l’extinció de la majoria de tre-
balladors autònoms d’aquest país... Siguem seriosos! És 
a dir, a base de liberalitzar horaris..., bé, és una fórmula 
que trobo magistral, digna d’una pel·lícula dels germans 
Marx; però no pot ser seriós dir que per solucionar el 
problema de la demanda interna li farem una liberalit-
zació d’horaris comercials. O com tampoc és seriós dir 
que ningú obliga un botiguer o un comerciant a obrir 
noranta hores la setmana; això és com..., no hi ha cap 
llei que ens obligui a treballar, ni la mateixa Constitu-
ció espanyola ens obliga a treballar, i la gent bé ha de 
treballar. És a dir, no és seriós, no és seriós basar-se en 
aquests arguments. Aquí el que hi ha hagut, com li deia, 
és la suma de voracitat i necessitat de justificar el sou.

El nostre grup hi votarà a favor, tot i dient i argumen-
tant que tenim un problema, un problema que es diu 
«majoria absoluta del Partit Popular», i, si se’m per-
met dir-ho, tenim un problema que es diu «Govern 
i Estat espanyol», que ha entrat, una vegada més –fa 
temps que ho intentava–, a imposar el model, el model 
Madrid, imposar-lo a Catalunya. Més quan en el cas 
de la ciutat de Barcelona, quan parlem d’horaris turís-
tics, quan parlem de zona turística, s’estava arribant a 
acords, ja hi havia assentats acords entre l’ajuntament, 
la Generalitat i el sector. Hi havia un consens, no hi 
havia cap necessitat de regular des de Madrid. És, una 
vegada més, doncs..., de qui rep les ordres?; doncs, del 
Govern de Madrid. I en aquest cas, com hem pogut 
veure una vegada més, està al servei dels grans distri-
buïdors i en contra del petit i mitjà comerç, imposant 
un model aliè i un model que portarà més atur, eh?, 
i portarà més pobresa a molts barris. Perquè tots sabem 
els efectes que té el comerç de proximitat; per alguna 
cosa aquí hem estat pioners, a l’anterior Govern, el Go-
vern d’esquerres, i també aquest Govern, Convergència 
i Unió, i anteriorment els altres governs de Convergèn-
cia i Unió, a defensar el model de proximitat, de trama 
urbana consolidada, que dóna seguretat, que dóna ri-
quesa als barris i que no obliga la gent a utilitzar el cot-
xe privat, eh?, consumint, per poder anar a abastir-se a 
un hipermercat.
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Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana votarà favorablement la convalida-
ció d’aquest decret llei.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
té la paraula l’il·lustríssim senyor Albert Batalla. 

Albert Batalla i Siscart 

Gràcies, presidenta; bon dia. En primer lloc, agrair la 
presència del conseller i de la resta de membres del de-
partament, així com també dels representants del món 
comercial, que estan seguint aquestes intervencions. 
Crec que no està de més recordar que el comerç repre-
senta prop del 10 per cent del producte interior brut del 
nostre país; per tant, és un dels motors de la nostra eco-
nomia i, alhora, generador i mantenidor de llocs de tre-
ball a casa nostra. Cal destacar, a més a més, doncs, que 
el comerç és present, com és lògic, a totes i cadascuna 
de les comarques del país i, per tant, també genera ocu-
pació i economia a diversos racons de Catalunya.

Catalunya té la competència exclusiva en matèria de 
comerç i de fires, tal com s’explica i tal com va que-
dar aprovat en l’article 121 de l’Estatut de Catalunya, 
i en base a això i en base a la tradició comercial i en 
base a la feina dels governs, també, evidentment, de les 
diverses administracions i, com no pot ser d’una altra 
manera, del sector comercial del nostre país, Catalu-
nya ha anat construint un model comercial equilibrat, 
que ha volgut garantir la compatibilitat del comerç de 
proximitat, del comerç familiar, del comerç de petits 
autònoms, vinculats sobretot als centres de les ciutats, 
amb un model de grans cadenes i de grans superfícies 
comercials. Per tant, s’ha anat construint un model que 
ha permès, precisament, aquest equilibri entre aquestes 
dues categories. 

Aquest model, com deia, s’ha anat construint amb con-
sens, de vegades més fàcil, de vegades més complicat, 
però amb consens entre Administració, associacions de 
comerciants, representants dels treballadors, consumi-
dors, compradors, i adaptant-nos també a la legislació 
europea, que ha estat canviant en aquest àmbit. 

Davant d’això, davant d’aquest model consolidat, ens 
trobem un reial decret llei que, al nostre entendre, fa 
dues coses molt greus. La primera és posar en perill 
aquest model català de comerç, primer, perquè ha es-
tat fet amb zero consens, perquè estableix una liberalit-
zació clara dels horaris comercials, perquè introdueix 
més festius comercials i perquè es produeix una delimi-
tació de les zones turístiques sense gairebé intervenció 
ni dels municipis ni dels governs autonòmics, en aquest 
cas ni de la Generalitat de Catalunya; aquesta és la pri-
mera cosa greu. La segona, evidentment, és que envaeix 
plenament i sense cap mirament les competències de la 
Generalitat en matèria de comerç, tal com es dictamina 
en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, en 
la resolució corresponent al dia 22 d’agost.

Per tant, l’Estat, amb aquesta nova invasió de compe-
tències, fereix greument no només el nostre autogo-
vern, sinó també el model català de comerç, cosa que 

és inacceptable, perquè, com dèiem abans, representa 
un 10 per cent del producte interior brut, amb milers de 
llocs de treball, amb milers d’autònoms, en definitiva, 
amb un teixit productiu i d’ocupació a casa nostra molt 
important.

És evident també que l’Estat fa més coses que van en 
contra del comerç en el nostre país. Podríem parlar 
de l’augment de l’IVA, que evidentment, d’una forma 
molt clara, el que fa és ferir greument el consum a ca-
sa nostra. 

Per tant, davant d’aquesta realitat tan clara i tan evi-
dent, davant també del dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries i davant també de la voluntat, creiem 
que majoritària, d’aquest Parlament, doncs, de mante-
nir un model que sigui un model català, un model com-
petitiu, un model de trama urbana, un model d’equi-
libri entre els diversos tipus d’establiments comercials 
al nostre país, nosaltres, davant de tot això i davant 
d’aquesta voluntat clara per part del Govern de l’Estat 
de saltar-se absolutament les competències de la Gene-
ralitat i, per altra banda, d’afectar directament aquest 
model català, nosaltres voltarem favorablement a la 
convalidació d’aquest decret llei presentat pel Govern.

Gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies.

Acabat el debat es procedirà... (Santi Rodríguez i Serra 
demana per parlar.) Ah, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per contradiccions, senyora presidenta. 

La presidenta

Trenta segons. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Hi han hagut moltes contradiccions, però jo 
crec que n’hi ha una que és fonamental, perquè jo no 
sé si no m’he expressat bé o algú també ha perdut la 
memòria. Vull recordar que l’article 121.1, apartat c, 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que, com tots 
vostès deuen recordar, no va ser redactat pel Partit Po-
pular ni de Catalunya ni del conjunt d’Espanya, diu 
que «la regulació d’horaris comercials, sent competèn-
cia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, ha de res-
pectar el principi constitucional d’unitat de mercat». 
Hi insisteixo, aquesta redacció no és fruit de la inter-
venció del Partit Popular, sinó d’aquells que van redac-
tar l’Estatut de Catalunya de l’any 2006. 

Gràcies.

La presidenta 

Ara sí, passem a la votació. D’acord amb l’article 136.3 
del Reglament, s’entén que els vots afirmatius són fa-
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vorables a la convalidació i que els vots negatius són 
favorables a la derogació.

Passem, doncs, a la votació sobre la validació del De-
cret llei 4/2012.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha estat convalidat el decret per 19 vots a favor i 2 en 
contra.

D’acord amb l’article 136.4 del Reglament, un cop con-
validat el decret llei, i ateses les manifestacions expres-
sades, sotmetrem a votació la proposta de tramitació 
d’aquest decret llei com a projecte de llei.

Vots a favor de la tramitació del decret llei com a pro-
jecte de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

(La proposta de tramitació és aprovada per unanimi-
tat.)

Per tant, atès que la cambra s’hi ha pronunciat a favor, 
el decret llei es tramitarà com a projecte de llei pel 
procediment d’urgència.

Sol·licituds de compareixença
acumulades del conseller d’Interior 
perquè informi sobre l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra durant la jornada 
de vaga general del 14 de novembre 
(tram. 354-00303/09 i 354-00304/09)

Passem al segon punt de l’ordre del dia, que és el debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Interior davant la Diputació Permanent perquè infor-
mi sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant la 
jornada de vaga general del 14 de novembre, especial-
ment pel que fa als incidents produïts a Tarragona.

D’acord amb el criteri adoptat a la reunió de represen-
tants dels grups parlamentaris a la Diputació Perma-
nent, substanciarem aquest punt conjuntament amb el 
tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença del conseller d’Inte-
rior davant la Diputació Permanent perquè informi so-
bre el dispositiu policial de la jornada de vaga general 
del 14 de novembre.

En nom dels grups parlamentaris que han presentat 
les sol·licituds de compareixença –Subgrup de Soli-
daritat, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya–, algun 
diputat vol intervenir? (Pausa.)

Doncs, a continuació procedirem a la votació conjun-
ta de les sol·licituds de compareixença del conseller 
d’Interior, presentada pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència i els grups 

parlamentaris d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa i del Partit Popular de Catalunya.

Se sotmet a votació si s’acorda la compareixença o no.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

La sol·licitud ha estat aprovada per 11 vots a favor i 
10 abstencions.

Passem ara... (Veus de fons.) Vist el resultat de les vo-
tacions, i atès que el conseller d’Interior ha expressat 
la seva voluntat de comparèixer davant la Diputació 
Permanent, els proposo, d’acord amb l’article 72.3 del 
Reglament, l’ampliació de l’ordre del dia en el sentit 
que aquesta compareixença es pugui substanciar avui 
en acabar el debat i votació del quart punt de l’ordre 
del dia.

S’aprova per assentiment aquesta ampliació de l’ordre 
del dia? (Pausa.)

Queda modificat, doncs, en aquest sentit l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença
del conseller d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el tancament 
de la fàbrica de ciment d’Alcanar 
(Montsià) (tram. 354-00305/09)

El punt quart de l’ordre del dia és el debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa 
i Ocupació davant la Diputació Permanent perquè in-
formi sobre el tancament de la fàbrica de ciment d’Alca-
nar, al Montsià.

En nom dels grups parlamentaris que han presentat la 
sol·licitud de compareixença –Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat i Grup Parlamentari Socialista–, algun dipu-
tat vol intervenir o passem directament a la votació? 
(Pausa.)

Se sotmet a votació si s’acorda la compareixença o no.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha estat aprovada per 11 vots a favor i 10 abstencions.

Atès que la sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Empresa i Ocupació ha estat aprovada i que el con-
seller ha expressat la seva voluntat de comparèixer, 
proposo l’ampliació de l’ordre del dia en el sentit que 
aquesta compareixença es pugui substanciar avui, des-
prés de la compareixença del conseller d’Interior, que 
tindrà lloc tot seguit.

S’aprova per assentiment aquesta ampliació de l’ordre 
del dia? (Pausa.)

Queda modificat, doncs, en aquest sentit l’ordre del dia.
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D’acord amb el que estableix l’article 72.3 del Regla-
ment, i atesa la sol·licitud de compareixença presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, els proposo l’ampliació de l’ordre 
del dia d’aquesta sessió de la Diputació Permanent, de 
tal manera que es pugui substanciar el debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença del conseller de Salut 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre el 
procés de privatització de centres d’atenció primària.

S’aprova per assentiment, aquesta ampliació? (Pausa.)

Sotmetem, doncs, a votació si ampliem l’ordre del dia 
amb aquest nou punt. S’entén que els vots afirmatius 
són a favor de l’ampliació de l’ordre del dia i els nega-
tius en contra.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(L’ampliació de l’ordre del dia és aprovada per 11 vots 
a favor, 10 vots en contra i cap abstenció.)

Queda modificat, doncs, en aquest sentit l’ordre del dia.

D’acord amb l’ampliació de l’ordre del dia aprovada 
prèviament, passem ara a la sol·licitud de comparei-
xença del conseller d’Interior. Convidem el conseller 
d’Interior... (Veus de fons.)

Dos minuts, tres minuts de recés.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i deu 
minuts i es reprèn a les onze i un minut.

La presidenta

Es reprèn la sessió. 

Compareixença 
del conseller d’Interior per a informar sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant la 
jornada de vaga general del 14 de novembre, 
especialment pel que fa als incidents 
produïts a Tarragona (tram. 355-00161/09)

I, aprovada la sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Interior, passem ara a substanciar-la. Té la paraula el 
conseller d’Interior, l’honorable senyor Felip Puig.

El conseller d’Interior (Felip Puig i Godes)

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, senyores 
i senyors diputats. Aquesta compareixença es basarà 
a explicar, tal com m’ha estat requerit, el dispositiu del 
dia de la vaga del 14 de novembre, i també em referi-
ré, finalment, a dos incidents que es van succeir, un a 
Tarragona i un altre a Barcelona: dos menors implicats 
en l’incident de Tarragona i l’incident de la senyora Es-
ter Quintana, ciutadana que va perdre un ull la nit del 
dia 14.

Pel que fa al dia de la vaga, aquest es va desenvolupar 
en el marc d’una jornada de protesta arreu d’Europa, 
amb manifestacions generals a diferents països com 
Portugal, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit, Grècia i França, 
entre d’altres. A l’Estat espanyol, aquesta vaga general 
convocada per sindicats majoritaris i per l’anomenada 
«cimera social» va comportar diferents manifestacions 
a ciutats com Madrid, València i Màlaga; i, a Catalu-
nya, d’una manera especial, la més nombrosa va ser a 
la ciutat de Barcelona, però es van desplegar un mínim 
de vuitanta-cinc concentracions i manifestacions a di-
ferents ciutats catalanes.

El dispositiu de seguretat es va dissenyar amb l’ob-
jectiu primordial de garantir l’exercici del dret de va-
ga i de manifestació, així com el dret al treball i a la 
lliure mobilitat de les persones, intentant prevenir els 
incidents que es produïssin en qualsevol indret de Ca-
talunya. Un desplegament de més de nou mil efectius 
de mossos d’esquadra realment important, però ne-
cessari si tenim en compte els antecedents que tení-
em d’altres vagues generals com la del 29 de setembre 
de l’any 2010 o la del 29 de març d’enguany, així com 
també per les informacions que preveien una jornada 
complicada, amb grups organitzats i violents que acos-
tumen a aprofitar aquestes concentracions per intentar 
realitzar accions violentes i aldarulls de consideració.

En atenció a totes aquestes previsions, els dies previs a 
la vaga es van mantenir nombrosos contactes de caire 
preventiu amb diferents sectors –sindicats majoritaris, 
sindicats d’estudiants, empreses, plataformes socials, 
partits polítics, associacions de veïns, entitats de dife-
rents tipus– per tal d’establir mecanismes de coordi-
nació i, alhora, minimitzar els efectes negatius que es 
poguessin produir durant la vaga. 

Si ens centrem en el relat del desenvolupament de la 
vaga, amb caràcter general i des d’una perspectiva 
d’ordre públic, i sense menystenir ni molt menys els 
incidents que valoraré després, la valoració és raona-
blement satisfactòria dins l’alteració del normal funci-
onament del país. 

Les accions van començar les darreres hores de la nit 
del dia anterior, el dia 13. En alguns casos es van suc-
ceir actes de reivindicació política, alguns regidors 
i representants d’algunes formacions polítiques es van 
concentrar, van entrar a les seus de diferents consisto-
ris municipals –a Mataró, a Reus, a Manresa, Vic– fent 
una crida a la participació, a la vaga general, i fent tam-
bé ja protesta contra el sistema econòmic, social i po-
lític.

D’entrada, de matinada es van produir ja diferents ac-
cions de piquets a polígons industrials del país, amb 
cremes de neumàtics per impedir l’accés a determi-
nats polígons i alguns llançaments d’objectes punxants 
i pedres a la via. A Barcelona, els piquets van actuar, 
principalment, al polígon industrial de la Zona Franca, 
amb especial presència a Mercabarna, i van provocar 
alguns problemes per a la sortida dels serveis mínims 
d’autobusos a les cotxeres de Transports Metropolitans. 
Altres incidents menors es van anar produint, també, a 
partir de les primeres hores de la matinada en diferents 
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empreses financeres, de subministraments energètics, 
per part d’alguns piquets. 

Cap a la una de la matinada es van iniciar activitats 
a diferents barris de la ciutat. Alguns piquets d’entre 
vint i cent cinquanta persones, algunes encaputxades, 
segons els barris, van portar a terme també alguns ac-
tes com cremes de neumàtics, pintades, contenidors... 
A la zona universitària de la Diagonal es van produir 
alguns aldarulls amb l’agressió a un agent del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, i també una agressió a un agent 
de seguretat privada del metro, en una línia del me-
tro de Barcelona.

Davant d’aquest conjunt d’accions es van desplegar 
efectius d’ordre públic per aconseguir reprimir algu-
nes actituds violentes. A partir del matí també es van 
produir accions que, per una banda, van afectar la xar-
xa viària i ferroviària, amb diferents talls temporals de 
carreteres, i també obstaculitzacions temporals d’algu-
nes línies ferroviàries; i, per altra, situacions descentra-
litzades a diferents districtes de la ciutat de Barcelona, 
que van obligar al tancament temporal d’alguns comer-
ços, a inutilització de caixers automàtics, pintades a 
les seus d’alguns partits polítics, ocupacions d’algunes 
entitats bancàries. Algunes d’aquestes accions es van 
portar a terme per persones adscrites a diferents mo-
viments que tendeixen a aquesta execució d’actes més 
violents en aquest tipus de situacions, i van ser intercep-
tades diferents persones amb motxilles i amb material 
perillós i instruments d’agressió. 

A la tarda, i d’acord amb la convocatòria prèviament 
comunicada, es produeix una gran manifestació al cen-
tre de la ciutat de Barcelona, i també en altres ciutats 
de Catalunya, convocades pels sindicats majoritaris. 

La feina prèvia conjunta del Cos de Mossos d’Esqua-
dra i dels sindicats UGT i Comissions Obreres va pro-
piciar que una manifestació de més de 110.000 perso-
nes, segons la Guàrdia Urbana, es desenvolupés amb 
tota normalitat, sense incidents, pel passeig de Gràcia 
i per la plaça Catalunya, fins al punt que es converteix 
en una gran concentració que després dels parlaments 
es dissol amb tota normalitat. Vull destacar, en aquest 
cas, la bona col·laboració de la Guàrdia Urbana, dels 
cossos de seguretat i dels serveis d’ordre dels sindicats 
majoritaris.

D’altra banda, ja teníem previst que a la tarda es co-
mençarien a desplegar els participants a una altra 
convocatòria alternativa, aquesta no comunicada a 
l’autoritat, convocada per moviments socials alter-
natius i organitzacions sindicals com CGT i CNT. 
Prèviament, ja a primera hora de la tarda s’havien 
iniciat, a la vila de Gràcia bàsicament, alguns alda-
rulls i accions violentes contra superfícies comerci-
als, alguns concessionaris de vehicles, sempre amb 
un mateix modus operandi: grups formats per cent, 
dues-centes persones, algunes d’elles també encaput-
xades, portant material perillós, intercanviant-se les 
vestimentes per evitar la seva identificació, i que, fi-
nalment, acaben integrant-se també a la manifestació 
alternativa des de la vila de Gràcia als jardinets de 
Gràcia, on, passades les sis de la tarda, s’inicia aques-
ta manifestació no comunicada, que, tal com estava 

previst, tenia la intenció de baixar en sentit descen-
dent pel carrer Llúria.

El dispositiu d’ordre públic va aconseguir desviar 
aquesta manifestació, d’acord amb les previsions, per 
la Diagonal i en sentit descendent pel carrer Bruc. La 
capçalera d’aquesta concentració enfila el carrer Bruc 
en sentit descendent, format per set mil, vuit mil per-
sones, que són les que constitueixen una concentració 
amb diferents grups també que intenten anar distribu-
int i disposant de diferent material violent. 

Entre les 19.48 i les 20.19 hores del vespre, a la conflu-
ència entre la Via Laietana i l’avinguda de la Catedral 
es produeixen els primers incidents amb episodis reite-
rats de llançament de pirotècnia, pedres i altres objec-
tes contundents per part d’alguns grups de manifestants 
contra les dotacions policials que estaven protegint al-
gunes institucions a l’alçada de Via Laietana, avinguda 
de la Catedral. 

Davant dels greus incidents que s’estaven produint, 
i després dels avisos oportuns per megafonia, s’efectuen 
salves dissuasòries per dissoldre la concentració. Pos-
teriorment, grups de manifestants, arrencant llambor-
des de terra i altres materials, les llencen contra l’ope-
ratiu policial. I, davant d’aquests fets, a les 20.17 hores 
del vespre s’ordena l’ús de llançadores contra aquests 
grups. I a les 20.19 i a la vista dels incidents, entre ells 
l’intent d’incendi de la façana del Col·legi d’Enginyers 
amb el llançament d’un objecte incendiari, s’ordena la 
dispersió de la concentració.

Ja en aquell moment corria per les xarxes socials la 
instrucció de passar a l’acció i de desconvocar la ma-
nifestació alternativa per part d’aquests grups violents 
i promoure aldarulls, que són dispersats un cop la po-
licia actua per la zona de la Via Laietana, la zona mit-
jana i alta de la Via Laietana, per evitar també que 
s’estengués de manera generalitzada a Barcelona; alda-
rulls que continuen durant quasi una hora per aquesta 
zona de la ciutat.

Com a conseqüència, es van aixecar diferents barrica-
des, es cremen contenidors, es trenquen vidres al Pa-
lau de la Música, es malmeten dues furgonetes del Cos 
Nacional de Policia estacionats al lateral de la jefatura 
de policia de Via Laietana, i es produeixen diferents 
situacions en les quals resulten afectats alguns ciuta-
dans i alguns mossos. I, després de l’actuació policial, 
sobre les 21.15, com a conseqüència de la dispersió, 
es va donar final en aquest episodi d’actuació violenta 
i concentrada en aquesta zona de la ciutat.

El balanç va ser de 32 persones detingudes al llarg del 
dia, 23 més que resulten, també, amb atestat policial, 
imputades, 29 assistències per part del servei d’emer-
gències mèdiques, 4 dels quals han requerit i van reque-
rir diferents nivells d’atenció hospitalària, i 12 mossos 
ferits.

Com a resum global, tenint en compte que durant la 
jornada es va promoure la convocatòria, com he dit 
abans, de més de 85 manifestacions –64 al matí i 21 a 
la tarda–, amb un conjunt aproximat de més de 180.000 
persones, de les quals destaquen, com he dit abans, les 
110.000 de Barcelona, podríem dir que la vaga general 
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i la manifestació multitudinària dels sindicats majorita-
ris es va desenvolupar d’una manera correcta sense cap 
incident notable. 

Crec que la bona feina de prevenció i de mediació, i la 
bona col·laboració i coordinació amb els equips d’or-
ganització dels sindicats majoritaris i l’actitud majori-
tària dels ciutadans, que van exercir tant el seu dret de 
fer vaga com el de manifestar-se, es va poder efectuar 
amb tota normalitat pel centre de la ciutat i per la ma-
joria de les ciutats del nostre país.

Una altra cosa són els aldarulls provocats per part 
d’aquestes concentracions alternatives que se situen fo-
ra de la convocatòria de la vaga general i que són exe-
cutats per grups que reiteradament busquen excuses, 
oportunitats –i una vaga general és una oportunitat 
magnífica– per intentar alterar greument la normalitat 
del país. És allò que alguns teoritzen com «buscar el 
col·lapse de la metròpoli per simular el col·lapse del sis-
tema capitalista», i que, en definitiva, alguns d’aquests 
grups estaven disposats, com ja vàrem intuir i preveure 
al llarg dels dies anteriors, a provocar alteracions d’or-
dre públic, buscar enfrontaments amb la policia, provo-
car danys seriosos i, evidentment, provocar l’actuació 
policial.

Vinculades amb aquesta jornada de vaga es van pro-
duir dues situacions que s’escapen d’aquesta valoració 
positiva i que mereixen una explicació més detalla-
da. Em refereixo als cops que reben dues persones a 
Tarragona i a l’impacte a la cara que pateix la senyora 
Quintana a Barcelona. Mereixen, com he dit, una ex-
plicació més detallada, que només podré donar limi-
tadament. Tots els cassos han estat judicialitzats i, per 
tant, em veig obligat a restringir alguna informació 
i alguna valoració per tal de no interferir en aquests 
processos. 

Comencem pel cas de Tarragona. Durant el matí es va 
formar un piquet d’unes cent cinquanta persones, bàsi-
cament identificades amb banderes de la CGT. Aquest 
grup va causar alguns desperfectes a diferents punts 
de la ciutat. Cap al migdia es va adreçar cap a la pla-
ça de la Generalitat, on hi havia una línia policial que 
defensava un centre comercial. Membres del piquet 
van començar a llençar objectes contundents contra 
els agents: ampolles de vidre, pedres, peces i materials 
de ferro. Alguns d’aquests objectes foren obtinguts de 
contenidors que hi havia al lloc, altres els portaven dins 
de motxilles. Davant d’aquesta agressió, i després d’una 
estona de contenció, el cap del dispositiu dóna l’ordre 
de dispersió. Primer, va haver-hi una maniobra dissua-
sòria amb furgonetes i, en no tenir l’efecte desitjat, els 
agents van iniciar l’operació a peu.

En aquesta operació alguns membres del piquet van 
continuar llençant objectes contra els agents. En la per-
secució d’algun membre d’aquests piquets va rebre un 
cop involuntari i fortuït –i vull insistir-hi, involuntari 
i fortuït– un menor que marxava amb altres membres 
del grup del lloc d’acció del piquet. El cop li va produ-
ir un trau al cap que va requerir quatre punts de sutura 
i que, afortunadament, no ha tingut altres conseqüènci-
es per a la seva salut.

Després d’aquest cop involuntari, arriben dos altres 
agents que, desconeixedors de l’incident, colpegen als 
que consideren uns manifestants ajupits que volen evi-
tar la dispersió i una noia que els recrimina la seva ac-
ció. Tothom ha vist aquestes imatges i se n’ha format 
una opinió, per bé que sense conèixer els antecedents ni 
el context de l’acció. De totes maneres, són imatges que 
incomoden, que enutgen i que fereixen la sensibilitat a 
qualsevol que les vegi.

Vull dir molt clarament que l’ordre de dispersar el pi-
quet que estava fustigant la línia policial fou una or-
dre correcta que no qüestionem. Però, si ens centrem en 
l’incident amb el menor i la noia –les imatges que s’han 
vist–, la nostra, la meva primera impressió fou que l’ac-
tuació dels tres agents implicats semblava desproporci-
onada i que podia no ajustar-se als protocols que estan 
establerts per a aquestes operacions. Òbviament, ni el 
conseller d’Interior ni el director general de la Policia 
poden prendre decisions en funció de les seves impres-
sions.

És per tot això que el mateix dia 14 es van donar les 
instruccions perquè s’obrís una informació reservada 
sobre aquests incidents, que aclarís la situació, establís 
si s’havia comés alguna acció impròpia i plantegés, 
eventualment, mesures disciplinàries. 

Aquesta informació reservada va iniciar-se de seguida. 
De totes maneres va quedar la seva tramitació obligada-
ment suspesa en el moment en què es va fer càrrec de les 
denúncies sobre els fets el Jutjat d’Instrucció número 6 
de Tarragona, amb el qual el departament col·laborarà 
amb la màxima disposició. I, quan el procediment pe-
nal hagi conclòs, es reprendrà la informació reservada, 
es clourà aquesta informació i, si s’escau, es prendran 
les mesures pertinents. Els tres agents implicats conti-
nuen en les seves unitats, per bé que els comandaments 
han decidit que no participin en actuacions d’ordre pú-
blic mentre no es resolgui aquest procediment.

És evident que el Departament d’Interior, i així ho hem 
expressat a la família, lamenta la lesió produïda fortuï-
tament al menor que es trobava al lloc dels fets. I, tal 
com hem indicat, més enllà de l’acció judicial, estem 
disposats a aclarir les responsabilitats que hi puguin 
haver.

Passo ara a l’incident del vespre a Barcelona. La senyo-
ra Ester Quintana, trobant-se a la calçada del passeig 
de Gràcia, entre els carrers de Casp i la Gran Via, poc 
després de les 20.48, rep un fort impacte al pòmul es-
querre. Poc després d’aquesta hora, a les 20.52, queda 
registrada una trucada al 112 reclamant l’auxili mèdic, 
i a la mateixa hora una patrulla de la guàrdia urbana 
–per tant, a les 20.52– atén la senyora Quintana, i es 
persona pocs minuts després el Servei d’Emergències 
Mèdiques. A causa d’aquesta lesió la senyora Quintana 
ha patit la pèrdua d’un ull i ha hagut de ser intervingu-
da quirúrgicament, trauma i danys greus que lamen-
tem profundament. Segons les declaracions inicials de 
la senyora Quintana, la causa va ser una pilota de goma 
llançada pels Mossos. 

Deixin-me que situï el context. Des de la finalització 
de la manifestació no comunicada, la concentració al-
ternativa, un nombrós grup de persones va estar pro-
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movent aldarulls a la via Laietana. A les 20 i 19 es va 
ordenar la dispersió d’aquest grup, a l’alçada de l’avin-
guda de la Catedral. Es posa en marxa una operació po-
licial destinada no tan sols a dissoldre els esvalotadors 
de la Via Laietana sinó també a evitar que es produïssin 
accions de violència urbana en tota aquella zona a me-
sura que el grup –el gran grup– es va dissolent i disgre-
gant en grups menors.

En aquesta operació de dispersió, i amb les ordres do-
nades a l’alçada de Via Laietana - avinguda de la Cate-
dral, es disparen diferents salves; no es dispara en tota 
l’operació cap projectil de goma, cap pilota de goma, 
i es disparen, al llarg de tota l’operació, de tot el dispo-
sitiu, seixanta-cinc projectils de quaranta mil·límetres, 
de les llançadores, anomenades «llançadores». No es 
dispara cap pilota de goma, ni a la zona de la Via Laie-
tana ni en cap altre lloc. 

Òbviament, aquestes operacions van afectar la part in-
ferior del passeig de Gràcia, perquè alguns grups d’ava-
lotadors que es dispersen hi arriben. I, per tant, hi ha 
presència i acció policial a la zona; presència observada 
per la senyora Quintana i també per altres ciutadans. 
S’ubiquen a la ronda Sant Pere, plaça Catalunya i tam-
bé a la Gran Via - passeig de Gràcia. 

Ara bé, en cap moment de tota l’operació de disper-
sió, hi vull insistir, es va produir cap llançament de pi-
lota de goma; aquell dia no se’n va llançar cap. I, si 
bé és cert que es van llançar altres projectils, com he 
dit, projectils de llançadores, en aquell punt, al pas-
seig de Gràcia, entre Gran Via, Casp i ronda Sant Pere, 
d’acord amb les informacions derivades de la investi-
gació que es va endegar, no es va fer cap llançament 
de projectil. Al passeig de Gràcia, d’acord amb aquesta 
investigació, i que fins ara s’ha desenvolupat i encara 
es continuarà desplegant, no es va llançar cap projectil; 
sí que es llancen dues salves, sense projectil, per part 
de la unitat ubicada a passeig de Gràcia - Gran Via.

Desconeixem, doncs, què va impactar a la cara de 
la senyora Quintana que hagi pogut causar una lesió 
d’una magnitud com la que ha patit. Però vull insis-
tir que, amb la informació recopilada i analitzada fins 
ara, hem de descartar que tingués l’origen en una acció 
dels Mossos d’Esquadra. Sí que, entre aquelles hores, 
i entre les 20.48 i les 20.52, es produeixen també llan-
çaments d’objectes per part d’individus i grups, alguns 
encaputxats, a la zona del passeig de Gràcia, entre pla-
ça Catalunya i el carrer Casp. 

La senyora Quintana ha presentat, en qualsevol cas, 
una denúncia pels fets. I, en judicialitzar-se el tema, les 
investigacions i els seus resultats seran presentats en 
primer lloc al jutjat corresponent.

I, per tant, en aquest sentit, a més de reiterar que lamen-
to profundament –i lamentem– els danys patits per la 
senyora Quintana i que lògicament col·laborarem al mà-
xim amb la justícia, vull deixar constància del nostre 
total interès a determinar què i qui ha estat responsable 
d’aquesta greu lesió.

I fins aquí, senyora presidenta, és l’informe que sotmeto 
a aquesta Diputació Permanent.

La presidenta

Moltes gràcies, honorable conseller. A continuació, 
prosseguirem la sessió amb les intervencions dels re-
presentants dels grups parlamentaris. 

Té la paraula, en primer lloc, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, gràcies per la seva 
compareixença. La seva compareixença és evidentment 
pels fets de la vaga general. Però no podem oblidar el 
context en què ens trobem i el que ha succeït les dar-
reres setmanes al nostre país: parlant de Tarragona, als 
barris de Llevant hem tingut, com vostè sap, nombrosos 
episodis de fets delictius; a Girona, aquest mateix mes, 
fa poques setmanes, també, fets greus en què va morir 
el president dels empresaris de la província. 

I sembla, conseller, que el seu cap està més ocupat en 
altres comeses, li ho dic sincerament, com per exemple 
imaginar si els Mossos d’Esquadra estan prou preparats 
per a fer front a l’Estat espanyol, per si ens impedissin 
fer un referèndum. Vostè, jo crec que en un excés, va 
dir que els Mossos sens dubte estaven al servei de la 
Generalitat, al servei del país, de les institucions. Fixi’s, 
tres expressions en què els ciutadans no hi surten. I jo 
crec que els Mossos, conseller, estan al servei dels ciu-
tadans en primer lloc; de les institucions, també, sens 
dubte, del país, per extensió, si vostè vol, també, però 
sobretot dels ciutadans, que són els que tenen dret a la 
protecció en tota circumstància, també quan hi ha una 
vaga general.

I sobta que, quan es produeix aquest fet, una vaga ge-
neral, hi hagi, des del nostre punt de vista, una absència 
d’estratègia per a encarar des del punt de vista de les 
forces de seguretat, dels Mossos d’Esquadra, una jor-
nada com aquesta. Vostè fa una descripció que..., si el 
sentís algú que no visqués al nostre país, potser li sem-
blaria dantesca, no? «Grups organitzats violents»..., en 
fi, tota una sèrie de fets, de cremes de contenidors, de... 
Sens dubte, alguns fets d’aquests es van produir, però 
la vaga general la va dur a terme qui es va mobilitzar 
de forma molt pacífica en línies generals.

I nosaltres no sabem quines són les instruccions cla-
res que tenen els Mossos. Vostè, quan ha dit «minimit-
zar efectes negatius», es refereix, conseller, que hagi 
d’obrir El Corte Inglés? «Minimitzar efectes negatius» 
vol dir que alguns gran magatzems o determinats esta-
bliments funcionin durant una vaga general? 

Com és que aproximadament a cent cinquanta o dos-
cents metres d’aquest establiment, també, un parell 
d’hores abans, en ple centre neuràlgic de Tarragona, 
a la plaça Imperial Tàrraco, es van produir fets, per 
exemple, que ens agradaria que vostè –no sé si en té 
coneixement– s’hi referís, que algun vehicle va atro-
pellar alguna persona, algun sindicalista, que va ha-
ver de ser hospitalitzat i que va patir lesions greus? 
Vol dir que no havien d’ocupar-se també els Mossos, 
en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona, 
de vigilar aquests fets, la lliure circulació pel principal 
punt neuràlgic de Tarragona? Hi insisteixo. O és que 
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s’han d’ocupar que alguns magatzems o algunes em-
preses obrin de la manera que sigui perquè no es noti 
que hi ha vaga, per exemple? M’agradaria que això ens 
ho aclarís.

Es reafirma, conseller –ja sé que ara està sota investi-
gació judicial–, que el noi va patir aquests treps al cap 
per un rebot d’una porra? S’ha posat en contacte amb 
la família per a demanar disculpes? Singularment, 
també ho ha fet amb la noia que passava per allà al da-
vant i que no sembla que participés de cap piquet ni de 
cap grup violent i que va patir sense cap mena de raó..., 
presumptament, clar, per si està sota investigació, però, 
pel que hem pogut veure a través del vídeo, no havia 
dut a terme cap mena d’acció violenta, simplement pas-
sava per allà?

Insisteixo, conseller: quines són les instruccions que 
tenen els Mossos en una jornada com aquesta? Aquest 
és el principal punt, que no ens ho ha aclarit. A mi em 
sembla que no ens ho ha aclarit.

Finalment, conseller, es reafirma en el fet que els Mos-
sos no hagin de portar identificació visible, com altres 
policies dels països del nostre entorn? Vol dir que no 
hauria de reconsiderar també aquesta qüestió? 

Aquests dies circulen per la xarxa imatges que són molt 
esclaridores de com altres cossos de seguretat d’altres 
països sí que van identificats. I això no va només a fa-
vor dels ciutadans, sinó també dels mateixos cossos de 
seguretat: en la mesura que vagin identificats, també 
ells tindran majors oportunitats, davant de la població, 
de tenir una actuació i d’assegurar quina és en base a la 
llei i a les instruccions que vostès els puguin donar.

Jo crec, conseller, i ja li ho vam dir en el seu moment, 
però avui, després d’aquestes explicacions que consi-
derem absolutament insuficients, que vostè hauria de 
considerar la seva continuïtat. 

I res més.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor San-
ti Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, jo vo-
lia començar la nostra intervenció amb dues conside-
racions prèvies que creiem que són del tot necessàries, 
no? Una primera és atribuir la responsabilitat de tots els 
incidents que hi van haver durant la jornada del 14 de 
novembre a totes aquelles persones que van provocar 
aldarulls i que de forma molt poc pacífica van voler do-
nar la nota durant aquell dia, provocant, hi insisteixo, 
força aldarulls i limitant, per un costat, el dret de vaga 
de les persones que realment volien fer vaga de forma 
pacífica, però també el dret al treball de les persones 
que també de forma pacífica i normal volien aquell dia 
exercir aquest altre dret, que és el del treball, i que han 
de conviure pacíficament ambdós drets. Per tant, tota la 

responsabilitat dels incidents i dels accidents que hi van 
haver aquell dia s’ha de traslladar als violents i a aque-
lles persones que aprofiten aquestes circumstàncies, 
aquestes grans mobilitzacions, per provocar destrosses 
però també per provocar danys materials i danys, tam-
bé, personals. Primera consideració.

Segona consideració –crec que també del tot necessà-
ria–, el suport del nostre grup parlamentari al col·lectiu 
dels agents dels Mossos d’Esquadra, que durant aquesta 
jornada van estar treballant intensament per tal de ga-
rantir els drets a què he fet referència en el punt anterior 
i que col·lectivament mereixen el respecte d’aquest grup 
parlamentari, perquè sovint ens oblidem del col·lectiu 
i acostumem a atribuir actituds personals al conjunt del 
col·lectiu, i creiem que això no seria, en absolut, ni és, 
en absolut, de justícia. Per tant, el reconeixement al col-
lectiu que també..., entre els quals, doncs, força agents 
van resultar ferits durant aquella jornada per tal d’inten-
tar garantir els drets dels ciutadans.

Dit això, tenim, per part del nostre grup, tres elements 
per debatre. Dos els ha esmentat vostè, i, certament, el fet 
que estiguin sota investigació judicial, segurament, ens 
limita molt la informació que podem obtenir per part del 
conseller amb relació a aquests fets, que són els fets de 
Tarragona i els fets de Barcelona que acaben amb la pèr-
dua d’un ull per part d’una ciutadana.

Però sí que, amb relació als fets de Tarragona, hem de 
dir que la informació de què disposem, que és de la que 
disposa la majoria de la ciutadania, que són les imat-
ges d’una agressió, o una presumpta agressió, perquè 
això és el que es veu en les imatges, mereix, evident-
ment, totes les investigacions que siguin necessàries 
i que siguin oportunes en el si del col·lectiu i en el si del 
Departament d’Interior, per tal de depurar responsabi-
litats, si és que efectivament n’hi hagués. I, a la vista 
de les imatges, permetin-me que els digui que creiem 
que sí que hi han responsabilitats, perquè no veiem que 
aquesta actuació fos una actuació proporcionada a la 
situació que s’estava vivint; almenys això és el que es 
desprèn de les imatges.

També respecte de la persona greument ferida a Bar-
celona, que ha acabat amb la pèrdua d’un ull: creiem 
que mereix totes les investigacions necessàries per de-
terminar quines són les causes d’aquest accident im-
portant i determinar si és efectivament ús de projec-
tils per part dels Mossos o hi han altres causes. Per 
tant, també, en aquest sentit, instaríem el Departament 
d’Interior a aprofundir en les investigacions que con-
duïssin a la depuració de responsabilitats també per 
aquest segon cas.

Nosaltres volem fer referència a un tercer cas, perquè 
jo crec que ens ha sorprès bastant; segurament és un 
cas que pot passar desapercebut, però que creiem im-
portant perquè veiem i també valorem que el conseller 
d’Interior reconeix un error en el dispositiu, que és la 
protecció de la Jefatura Superior de Policia, a la Via 
Laietana, que va ser requerida en diverses ocasions per 
part de la Delegació del Govern. I vostè reconeix que hi 
ha una errada en aquell dispositiu, però, contràriament 
a aquest reconeixement de l’errada, l’endemà vostè car-
rega políticament –i creiem que erròniament– contra la 
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Delegació del Govern, quan és un conflicte, el que vos-
tè té amb la Delegació del Govern, que ja ve de mesos 
anteriors i és un conflicte de competències. I resulta que 
quan vostè té la competència de garantir l’ordre públic 
i, per tant, té la competència i l’exigència de garantir la 
seguretat, en aquest cas, de la Jefatura Superior de Po-
licia, doncs, no reben l’auxili necessari. Per tant, aquí 
hi ha un error de dispositiu reconegut, i nosaltres volem 
aprofitar aquesta compareixença seva perquè aprofiti el 
moment i reconegui si en el dispositiu que es va elabo-
rar per a aquest 14 de novembre, que reconeixem com-
plicat, que reconeixem difícil per la quantitat de fronts 
oberts, hi van haver més errors de dispositiu que vostès 
puguin reconèixer.

Per tant, creiem que aquesta compareixença també 
hauria de servir per analitzar allò que no va anar bé, 
prendre’n nota i, per tant, corregir aquestes coses en ac-
tuacions futures i intentar evitar que es tornin a produir 
fets com els que s’han produït aquest 14 de novembre, 
sobretot que han afectat persones, però també sobretot 
que han afectat danys materials de forma important. 
Això seria tot.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Miri, conseller, el motiu de la nos-
tra sol·licitud de compareixença era conèixer el conjunt 
d’actuacions dels Mossos d’Esquadra el dia de la vaga 
general, el 14 de novembre, i, especialment, donar ex-
plicacions sobre els fets que es van produir a Tarrago-
na, en els quals un nen de tretze anys va ser colpejat 
per la porra d’un mosso d’esquadra quan participava 
amb la seva mare en les mobilitzacions de la vaga pel 
centre de Tarragona, i també per donar explicacions, 
més explicacions de les que vostè ara ha donat, sobre 
el que es va produir al final de la manifestació i que 
sembla que, com a conseqüència de l’actuació policial, 
l’Ester Quintana ha perdut un ull per impacte d’una ba-
la de goma o projectil similar, segons afirmen diferents 
testimonis, malgrat que vostè sembla que ho negui.

Vostè, en la roda de premsa posterior a la vaga general, 
i a preguntes dels periodistes, va dir literalment que 
«allà no hi va haver cap actuació ni càrrega policial, 
ni cap llançament de salves ni de projectils. Ahir, de 
bales de goma, no se’n va procedir al seu llançament 
en cap cas.» Ara sembla que aquesta intervenció vos-
tè l’ha matisat, però no hem esclarit plenament què és 
el que va passar aquells dies i el perquè de la ferida de 
la senyora Ester Quintana. Però constatar, en primer 
lloc, que, malauradament, una vegada més hem hagut 
de demanar la compareixença del conseller perquè do-
ni explicacions sobre actuacions policials en les quals 
hi ha hagut ciutadans i ciutadanes que no feien res i 
que han patit lesions.

Anem a pams: els fets de Tarragona. Conseller, quines 
ordres tenien els Mossos? Per què no eren membres de 
la Brimo, que és una unitat més especialitzada, sinó 
dels ARRO? Com va ser el cop del noi? Perquè per les 
imatges es pot veure que el cop de porra era per so-
bre, era a la part superior del cos, i no a la part inferior. 
Per què es va pegar a la noia, a la dona agenollada que 
tenia el nen, la mare, i a una altra noia que estava al 
costat i no feia res? És la finalitat de la càrrega polici-
al dissoldre la manifestació i acabar amb els incidents, 
evitant-ne de nous? Per què hi ha efectius policials que 
persegueixen una persona concreta intentant colpejar-la 
amb la defensa, amb la porra, quan aquesta està fugint 
del lloc? Per què els Mossos no vam permetre l’accés 
d’una ambulància per a atendre el nen afectat i va ha-
ver de ser traslladat a l’hospital amb un cotxe particu-
lar? Quina valoració en fa el seu departament?, perquè, 
malgrat que hi hagi un procediment judicial obert, vos-
tè sí que hauria de fer una valoració que anés més enllà 
del que ha dit. No hi ha responsabilitats polítiques i tot 
acaba amb el mosso? Què han dit els familiars quan 
s’hi ha adreçat i hi ha parlat? La resposta policial, que 
era per custodiar el Corte Inglés, va ser molt contun-
dent, desproporcionada, donades les conseqüències que 
hem vist. Conseller, els mossos d’esquadra no portaven 
el TIP, la placa d’identificació. Per què continuen els 
antiavalots sense portar la identificació visible? És un 
tema que cal resoldre de forma immediata.

Veient les imatges gravades pels mitjans de comunica-
ció, es pot concloure que l’ús de la força va ser despro-
porcionat, els mossos van carregar sense mirar. El nen 
de tretze anys i la seva mare simplement estaven allí 
i en van ser les víctimes. Com es pot veure, rep el nen, 
rep la noia que està al terra intentant-lo protegir i una 
altra noia que és al mateix lloc dels fets. Amb quina fi-
nalitat la policia fa aquesta actuació contra persones que 
no mantenen actituds violentes? 

I, pel que fa al cas de Barcelona, suposo que vostè ha 
vist el vídeo que va gravar l’Ester Quintana amb el 
seu testimoni i ha vist els altres vídeos amb els di-
ferents testimonis que contradiuen la seva versió. Per 
què el departament, doncs, ha dit que no es van utilit-
zar bales de goma o projectils de precisió amb llan-
çadora? Ens hauria d’aclarir si el que es va utilitzar 
aquell dia van ser projectils de precisió amb llança-
dora, que també poden provocar aquest tipus de con-
seqüències, quan hi ha altres testimonis –i són nom-
brosos, i estan en el vídeo, i estan en les declaracions 
en diferents mitjans de comunicació– que afirmen que 
sí que van veure els mossos baixar de les furgonetes 
i disparar. Per exemple, ho diu el senyor Leónidas 
Martín, en declaracions a diferents mitjans de comu-
nicació, o el fotògraf Edu Bayer, que publica la foto a 
El Periódico de l’Ester Quintana. I la prova més evi-
dent que es van utilitzar o bales de goma o algun pro-
jectil d’aquestes característiques és precisament, mal-
auradament, la pèrdua de l’ull que va patir la senyora 
Ester Quintana.

Per tant, si es van utilitzar aquests projectils o bales de 
goma, qui els va autoritzar i amb quina finalitat, no? 
Vostè creu que en aquestes actuacions la ciutadania 
gaudeix de les garanties suficients davant d’actuacions 
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incorrectes de la policia, o vostè defensa la impunitat 
policial? Perquè, com deia ahir el Joan Subirats en un 
article, vostè sovint confon lleialtat als seus subordi-
nats amb defensa de la més absoluta discrecionalitat.

Miri, no és normal que una persona que va pacífica-
ment a manifestar-se, perquè està molt conscienciada 
amb les raons de la vaga, perquè s’ha quedat a l’atur 
i ha hagut de tornar a viure a casa dels pares, acabi 
perdent un ull com a conseqüència d’una bala de go-
ma o objecte similar llançada per la policia; una per-
sona que no feia res, només acomiadar-se dels seus 
amics i marxar cap a casa, i que a la zona es va veu-
re atrapada enmig d’un dispositiu policial. No és nor-
mal i provoca inseguretat, perquè els drets a preservar 
per la policia són els de manifestació i els de reunió i, 
evidentment, la integritat física de les persones. I una 
vegada més, i tant en el cas de Tarragona o com en 
aquest darrer cas, ens trobem davant de la incapacitat 
d’aïllar els violents i de distingir entre la gent que es 
manifesta pacíficament i els violents. No pot ser que 
els ciutadans i ciutadanes que exerceixen pacíficament 
el dret a manifestar-se hagin de sortir corrents perse-
guits per la policia o rebin impactes de bales de goma 
o objectes similars; això no és normal. I a vostè li de-
manem ja ara mateix transparència i diligència en els 
dos casos i, evidentment, col·laboració amb la justícia 
per a esclarir-ne les responsabilitats i les circumstàn-
cies en què es van produir aquests fets.

I en aquesta nova etapa li demanem al nou Govern que 
es constitueixi –i també li ho dic sincerament, de la 
qual esperem que no formi part– que davant dels esde-
veniments dels darrers anys –el darrer, la vaga general, 
però també, i fa mesos, la mort d’un jove de vint-i-vuit 
anys al País Basc per una bala de goma–, que deixin 
d’utilitzar, que els Mossos d’Esquadra deixin d’utilitzar 
aquest tipus d’armes, perquè queda provada la seva pe-
rillositat, queda provat que poden afectar òrgans vitals, 
i, com es va produir en el cas del País Basc, fins i tot la 
seva mort.

I cal constituir la comissió d’estudi específica sobre ba-
les de goma i les armes de la policia per estudiar les 
alternatives al seu ús, tal com van demanar l’associació 
Stop Bales de Goma i el conjunt dels grups parlamen-
taris, inclòs el del PP, que després va votar amb vos-
tès, amb Convergència i Unió, en contra de la creació 
d’aquesta comissió. Encara hi està en contra, conseller, 
després de tot el que ha passat?

La policia té els seus propis protocols per a l’ús d’ar-
mes i decideix les armes que utilitza, però creiem que 
és necessari el control polític i que hi hauria d’haver 
un acord parlamentari sobre el tipus d’armes que s’uti-
litzen. La policia és l’única institució que pot fer un ús 
legítim de la força, i això implica una gran responsa-
bilitat, una força que s’ha d’utilitzar durant el temps 
mínim indispensable, i sempre de forma proporciona-
da, provocant menys mal que el que es pretén evitar, 
causant el mínim dany possible. I els darrers esdeve-
niments –en el cas de Bilbao, una persona morta, i el 
que va passar a la vaga general, i altres en anys an-
teriors– demostren que el mal provocat és superior al 
mal que es pretén evitar. I, per tant, la conclusió hauria 
de ser que els Mossos d’Esquadra deixessin d’utilitzar 

aquests projectils, siguin de més precisió o sigui la fór-
mula de les bales de goma clàssiques.

I amb relació a la vaga també li voldríem plantejar al-
gunes qüestions més de caràcter general. Quines ins-
truccions es van donar sobre piquets, detencions o uti-
lització d’instruments antiavalots? Va condicionar les 
instruccions el fet que la vaga coincidís amb la campa-
nya electoral, conseller? Per què el conseller va tenir un 
protagonisme mediàtic destacat durant la vaga del març 
i ara no? És fruit d’una reflexió crítica sobre la seva ac-
tuació, o tan sols és conseqüència de no voler cremar-se 
en plena campanya? Quan creu que va actuar de forma 
més correcta: el 29 de març o el 14 de novembre? I una 
curiositat que tenim: va aplicar els mateixos criteris a la 
manifestació de l’11 de setembre que a la del 14 de no-
vembre, fins i tot a l’hora de comptar els manifestants?

Miri, i una reflexió final, ara que estem a cavall de du-
es legislatures. Les actuacions incorrectes del 14 de 
novembre, amb conseqüències greus per a les perso-
nes, són la culminació i la conseqüència d’una políti-
ca profundament equivocada durant dos anys amb re-
lació a les mobilitzacions ciutadanes. Vostè ha volgut 
aplicar mà dura i ha fracassat; no ha entès que la crisi 
econòmica provoca més mobilitzacions socials i que 
la política de seguretat en aquests moments ha d’apos-
tar pel diàleg i no per la repressió. I no acaben d’enten-
dre vostès que la funció de la policia és que la ciuta-
dania pugui exercir els seus drets, el de manifestació 
i el de reunió, amb normalitat. Vostè ha criminalitzat 
les protestes i no ha sabut distingir entre manifestants 
pacífics, que són la immensa majoria, i grups violents. 
Sens dubte cal condemnar l’ús de la violència, nosal-
tres ho fem; però vostès ho acaben posant tot en el ma-
teix sac. No ha sabut gestionar l’ordre amb diàleg amb 
els moviments socials. No es compleix plenament 
que els Mossos d’Esquadra disposin d’un grup de per-
sones formades i capacitades per a exercir la mediació 
com a prevenció i recurs alternatiu a l’ús de la força. 
Quin pes específic té l’àrea de mediació en la presa de 
decisions operatives d’ordre públic? La seva finalitat 
hauria de ser evitar les càrregues policials esgotant les 
vies de diàleg.

Miri, la seva actuació està marcada per aquelles decla-
racions que va fer –vostè se’n deu recordar–: «L’actua-
ció policial pot arribar» –de vostè– «fins allà on per-
met la llei i una mica més»; una concepció reaccionària 
de la seguretat, que acaba creant més problemes dels 
que resol, com s’ha pogut demostrar. Sembla incompa-
tible la coexistència d’una àrea de mediació eficaç i efi-
cient amb aquest discurs repressiu i la direcció política 
del Departament d’Interior; més aviat l’àrea de media-
ció sembla una operació de màrqueting per a demostrar 
una cara amable, lluny de les polítiques de tolerància 
zero que el departament i vostè personalment han im-
posat en la gestió de l’ordre públic.

Li faig un ràpid recordatori de les conseqüències de la 
seva política: desallotjament de la plaça de Catalunya; 
els fets del Parlament del 15 de juny de 2011; actuació 
inadequada a la Ciutat de la Justícia, l’octubre de 2011, 
encara pendent de resolució judicial; vaga general del 
29 de març, detencions injustificades i indistinció en 
la repressió.
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I, per cert, conseller, vostè es va comprometre a iniciar 
un expedient informatiu sobre les injustificades deten-
cions de dos sindicalistes a la SEAT després de la vaga 
general, que van ser traslladats i emmanillats a la Co-
missaria de Martorell, on foren incomunicats i tractats 
de forma incorrecta.

Com ha acabat l’expedient? Perquè, si vostè diu que per 
raons del procediment judicial no pot donar explicaci-
ons, aquí el procediment judicial s’ha acabat i de forma 
absolutòria, i han passat ja vuit mesos. S’ha sancionat, 
conseller, els mossos? Quines sancions s’han posat?

En definitiva, és molt greu, conseller, que a més del 
patiment social que suposa la crisi es vulgui reprimir 
i criminalitzar la protesta social. I és molt greu, i ens 
n’hauríem d’avergonyir, que les actuacions del Depar-
tament d’Interior apareguin a l’informe d’Amnistia In-
ternacional per a 2011, però també en una institució tan 
poc sospitosa d’antisistema com el Departament d’Estat 
dels Estats Units. Sens dubte, una molt mala manera de 
prestigiar els Mossos d’Esquadra i l’estat de dret. 

A parer nostre cal un canvi radical en les polítiques 
de seguretat. Durant aquests dos anys el meu grup ha 
demanat...

La presidenta

Senyor diputat...

Josep Vendrell Gardeñes

Ja acabo, presidenta. Durant aquests dos anys el meu 
grup ha demanat la seva dimissió com a mínim en tres 
ocasions. El president Mas s’ha fet coresponsable de la 
seva política en no destituir-lo. Ara esperem que recti-
fiqui i nomeni un conseller o consellera d’Interior d’un 
altre tarannà.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’hono-
rable senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, aquesta és una compareixença que es produeix en 
el marc d’una diputació permanent, en la transició entre 
un parlament que va deixar les seves funcions i un nou 
parlament que s’ha de constituir. Però, també, el nostre 
grup entén que la gravetat dels fets –que molts cata-
lans, per no dir la majoria, van poder comprovar– de la 
darrera vaga general, la celebració el 14 de novembre 
de la darrera vaga general, ens portaven indefectible-
ment a la celebració d’aquesta compareixença. 

La meva exposició tindrà una exposició inicial i des-
prés aniré als casos concrets. Però m’agradaria fer una 
reflexió al conseller i al seu equip, perquè en aquesta 
mateixa cambra el conseller es va comprometre amb 
diferents grups parlamentaris, concretament quatre, 

a establir un document de criteris sobre el funciona-
ment de la Brimo, la Brigada Mòbil. Aquest document 
de criteris no ha estat consensuat, no l’hem pogut veu-
re, no el podem tenir. El conseller es va comprome-
tre també en aquest document a fixar-hi una sèrie de 
correccions a l’hora de funcionar aquesta brigada, que 
evidentment és necessària per mantenir, com deia vos-
tè, la seguretat i l’ordre públic, però que vostè sap que 
l’ha portat en aquesta cambra més d’una vegada.

D’altra banda, també volíem fer la reflexió al conseller 
que la situació que es va generar des dels efectius de 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius, l’ARRO, en el 
cas de Tarragona també ens fa reflexionar que segu-
rament la formació tècnica dels agents d’aquest grup 
de l’ARRO no és precisament la més idònia si la com-
parem amb mecanismes d’actuació en altres situacions 
similars. I les imatges que hem pogut veure ens hi fan 
reflexionar.

També de caràcter general: el conseller sap perfecta-
ment que hi ha un clam en aquesta cambra, i ho ha ex-
pressat el portaveu que m’ha precedit, per l’abolició de 
les pilotes de goma. És una realitat. Vostè ha negat que 
en qualsevol moment s’utilitzessin boles de goma el 
14 de novembre en aquest indret on la persona afecta-
da, la senyora Ester Quintana, va tenir la pèrdua de vi-
sió, la pèrdua d’un ull. Però, en tot cas, si comptéssim 
aquest cas, en aquest supòsit, parlem de set persones 
que han perdut la vista, han perdut un ull –en aquest 
cas no la vista, un ull–, a Catalunya. Parlem de set per-
sones. Això són dades que hem extret de les diferents 
converses. Ens hem reunit aquesta setmana, com vostè 
pot suposar, amb diferents col·lectius, amb el col·lectiu 
Stop Bales de Goma, però també ens hem reunit amb 
les persones mateixes afectades, a Tarragona, a Barce-
lona... Per tant, no parlem d’un cas aïllat. Parlem de di-
ferents casuístiques en les quals set ciutadans, set perso-
nes, han perdut visió; si hi sumem aquesta. Ja li ho dic, 
eh?, amb la prudència que hem de tenir en aquest cas.

Per tant, jo crec que, a les portes d’una nova legisla-
tura, valgui la reflexió general que ha d’haver-hi un 
compromís no només d’aquesta cambra, evidentment 
del nou Govern, d’acabar amb aquest sistema, perquè 
no és efectiu. Vostè sap perfectament que hi ha països 
que les han abolit. A la República Federal d’Alema-
nya, a Bèlgica o a la mateixa Anglaterra aquest sis-
tema no s’utilitza. Hi ha altres sistemes dissuasius, 
que també poden tenir problemes però són més con-
trolables. I això és el que ens diuen les persones que 
tècnicament..., i vostè sap també perfectament que el 
mateix Parlament Europeu dues vegades ha demanat 
l’abolició d’aquesta pràctica.

Aquesta és la reflexió general: vostès necessiten esta-
blir millores, i no ho han fet, de funcionament, con-
sensuades amb aquesta cambra, de la Brigada Mòbil; 
necessiten també explicar-nos..., perquè segurament no 
té el mateix nivell de competència o d’efectivitat que 
pot tenir l’ARRO..., davant de la Brimo, i el tema de les 
pilotes de goma, que vostè sap perfectament que és ja 
un clam generalitzat per acabar amb aquesta dinàmica. 
Això són els fets generals.
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Però anem als casos concrets, no? Si llegim la nota de 
premsa que va fer la policia en el cas de Tarragona el 
dia de la vaga general, home!, una lectura atenta con-
trasta amb les imatges que es veuen, no? Perquè diu, 
diferentment... Diu: «En el transcurs d’aquesta perse-
cució un agent ha carregat amb la defensa contra un 
manifestant que havia actuat anteriorment amb violèn-
cia» –fins aquí, correcte– «i el rebot de la defensa a la 
motxilla del perseguit ha tocat el cap d’un menor que 
estava darrere i fora de la visió de l’agent actuant.» Ho-
me!, el que es veu potser és un rebot, però és un rebot 
molt contundent, senyor Puig. Contrasten les imatges 
que es veuen per televisió amb el que es va defensar..., 
en mitjans de comunicació. «I un segon agent ha cor-
regut darrere per cobrir el primer mosso, i ha propiciat 
un cop de defensa a les natges d’una persona que estava 
en un grup, agenollada a terra, rodejant el menor, des-
coneixent el mosso els fets succeïts.» Vostè ho ha ex-
plicat abans. Expliquem el context, però aquí el que es 
detecta és que els efectius de l’ARRO no estan en con-
dicions d’actuar com es va actuar. Vostè mateix..., de la 
seva explicació prèvia que ha fet es pot deduir.

Però si escoltem el que es va dir i el que es va voler jus-
tificar, nosaltres entenem que aquí hi ha una sèrie de 
preguntes que hem de fer. Qui va ordenar la càrrega a 
Tarragona i per quins motius? En el moment que reflec-
teixen les imatges sembla que en el grup no s’hi troba-
va el noi que va rebre i s’estava dispers. Per què es se-
gueix carregant? Quina opinió li mereix, senyor Puig, 
que es donin cops amb la defensa a una noia indefen-
sa, cara descoberta, sense cap objecte perillós, només 
pel fet de protestar davant dels agents contra una actu-
ació evidentment mal feta? Com és possible que amb 
un cop no directe, sinó amb el rebot d’una motxilla, a 
una persona, com li deia abans, que no està en el teu 
camp de visió, per tant deu ser darrere, se li faci un 
trau que necessiti diversos punts de sutura, i concreta-
ment quatre? Vostè es creu el que van posar en el co-
municat? Un cop de rebot pot fer tant mal? Per què els 
agents dels Mossos d’Esquadra no anaven identificats, 
que aquesta també mereixeria una reflexió general? Per 
tant, senyor Puig, entenem que en el cas de Tarragona 
hauríem de saber quins resultats ha tret vostè també de 
l’expedient informatiu intern, i quants expedients in-
formatius s’han obert en els darrers dos anys per actua-
cions en matèria d’ordre públic que puguin ser similars 
a aquest. Aquesta és una de les problemàtiques que te-
nim, que va ser el cas de Tarragona.

Però deixi’m que vagi també al cas de Barcelona, no? 
No només és el cas de la senyora Ester Quintana. És 
una nova pèrdua, com li deia, de visió d’un ull. Vos-
tè nega que sigui per bales de goma. Però la percep-
ció que hi ha, majoritària, és que podria ser per aques-
tes raons. I la pregunta que li vull fer és: va haver-hi 
o no càrrega en el grup de persones entre les quals es 
trobava la senyora Ester Quintana? Perquè vostè va dir 
que no va haver-hi en cap moment càrrega, però és evi-
dent que les imatges que es veuen donen a entendre que 
sí que va haver-hi càrrega. Si va haver-hi càrrega, qui 
va autoritzar aquesta càrrega? I si aquesta càrrega es 
va fer sense ordre dels comandaments, quan la sensa-
ció que hi havia, vostè mateix ho ha manifestat, és que 
s’enretiraven la majoria de manifestants. S’ha interes-

sat algú del seu departament per l’estat de salut i per la 
senyora Ester Quintana? S’ha parlat amb ella? Té iden-
tificats els membres, en aquest cas de la Brigada Mòbil, 
que estaven al passeig de Gràcia aquella hora, que en 
definitiva són els que podrien estar implicats en el cas 
de la senyora Ester Quintana?

I, finalment, una altra reflexió concreta. És el cas de la 
senyora Noemí Gutiérrez, que, davant de la Via Laie-
tana, amb la defensa se li va trencar un braç. Hi ha la 
denúncia presentada al Jutjat d’Instrucció número 11. 
També voldria que ens expliqués què va succeir, quina 
és la versió que donen vostès des del departament en el 
cas d’aquesta persona.

La conclusió, per ser ràpids: hi ha molta feina per fer, 
i crec que alguna no s’ha feta, perquè crec que seria 
bo que de cara a una nova etapa es col·legiessin i es bus-
qués el consens dels protocols d’actuació. Vostè es va 
comprometre, com deia, de forma molt clara en aquesta 
cambra, li ho torno a repetir, a establir un document de 
criteris. No ha de ser tan difícil, perquè sap vostè que 
en política comparada pot trobar altres països que te-
nen documents d’aquestes característiques. Document 
de criteris per a la Brigada Mòbil; que ens doni una ex-
plicació clara sobre si l’ARRO està en les condicions 
per poder intervenir en situacions com la que es va pro-
duir a Tarragona, i que ens doni la seva opinió sobre si 
realment podem parlar, al seu parer, que en la prope-
ra legislatura podrem dir que és el final de les pilotes 
o les bales de goma a Catalunya, perquè creiem que les 
conclusions que en podem treure són dramàtiques per a 
molta gent, però crec que ja en tenim prou experiència 
i vostè en té prou coneixement com per poder-ne donar 
la seva opinió. Si en la propera legislatura ens traurem 
aquesta xacra anomenada «bales de goma».

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
té la paraula la il·lustre senyora Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. En primer lloc, en nom de Conver-
gència i Unió, manifestar la nostra aflicció, també. Dir 
que ens sap greu que hi hagi hagut lesionats de resultes 
de la manifestació del 14 de novembre, en concret les 
dues persones que van patir a Tarragona..., i també per 
la senyora Ester Quintana, amb la qual cosa ens unim 
a les mateixes manifestacions que ja va fer el president 
en funcions i el mateix conseller d’Interior en què de-
manava disculpes, i que avui ha reiterat. Però, al ma-
teix temps, celebrem que amb promptitud s’obrissin les 
investigacions oportunes per tal de determinar els fets; 
com van succeir, per què van passar, i sobretot per in-
tentar que no tornin a passar.

El nostre posicionament és de suport al departament, 
perquè considerem que la manifestació del dia 14 de 
novembre es produeix en unes circumstàncies molt 
complexes. S’ha explicat ara fa un moment que va ha-
ver-hi més de 85 concentracions, més de 180.000 per-
sones mobilitzades, i creiem que el resultat, com han dit 
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alguns altres grups que ens han precedit, dintre de la 
gravetat dels incidents concrets que hem mencionat, es 
pot considerar raonablement satisfactori, com ha dit el 
mateix conseller.

El disseny del dispositiu de seguretat requereix una 
gran complexitat. Creiem que es porta a terme de ma-
nera correcta pels resultats que s’han produït i que valo-
rem positius i atenent el que creiem que ha sigut funció 
sempre d’aquest departament, encara que alguns grups 
ho vulguen centrar només en l’ordre públic. Creiem que 
aquest departament sempre ha intentat preservar els 
drets de tots els ciutadans, tant els que es volen manifes-
tar com els que lliurement volen circular per allà, com 
els que volen treballar, de la mateixa manera que s’ha 
intentat sempre protegir, també en aquestes circumstàn-
cies concretes, l’espai públic, les persones i els béns.

Respecte dels incidents que van ocórrer, volem mani-
festar també el suport al cos policial genèricament, per-
què entenem que els hem de fer arribar aquest suport, 
ja que la seva feina és molt delicada, ja que creiem sin-
cerament que intenten fer-ho sempre el màxim de bé 
i perquè no per un incident o per diversos incidents po-
dem posar contra la paret tot el cos policial. 

Respecte d’aquests incidents, creiem que no ha d’ha-
ver-hi impunitat, com així ha ocorregut en aquest cas 
i com ha ocorregut en casos anteriors, en què s’han 
obert immediatament investigacions per tal d’aclarir 
els fets. Qualsevol departament que sigui mínimament 
responsable, davant de la confusió que provoquen les 
imatges, a la vista de qualsevol de les agressions, el que 
fa és obrir investigacions, i això és el que s’ha fet im-
mediatament. El que pregaríem a tothom, sobretot als 
responsables polítics, és que no obrin judicis paral·lels; 
que se sigui molt curós amb les afirmacions que es fan, 
algunes de les quals avui no han estat en aquesta lí-
nia; que no es facin valoracions concloents, sobretot si 
no tenim tot el coneixement de totes les circumstàncies 
que van concórrer i si les nostres valoracions les fem 
únicament i exclusivament en base a unes imatges que 
no ens donen un veritable coneixement de tot.

Volem recordar també que altres forces polítiques han 
tingut responsabilitats similars a la que ara exerceix 
Convergència i Unió. En el cas de la passada legisla-
tura, i sent titular del departament el conseller Saura 
per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, es van produir diferents successos en què 
va haver-hi càrregues, també. La manera d’actuar va 
ser molt diferent. En alguns casos, com per exemple en 
el de la celebració dels èxits del Barça, les càrregues 
no van ser objecte de cap investigació, i des del ma-
teix departament es va dir que havien estat correctes. 
En uns altres casos, com en el cas de la manifestació 
dels estudiants de Bolonya, les càrregues van ser in-
vestigades, però el mateix secretari general en aquell 
moment, el senyor Joan Herrera, va dir que no calia 
demanar responsabilitats... (Veus de fons.) No, no, Jo-
an Herrera –Joan Herrera–, secretari general del partit 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, va dir que no calia 
demanar responsabilitats al conseller Saura fins que 
no s’haguessin acabat les investigacions. Veiem que en 
aquest cas no actuen, sent les mateixes persones, mo-
guts pels mateixos criteris, i per tant podríem dir que 

són poc coherents. De la mateixa manera, sabem que 
se’ls van inundar de correus electrònics les seves bús-
ties demanant responsabilitats per al conseller. Inclús, 
alguns d’aquests correus no crec que fossin dels ma-
teixos socis de govern, però sí que no es manifestaven 
tampoc partidaris del que havia passat, i el que es va 
dir en aquell moment és que les crítiques anaven con-
tra els cossos policials. Veiem que l’actitud, en aquell 
cas i en aquest, dista molt de mantenir una mateixa lí-
nia lògica i de coherència, que ara demanaríem.

Respecte del cas de la senyora Ester Quintana, de la 
qual ja hem lamentat –i ho vull tornar a reiterar– els 
danys que ha sofert, el conseller ha dit que no s’havien 
utilitzat pilotes de goma. I això es diu per activa i per 
passiva des del mateix departament, i, en cap moment, 
a criteri d’aquest grup, ha pogut quedar acreditat per 
ningú dels que diuen que s’han utilitzat pilotes de goma 
que això hagi estat així.

Per tant, tornem a demanar que se sigui curós, que 
se sigui responsable, i recordar també que el conse-
ller Saura, en declaracions fetes el 2 de juny del 2009, 
parlant de les pilotes de goma, va manifestar expres-
sament que no serien eliminades i es van continu-
ar utilitzant. Per tant, benvinguts al debat de si s’han 
d’utilitzar, no s’han d’utilitzar, com s’han d’utilitzar; 
però, aleshores, fer-los una mica de memòria del que 
ha sigut el seu posicionament fins aquí.

I voldria compartir també algunes reflexions, que crec 
que aquí hi estarem tots d’acord si dic que a ningú li 
agrada que passin fets dels quals després puguem la-
mentar-nos-en. Que cap conseller és immune al fet que 
en el seu mandat puguin passar infortunis en situacions 
complicades, fruit de manifestacions o celebracions. 
Que tots i cadascun de nosaltres hem d’assumir la nos-
tra part de responsabilitat pel que fa a la seguretat. Que 
el dret de vaga i manifestació és un dret protegit cons-
titucionalment al qual la policia té l’obligació de donar 
també protecció, però que també existeix el dret al tre-
ball i que també ha d’estar protegir per la mateixa poli-
cia. Que el que convoca una vaga, a més de cridar i do-
nar un missatge clar a la vaga, també hauria de donar el 
mateix missatge clar de respecte als que no la volen fer. 
Que és un dret de tothom criticar totes les actuacions, 
també les de la policia, i, per descomptat i en primer 
lloc, les del Govern; però que també va haver-hi perso-
nes increpades, insultades i, fins i tot, agredides per no 
voler fer la vaga i voler treballar. Que alguns dels que 
defensem el dret de vaga, però, no tots vam anar a la 
manifestació, alguns dels que van anar a la manifesta-
ció i que es troben aquí entre nosaltres i que han criticat 
avui l’actuació dels Mossos d’Esquadra, en cap moment 
els he sentit defensar els ciutadans increpats que no vo-
lien fer vaga, els comerciants que volien obrir i que no 
podien per trobar silicona a les seves portes o als panys 
i que han patit destrosses o pintades. 

La violència no és bona per a ningú. En els grups vio-
lents, quan actuen en una manifestació, els puc assegu-
rar que, quan comencen tirant pedres i objectes, el que 
busquen és una reacció de la policia; busquen que la po-
licia contesti; que es produeixin incidents o ferits no els 
importa gaire i, fins i tot, juguen amb el fet que es pugui 
produir qualsevol desgràcia, i així poder traspassar les 
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culpes al govern de torn, el que sigui, i així crispar les 
situacions.

Bé. Doncs, a la vista de tot això, crec que tots podíem 
concloure que incidents com aquests que s’han produït 
en diferents èpoques, en diferents etapes de diferents 
governs, quan estan causats moguts per la violència i 
no per la defensa dels drets dels ciutadans, haurien de 
ser condemnables, i entre tots els grups polítics haurí-
em d’ajudar perquè això no es produís.

Apel·lo, per tant, a tots vostès, sobretot als que dema-
nen un canvi radical en els sistemes i en la manera de 
fer del departament, que col·laborem plegats a posar fre 
a la violència, a enfortir la democràcia i a evitar per-
judicats i lesionats, i així garantirem el dret de tots els 
ciutadans.

Gràcies.

La presidenta

A continuació, té la paraula, per a la rèplica, l’honora-
ble conseller d’Interior, el senyor Felip Puig.

El conseller d’Interior

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats i senyores 
diputades, faré una breu referència als diferents aspec-
tes que vostès han exposat, a alguns dels seus interro-
gants, dubtes o contrastar, en tot cas, opinions.

Per a aquesta vaga del 14 de novembre, senyor Saba-
té, va haver-hi molta, molta feina prèvia, no només per 
l’àrea de mediació, sinó també per la comissaria d’in-
formació i per tota la planificació estratègica.

Crec que van fer, el Cos dels Mossos d’Esquadra, una 
molt bona actuació prèvia, amb moments complicats, 
perquè era una vaga general que, per primera vega-
da, coincidia amb una campanya electoral. I, per tant, 
doncs, crec sincerament que tota l’actuació que es va 
fer, també, des d’un punt de vista de desplegament del 
dispositiu, que va funcionar al llarg del dia per a tot Ca-
talunya, però, d’una manera especial, a Barcelona, va 
ser molt correcte.

Les proteccions a establiments, a institucions, a seus 
dels partits polítics, a delegacions governamentals sem-
pre són punts d’alguna manera predeterminats pels ma-
teixos operatius i que responen, doncs, a la visualitza-
ció d’interessos estratègics sensibles que poden tenir 
aquests grups violents i que, òbviament, com vam veure 
a la vaga general, doncs, del mes de març, sempre es 
simbolitzen amb determinats tipus simbòlics d’establi-
ments a diferents ciutats. Aquest és el criteri, no n’hi ha 
cap altre.

El causant del delicte de trànsit per atropellament va ser 
detingut i imputat immediatament –immediatament. 
I amb la família... –vostè m’ho ha demanat–, sí, hem 
parlat amb la família. Per cert, ha fet una expressió de 
«trets al cap»... No, «trets» no; volia dir «cop». Un cop 
al cap. Bé, no un «tret al cap», un cop al cap. Trau, eh? 
Un trau al cap, que li produeix un cop –no un tret. Sí, 
vam parlar amb la família i hem parlat amb la família.

I dir-li que amb el tema de la identificació es com-
pleix escrupolosament la normativa i la norma: tots els 
agents porten el seu TIP en el sobre de la seva unifor-
mitat, tots. El que passa és que quan s’han de protegir 
amb operacions d’ordre públic porten una altra protec-
ció de defensa que no és el que s’entén per uniformitat 
i que, en alguns casos, doncs, no els deixa veure. De 
totes maneres, entenc la seva visió, que suposo que du-
rant set anys van tenir temps de canviar i no ho van fer. 
Per tant, doncs, ara suposo que han arribat a la conclu-
sió que això s’ha de modificar, no?, després de tenir-ho 
set anys sense preocupar-se’n gens. En qualsevol dels 
casos, crec sincerament que no ha de patir per la meva 
continuïtat, estic en funcions, i, per tant, doncs, és evi-
dent que estem en una situació diferent.

Al senyor Rodríguez li haig de dir que coincideixo 
amb la valoració que les càrregues policials sempre 
són reactives, sempre; només s’inicien si hi han grups 
o ciutadans que empren la violència i després d’una 
tasca de contenció i de prèvia informació. I sempre són 
reactives i com a conseqüència d’atacs a la integritat, 
al patrimoni o, en definitiva, accions violentes i està 
pautat d’aquesta manera. I també li agraeixo la defensa 
que ha fet del col·lectiu del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra amb visió general.

Ja li he dit jo que la imatge de l’actuació de Tarragona 
a mi també em va semblar desproporcionada. I aquest 
és el motiu pel qual s’ha obert aquesta informació re-
servada, i que, òbviament, doncs, queda pendent i con-
gelada mentre hi hagi la investigació judicial, però 
aportarem tota la informació també al jutge i, quan 
s’acabi la investigació judicial i es decreti el que la jus-
tícia consideri, òbviament nosaltres continuarem o, en 
tot cas, el departament, i conclourà aquesta informació 
reservada i, si s’escau, el corresponent expedient disci-
plinari; tot i que ja s’han pres mesures per part dels co-
mandaments del dispositiu.

I la investigació, evidentment, del que li va passar a la 
senyora Quintana òbviament que no només som els 
primers interessats que el jutge pugui analitzar-ho, sinó 
que aportarem tota la investigació, tota la informació, 
les hores d’imatges gravades i tota la informació.

I jo no m’havia referit a l’error del dispositiu, però vostè 
m’hi ha fet esment, perquè preferia segurament, doncs, 
parlar més del desenvolupament. I li haig de dir que 
sí, que va haver-hi un error en el dispositiu pel que fa, 
doncs, a la conseqüència que quedessin afectades dues 
«furgones» de la Policia Nacional, però no va ser atri-
buïble als Mossos d’Esquadra.

Li haig de dir que..., vaja, recordo alguna vaga general 
on un vehicle de la Guàrdia Urbana va ser incendiat; 
en aquesta vaga general més de vint-i-cinc vehicles dels 
Mossos d’Esquadra han quedat afectats; en aquest cas, 
li ha tocat a dos vehicles del Cos Nacional de Policia.

Jo li haig de dir que a l’oficina de dispositius i l’or-
dre de serveis d’aquesta vaga general –en tot cas, li’n 
puc donar la relació– estava estipulat que hi hagues-
sin equips d’ARRO a diferents seus institucionals: al 
Departament d’Economia, al Departament de Salut, al 
Parlament, al Palau de la Generalitat, seus de partits 
polítics; institucions com Foment del Treball, la De-
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legació del Govern, al carrer Mallorca, i la prefectu-
ra del Cuerpo Nacional de Policia, la Prefectura de la 
comissaria de Via Laietana; dos equips a la Delegació 
del Govern i dos equips a la prefectura del Cos Nacio-
nal de Policia. I aquesta era la instrucció que hi havia.

A partir de les vuit del matí es despleguen tots aquests 
efectius dels ARRO i els dos equips que s’han de des-
plegar davant de l’edifici de la comissaria del CNP es 
troben amb un perímetre tancat, relligat amb cadenes, 
amb vehicles del CNP i vigilades per efectius del CNP. 
I es troben amb la impossibilitat –fins i tot amb el dià-
leg, que està, fins i tot, enregistrat– que puguin d’alguna 
manera situar-se en aquell punt, tal com estava acordat 
i tal com estava previst a l’ordre de serveis. A partir d’a-
quest moment és evident, doncs, que no pensen obrir, 
perquè així es diu, han fet el tancat, no es poden dispo-
sar les «furgones» previstes pel Cos dels Mossos d’Es-
quadra, que es recol·loquen.

Durant el matí del 14 va haver-hi una manifestació 
amb un piquet que baixa per la Via Laietana, passa per 
davant de la prefectura, no hi ha cap incident, hi han 
els dispositius de protecció fets pel mateix CNP, amb 
les «furgones», el tancat, encadenat, i no hi ha cap pro-
blema, i amb efectius del CNP.

A partir de mitja tarda reben trucades, al Cecor, en què 
demanen la presència policial dels mossos davant de la 
prefectura. La resposta a aquest requeriment és que ja 
l’operatiu s’ha començat a desplegar, que ja tenim els 
primers aldarulls, que ja tenim les concentracions i, 
per tant, no es pot donar aquesta resposta.

Per tant, d’alguna manera, també, li haig de dir que en 
cap moment s’informa que les tanques que durant el 
matí havien impedit que es col·loqués el dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra han estat retirades, que les cadenes 
ja no hi són, que les tanques no hi són, que els efectius 
han desaparegut i que només queden les dues «furgo-
nes» estacionades al Cos Nacional de Policia.

Quan, a partir de les vuit i quart, un quart de nou, 
doncs, es comunica que hi ha els aldarulls ja davant 
de la Caixa del Col·legi d’Enginyers Industrials i que 
també s’està incendiant els dos furgons, s’ordena la im-
mediata intervenció de la brigada mòbil per dispersar 
aquesta concentració i es prenen posicions davant de la 
prefectura per evitar qualsevol possible atac, cosa que 
evidentment s’impedeix i no es realitza. I aquí és quan 
després hi ha tot l’atac també al Palau de la Música i a 
altres contenidors.

Per tant, vull dir que no és veritat que s’hagués produït 
una omissió d’auxili per part dels Mossos d’Esquadra. 
A l’ordre de serveis estava estipulat que hi hauria defen-
sa i protecció per part del Cos dels Mossos d’Esquadra 
i no es permet.

Li haig de dir que no és la primera vegada que passa 
alguna cosa d’aquestes. I no em refereixo només a la 
voluntat permanent de la Delegació del Govern de dis-
torsionar amb xifres el nombre de manifestants que la 
Guàrdia Urbana..., perquè des de ja fa temps s’ha arri-
bat a la conclusió i al consens que sigui la Guàrdia Ur-
bana la que acrediti, doncs, el nombre de manifestants 
tant amb manifestacions sindicals, l’Onze de Setembre 

o altres moments, com el Dotze d’Octubre, que la Dele-
gació del Govern, doncs, no fa res més que distorsionar 
donant valoracions en aquest sentit, doncs, que també 
crec que no s’adiuen ni a l’àmbit competencial que en 
aquests moments té aquesta delegació.

No és la primera vegada que es produeix aquesta distor-
sió d’ubicar vehicles policials de les forces de seguretat 
sense tenir en compte ni la distribució competencial, 
ni la planificació establerta. Moltes vegades aquestes 
planificacions per cobrir institucions de l’Estat s’han 
vist modificades per instruccions directes de la Delega-
ció del Govern, no pas pels cossos operatius, i per això 
no he volgut donar, en cap moment, cap conflicte des 
d’aquest punt de vista. Però ja vam tenir problemes en 
aquest sentit amb la cimera del Banc Central Europeu; 
ja vàrem tenir, també, desplegament de «furgones» da-
vant de la prefectura l’Onze de Setembre, amb bande-
res espanyoles de grans dimensions, que van ser d’al-
guna manera, doncs, dissimulades amb la protecció del 
Cos dels Mossos d’Esquadra posant-los al davant; o l’1 
de novembre, també, amb una vaga general convocada 
per sindicats minoritaris en què, d’acord amb les previ-
sions, es fa tot el desplegament, es fa tot el cadenat, es 
situen tots els cotxes dels Mossos d’Esquadra correcta-
ment i, a última hora, abans que arribi la manifestació, 
apareix un vehicle de la Guàrdia Civil posant-se a fora 
de les defenses no sabem amb quina intencionalitat. No 
és la primera vegada.

Aquests successos, que van passar el dia 14 de novem-
bre, acaben amb la crema d’aquestes dues «furgones», 
cosa que evidentment lamentem. I jo ho vaig lamentar 
i vaig fer una trucada, que deu haver quedat enregistra-
da al contestador del telèfon mòbil de la delegada del 
Govern, lamentant el que havia passat i dient que «per 
error del dispositiu». Sí, però l’error del dispositiu no és 
dels Mossos d’Esquadra, que tenien a la seva ordre de 
serveis la col·locació de les seves proteccions, que no es 
va poder fer; queda enregistrat i que lamento que s’hagi 
produït aquesta situació. I que quedi clar, senyor Santi 
Rodríguez, que no era la meva intenció referir-m’hi.

Senyor Vendrell, segurament no m’ha entès, però si 
vol hi tornaré, ja li he dit què és el que va passar en el 
passeig de Gràcia segons les nostres informacions. 

La senyora Quintana es trobava a l’alçada del passeig 
de Gràcia entre el carrer Casp i la Gran Via. En un 
moment donat veu aparèixer dispositius dels Mossos 
d’Esquadra a l’alçada de la Gran Via, fet que, ella i al-
gun acompanyant, fa que desisteixin de continuar en 
sentit ascendent per tornar a baixar. I és en aquell mo-
ment, quan està creuant el passeig de Gràcia, entre 
Casp i Gran Via, que rep un fort, molt fort impacte que 
li causa un traumatisme molt greu al pòmul esquerre. 
Això passa, per les investigacions que hem pogut fer, 
entre les 20.48 i les 20.52, que és quan tenim la truca-
da al 112, que queda enregistrada. Per tant, en aquest 
interval d’aquests quatre minuts. 

És la senyora Quintana la que manifesta que la causa 
és una pilota de goma llançada pels Mossos. Hi insis-
teixo, no es va llançar cap bola de goma al llarg de tot 
el dia 14 de novembre, ni al passeig de Gràcia, ni a la 
Via Laietana, ni a l’avinguda de la Catedral. Es llen-
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cen salves, que no projectils, amb la llançadora de les 
boles de goma a l’avinguda de la Catedral, i es llancen 
dues salves sense projectil... Tots els projectils de boles 
de goma que van sortir i que estan estipulats tornen a 
ser reintegrats en l’operatiu aquell dia. Es llancen pro-
jectils d’altre tipus, sí, però cap projectil es llança en el 
passeig de Gràcia; no se’n llança cap. Es disparen dues 
salves sense projectil a la Gran Via. I, per tant, no hi 
ha possibilitat, segons les informacions que hem obtin-
gut. I, per tant, fins al moment puc dir que no em cons-
ta que s’hagi disparat per part dels Mossos d’Esqua-
dra, en el passeig de Gràcia, cap projectil de cap tipus: 
boles de goma, en tot el dia, no se’n van llançar, i de 
projectils de llançadora de quaranta mil·límetres només 
se’n llancen a la zona de l’avinguda de la Catedral i de 
la Via Laietana, a l’alçada d’Urquinaona, si és el cas.

Dir, per tant, que totes les investigacions i algunes imat-
ges que encara han de ser facilitades i que suposo que 
s’incorporaran, òbviament, també, en l’expedient judi-
cial seran correctament..., o han estat degudament in-
corporades a la investigació del senyor jutge.

Vostè em preguntava si, a Tarragona, les imatges prè-
vies... Bé. Les imatges prèvies poden i donen que la 
persona que corria amb la motxilla, que després és re-
tinguda i identificada i incorporada en l’atestat policial, 
doncs, era una persona concreta que havia estat agre-
dint i que havia participat dels llançaments contra la 
línia policial; per això se la perseguia.

Hem parlat amb els familiars. Vostè em demanava això.

I també li haig de dir que, tot aquest debat sobre les 
boles de goma, que estic convençut que a la propera 
legislatura s’haurà d’abordar –i s’abordarà una vegada 
més amb els grups parlamentaris, un cop es constituei-
xi–, crec sincerament que també l’hauríem pogut tenir 
durant tots els anys en què vostès van estar al davant 
de la policia.

Escolti, els set antecedents que tenim de ferides de bo-
les de goma, a Catalunya..., descomptant el de la senyo-
ra Quintana, que, segons la informació que avui jo puc 
dir amb rotunditat i la informació que jo tinc, que he 
obtingut, que se m’ha facilitat i que, per tant, s’incor-
porarà, i és evident que les meves manifestacions tam-
bé formen part, doncs, de tot allò que el senyor jutge 
pugui disposar, perquè és la informació que jo he ob-
tingut i que el director general amb els comandaments 
han obtingut, és que aquell dia no es llança cap pilota 
de goma i que les llançadores només s’utilitzen a la zo-
na de la Via Laietana.

Però vull recordar que dels antecedents de ferits amb 
boles de goma se’n produeix 1 l’any 2001, i, a Catalu-
nya, 4 l’any 2009 i 2 l’any 2010... Als ulls, afectacions 
de traumatismes oculars: 4 l’any 2009 i 2 el 2010.

I que si vostès..., em deien alguns de vostès: «No, hem 
d’utilitzar altres tipus d’instruments.» Suposo que 
aquest Parlament, finalment, tard o d’hora, amb crite-
ris, no amb instruments concrets, doncs, segurament, hi 
haurà o voldrà dir-hi la seva. També hi han altres me-
canismes de dispersió i de dissolució de grups violents 
que utilitzen altres països i que també tenen efectes, la-
mentablement, doncs, traumàtics. Hem vist com amb 

tanquetes d’aigua també, ja no només l’afectació a un 
ull, sinó en els dos ulls, pot ser la causa, la pressió de 
l’aigua, la que també causi traumatismes d’aquest tipus; 
en qualsevol dels casos, segur que se n’haurà de parlar.

El mateix de les boles de goma, és la mateixa referèn-
cia també al tema del TIP. Torno a dir que es compleix 
estricament la normativa que fa referència a l’obliga-
ció de portar-lo sobre la uniformitat i que, quan hi han 
operacions d’ordre públic, els dispositius de defensa an-
titrauma dels agents, doncs, queden, evidentment, so-
ta, d’alguna manera, d’aquests dispositius. En qualsevol 
dels casos, també crec que en els anteriors quatre o set 
anys haurien pogut..., tot allò que ara els preocupa i que 
els porta a aquesta reflexió, doncs, fer-ho.

Els expedients informatius, vostè en feia referència. Sí 
en el cas, doncs, de la vaga general del 29 de març es 
va concloure que els protocols i els criteris havien sigut 
correctes. I, en qualsevol dels casos, es va prendre una 
determinació sobre el nivell i la graduació dels escor-
colls que es fan en seus policials, en funció de les si-
tuacions. I aquí sí que es va prendre una determinació, 
però no va haver-hi cap conclusió des d’una perspectiva 
disciplinària per part dels agents.

Em diu el director general que, per cert, el protocol i la 
normativa de funcionament, en aquest sentit, doncs, 
formen part també dels antecedents abans de l’any 2011 
i de l’any 2012.

Torno a insistir que lamento profundament el trauma-
tisme de la senyora Quintana, però, per la informació 
que tenim i per la informació que els he facilitat, no 
hauria i no pot ser possible que sigui per un projec-
til llançat pels Mossos d’Esquadra. I qui autoritza els 
llançaments? Sempre els caps dels dispositius i els co-
mandaments que estan al davant del dispositiu general 
i els comandaments de cada unitat. Això sí, amb salves, 
amb avisos per megafonia, etcètera.

Finalment, si vaig prendre la determinació de no apa-
rèixer durant tot el dia de la vaga va ser perquè tenia la 
condició, com alguns de vostès, de ser també candidat 
en unes eleccions que hi havien al país i que algú hauria 
pogut pretendre, doncs, que el que es volia era, d’alguna 
manera, també tenir més repercussió mediàtica.

Sí que li puc dir molt clarament que, pel que fa a comp-
tar manifestants, s’ha arribat al criteri que és la Guàrdia 
Urbana, i també li haig de dir que, des d’una perspec-
tiva de valoració del que són els disturbis i el funcio-
nament de l’ordre públic, va funcionar millor el 14 de 
novembre passat que el 29 de març de l’any 2012, i que, 
sobretot, el 29 de setembre de l’any 2010.

I l’àrea de mediació, m’he mirat els antecedents 
i no es va crear ni a l’any 2007, ni a l’any 2008, ni a 
l’any 2009, ni a l’any 2010, es va crear a l’any 2011. Ho 
dic perquè també he vist que això el preocupava d’una 
manera important.

Senyor Puigcercós, sí, teníem previst, no tant dels cri-
teris d’actuació de la Brimo, però sí criteris sobre les 
intervencions d’ordre públic. Aquest va ser el nostre 
compromís. Havíem tingut ja converses amb diferents 
grups parlamentaris, també amb altres tipus d’institu-
cions –universitàries, sindicals–, però, evidentment, 
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el setembre, que hi havia previst la represa per inten-
tar arribar, doncs, a uns principis i a uns punts d’acord, 
doncs, el que és cert és que van quedar interrompudes. 
I jo estic convençut que això, a partir del proper Parla-
ment i del proper Govern, tindrà tota l’oportunitat d’im-
pulsar-se.

Ja he fet referència al tema de les boles de goma. I, en 
qualsevol dels casos, insistir que s’han pres les mesures 
pertinents; hem parlat també, des del departament, amb 
la senyora Quintana, i, en principi, doncs, intentem que 
totes les unitats, tant d’intervenció en l’ordre públic, la 
mateixa Brimo, com els ARRO, que tenen també inter-
vencions en temes d’ordre públic, vagin millorant per-
manentment la seva formació d’una manera progressiva 
i accelerada.

I dir-li que hem obert expedients informatius al llarg 
d’aquests dos anys de legislatura, i que hi han hagut 
agents que han estat separats de la seva adscripció, en 
aquest cas, la Brigada Mòbil o, en aquest cas, doncs, els 
tres ARRO que, de moment, no participaran, mentre no 
es conclogui l’expedient judicial i després l’expedient 
intern, en les operacions d’ordre públic.

I dir-li que, només agafant els darrers quatre anys, 
per no anar-nos-en més enllà, incoacions d’expedi-
ents disciplinaris en el Cos dels Mossos d’Esquadra: 
164 a l’any 2009, 128 a l’any 2010, 150 a l’any 2011, 
180 a l’any 2012. Per tant, en cap cas, pot haver-hi al-
gú que pugui atribuir que no hi ha hagut l’esperit crí-
tic i la necessària observança dels procediments, dels 
controls i de l’exigència als bons professionals que hi 
han a la policia d’aquest país.

I moltes gràcies, en tot cas, a la diputada. Deixin-me 
que, per acabar, insisteixi en el que són els principis que 
han guiat en matèria d’ordre públic.

En matèria d’ordre públic, sempre les intervencions 
són complicades, controvertides i no desitjades –i no 
desitjades–, i sempre són reactives. I, des d’aquesta 
perspectiva, ho repeteixo, tothom és lliure, fins i tot, 
com el senyor Vendrell que, pràcticament, ha conclòs 
ell mateix, doncs, totes les valoracions que es puguin 
fer, i, per tant, ho ha deixat molt clar.

Però, deixin-me que, des de la perspectiva dels criteris, 
primer, la política d’ordre públic del Govern es basa i 
s’ha basat, primer, en defensar el dret de manifestació 
i de reunió, i de buscar sempre el diàleg amb els con-
vocants per garantir la seva seguretat i per minimitzar 
els efectes negatius a terceres persones i als ciutadans 
que volen mantenir, d’alguna manera, doncs, la seva 
normalitat. Per tant, defensa radical del dret de mani-
festació i de reunió.

Segon; discreció de la presència policial si no hi ha in-
dicis de voluntat de desordres públics –discreció de la 
presència policial si no hi ha indicis de voluntat de de-
sordres públics–; presència dissuasòria en cas contrari, 
per minimitzar el risc real de desordre públic, i media-
ció..., impulsar la mediació com a prioritat.

Tercer; actuació ferma i contundent però proporcional 
quan es creuen determinades ratlles vermelles: quan 
hi han agressions a persones, intents d’assaltar edifi-

cis i propietats, vandalisme greu contra l’espai públic, 
agressió contra la mateixa Policia.

Quart; acció decidida investigadora per propiciar sanci-
ons judicials o administratives contra els responsables 
d’aldarulls i d’actes vandàlics.

I cinquè: intentar fomentar acords per al rebuig social 
de la violència en les grans concentracions, manifesta-
cions i en la nostra vida col·lectiva.

Aquestes són les directrius i les instruccions que 
han sortit del departament i que han emmarcat, des 
d’aquests cinc punts, les línies d’actuació i d’interven-
ció del Cos dels Mossos d’Esquadra durant aquests 
dos anys.

En ocasions, es poden produir accions que no s’ajusten 
a aquests criteris. I en aquests casos és quan la direc-
ció general empra les actuacions internes corresponents 
per corregir-ho, i, si és el cas, per sancionar-ho. Però, 
hi torno a insistir, les càrregues policials, que són les 
accions que poden rebre i que reben sempre les majors 
crítiques, sempre són reactives i només s’inicien si hi ha 
algun grup que empra i que utilitza la violència.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació... (Xavier Sabaté i Ibarz demana per 
parlar.) Sí, senyor Sabaté...?

Xavier Sabaté i Ibarz

Per al·lusions..., trenta segons, si m’ho permet?

La presidenta

Ara té rèplica. (Veus de fons.) Ara ve la rèplica, i vostè 
és el primer que ha de parlar. D’acord?

Xavier Sabaté i Ibarz

Ah, doncs, ja tocava; doncs, moltes gràcies.

La presidenta

Doncs, llavors, per a la rèplica, cinc minuts per a cada 
un.

Xavier Sabaté i Ibarz

Molt bé –molt bé. No, pensava que havíem acabat 
ja..., que donava per..., que passàvem a l’altre punt. 
No. Miri, gràcies, presidenta. Conseller, jo he parlat 
de «trep», no de «tret». I «trep», en la segona accep-
ció del Diccionari català-valencià-balear, és sinònim 
de «trenc» o «ferida» especialment al cap. Per tant... 
I li reitero i li ho pregunto si vostè pot assegurar que 
va ser producte, en el cas del noi de Tarragona, d’un 
rebot... –que crec que, des del primer moment, va dir 
això vostè i avui ho ha tornat a dir, almenys, en la seva 
intervenció inicial–, d’un rebot d’una porra o defensa.

Segon. Vostè té més arguments com per utilitzar gaire-
bé exclusivament el dels set anys de Govern del tripar-
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tit, en té més. I, miri, és que..., no ho vam resoldre tot, 
evidentment. Hi ha coses, a més, i problemes que es de-
mostren nous..., que en podem tenir opinions, fins i tot, 
diferents, és veritat, i hem d’atendre les demandes ciu-
tadanes en funció, també, de les noves realitats socials 
a las quals ens enfrontem.

Per cert, aquesta comissió, amb la seva presència, crec 
que durant la seva presència, senyor Puig, va acordar 
que abans del 31 de desembre hi hauria un informe de 
vostè sobre les bales de goma. És evident que no arri-
barem a 31 de desembre, però... –no hi arribarà aquest 
Govern–, però voldria saber també si aquest informe 
està avançat, si ens el podran presentar malgrat no es-
goti, el 31 de desembre, aquest Govern l’any natural.

En tercer lloc, miri, vostè torna a parlar de «punts sen-
sibles» i només es refereix a instal·lacions: la Subdele-
gació del Govern, alguns establiments comercials que 
ja són coneguts perquè són objecte de boicot o d’algu-
nes accions perquè no puguin funcionar normalment... 
Jo li ho reitero, conseller, incorporin en els seus criteris 
la seguretat de les persones. Perquè és obvi que a la pla-
ça Imperial Tàrraco es va detenir l’autor de l’atropella-
ment d’un ciutadà. Però el que volia és que no es produ-
ís aquest atropellament, a veure si ens entenem. I, per 
tant, el que cal són mesures preventives per assegurar 
la seguretat dels ciutadans. Això és el que li volia dir. 
I vostè en cap moment ho diu, ni tan sols ara, al final, 
amb aquests cinc criteris, que ja me’ls tornaré a repas-
sar per si se m’hagués passat, però crec que tampoc ho 
ha tornat a dir.

Finalment, conseller, els Mossos tenen el nostre su-
port, eh? –tenen el nostre suport. Ens queixem de la fal-
ta d’instruccions precises entre les quals hi hagi aquest 
primer criteri, que jo li torno a reclamar en nom del 
meu grup, que és el de la seguretat dels ciutadans, de 
tots els ciutadans, fins i tot, aquells que vostè diu que 
tenen dret a manifestar-se, però que sembla que no li 
agrada que es manifestin, perquè, quan hi ha manifes-
tacions o algunes vagues, doncs, vostè està més preo-
cupat per punts sensibles situats en alguns establiments 
d’algunes institucions –partits, sindicats, etcètera– que 
no pas per la seguretat dels ciutadans.

Per últim, li volia dir una altra cosa, per acabar. Li re-
comano també que la directora dels Serveis Territo-
rials de Tarragona i el delegat del Govern de tant en 
tant donin la cara per vostè i pel Govern; però, sobre-
tot, perquè els ciutadans tenen dret –tenen el dret– que 
els seus responsables en el territori s’expliquin, perquè 
són més propers als ciutadans i perquè, en principi, te-
nen més coneixement de causa que no pas vostè que 
està a cent quilòmetres de distància, encara que a vos-
tè estic segur que també la informació li arriba. Però 
els seus delegats o els seus representants en el territori 
crec que haurien també d’explicar-se, i per això suposo 
que els han col·locat allà.

Per últim, la senyora Quintana. Vostè pot assegurar que 
la seva pèrdua d’un ull no és producte de cap actuació 
policial? M’agradaria saber si ens ho pot assegurar, 
o pensa que encara no és moment i que haurem d’espe-
rar investigacions posteriors.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora Presidenta. Primer, m’agafaria també, 
de la intervenció del senyor Sabaté, un principi gene-
ral, que és el que orienta la nostra primera intervenció 
i també aquesta segona intervenció, que és que, per part 
del Departament d’Interior, s’han d’adoptar les mesu-
res preventives que siguin necessàries per tal de garan-
tir la seguretat dels ciutadans. I per això nosaltres, en 
la primera intervenció i també en aquesta segona, ens 
hem referit als problemes de coordinació que des del 
Departament d’Interior hi van haver per tal de protegir 
allò que vostè en deia «una institució governamental», 
i que és un d’aquells punts estratègics a protegir davant 
d’aquestes situacions. Perquè al final, afortunadament, 
estem parlant només de danys materials, però les con-
seqüències haurien pogut ser molt més greus.

Miri, nosaltres compartim la seva preocupació per la 
distribució de les competències entre els diferents cos-
sos de seguretat que operen a Catalunya. I, en aquest 
sentit, creiem que seria bo que hi hagués una coordina-
ció més important de la que hi ha en aquests moments 
al respecte. I, en aquest sentit, doncs, creiem que, se-
nyor Puig, sincerament, el principal problema és que a 
vostè li molesten les banderes d’Espanya, ni que siguin 
en els cotxes de la policia.

Però permeti’m que li faci una mica de memòria, i li 
llegeixi un text que a vostè li sonarà: «Et trucava per-
què hi ha hagut aquest incident de les dues «furgones» 
del Cos Nacional de Policia. He estat seguint l’opera-
tiu i el que és cert és que quan ho he sabut he dema-
nat perquè no hi havia protecció. I m’han explicat que 
s’ha tractat d’un error del dispositiu. Havíem parlat, ob-
vio els noms, utilitzo els càrrecs, el cap superior de la 
Policia amb el comissari dels Mossos i s’havien donat 
les instruccions. Hi ha hagut un problema que sobre la 
marxa, doncs, no s’ha tingut en compte, això.- Per tant, 
et truco per demanar disculpes i esperar que..., vaja, en-
tenguis que aquestes coses amb els dispositius, doncs, 
ha passat. Ho lamento profundament.»

Sincerament, no fa la impressió que vostè li estigui di-
ent, a la delegada del Govern, que li demana explica-
cions del perquè els Mossos no han pogut desplegar el 
seu propi dispositiu. 

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Sí, quatre qüestions concretes. La 
primera, el cas de la senyora Ester Quintana. Li dema-
no, conseller, que investiguin a fons, que parlin amb els 
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testimonis. Vostè ha vist els vídeos que hi ha penjats a 
la pàgina web de Stop Bales de Goma i el que s’hi diu 
allí? Ho han vist? Investiguin amb plena transparència 
i atenguin també les persones que han estat víctimes, 
perquè vostès, en aquest cas, han estat molt poc dili-
gents, han trigat molt a parlar amb les persones afec-
tades i amb la senyora Ester Quintana. En cap cas això 
pot quedar impune i sense esclarir.

I el seu testimoni, el que vostè ha dit i el que va dir el 
dia després de la vaga general, que és, literalment, «allà 
no hi va haver cap actuació ni càrrega policial, ni cap 
llançament de salves ni de projectils; ahir, les bales de 
goma no es va procedir al seu llançament, en cap cas», 
que avui vostè matisava..., aquells testimonis el contra-
diuen, no?, gent que estava allí i gent que ho va veure. 
I esclarim també quin tipus d’arma era: si eren també 
els projectils de precisió amb llançadora, que vostè ha 
dit que sí que es van utilitzar «no en aquell indret», diu 
vostè, però sí en altres indrets, i que creiem, després 
m’hi referiré, que també tenen un molt elevat grau de 
perillositat. Però, en qualsevol cas, aquí cal transparèn-
cia, esclariment i escoltar els testimonis sense voluntat 
d’amagar ni de tapar res.

Segon, el tema de les bales de goma. Sí, efectivament, 
durant aquests anys s’han produït diferents..., diferents 
ciutadans i ciutadanes que han patit lesions i que han 
perdut l’ull. Tenim aquests fets i tenim un fet que és un 
salt qualitatiu i molt important: que fa uns mesos al Pa-
ís Basc, també en una celebració esportiva, un jove de 
vint-i-vuit anys va perdre la vida. I la policia basca va 
acordar, ho va aprovar el Govern Basc, que no s’utilitza-
ria, que les unitats de seguretat ciutadana no utilitzarien 
les bales de goma.

I, per tant, creiem que, vista aquesta experiència, vist 
el salt qualitatiu que suposa el tema..., els fets dramà-
tics del País Basc, cal no deixar d’utilitzar, abolir l’ús 
de bales de goma o projectils similars, com han fet al-
tres països, com ha fet Itàlia, el Regne Unit, Noruega, 
Alemanya o Suïssa, que ja no les utilitzin. I aquestes 
armes que vostès ara diuen que són millors i més pre-
cises també han provocat la pèrdua de la visió d’un ull 
a dues persones, a dos joves, en el cas de França. I, per 
tant, també creiem que no és la mesura adequada.

Però, miri, nosaltres hem fet coses, i tant si hem fet co-
ses amb relació a aquesta qüestió! En aquests dos anys 
el meu grup va proposar una comissió d’estudi sobre 
les bales de goma a proposta de l’Associació Stop Bales 
de Goma i la petició anava signada per tots els grups 
excepte CiU, també anava signada pel PP, i al final el 
PP també va aprovar, amb vostès, votar-hi en contra, 
impedir aquesta comissió d’estudi, que hauria fet un 
gran servei, sense lloc a dubte, no?

I, miri, sobre el passat, que vostès tenen tendència sem-
pre a mirar el passat, i la concepció sobre la seguretat 
ciutadana. Miri, la policia és un servei públic que ha 
de vetllar pels drets de la ciutadania, que ha d’estar al 
servei dels ciutadans i les ciutadanes. La gent s’ha de 
poder manifestar amb normalitat i amb tranquil·litat. La 
gent que no fa res, que no ha participat en aldarulls, no 
ha de poder anar a una manifestació amb intranquil·litat 
perquè vés a saber què li pot passar. I sempre patim del 

mateix mal, que és aquesta dificultat de separar els vio-
lents i les accions violentes de la gent normal, dels ciu-
tadans i ciutadanes que exerceixen els seus drets.

I vostè, durant aquests dos anys, s’ha preocupat més no 
per al diàleg, no per reconèixer els moviments socials, 
no per la mediació, sinó a estendre una ombra de sos-
pita generalitzada i de criminalització, sobretot, a allò 
que fos resposta i moviments socials. I això no pot ser. 
Perquè, li ho repeteixo, la policia és un servei públic al 
servei dels ciutadans i a garantir els drets dels ciuta-
dans. I aquí no hi ha lloc a la impunitat. I, miri, vostè 
parlava del passat, i també la senyora Elena Ribera, la 
diferència és que el conseller Saura, davant dels fets de 
Bolonya, a més a més de reconèixer els errors que s’ha-
vien produït, va cessar un director general. I aquesta 
és una diferència substancial. I millorin vostès la co-
ordinació a l’Àrea de Mediació, perquè no és normal 
que en una organització social la truquin quatre o cinc 
persones diferents per a coordinar-se; s’haurien de co-
ordinar vostès, primer, entre si, no? Però, jo crec que la 
qüestió de fons és la qüestió de concepció que vostès 
tenen dels moviments socials i dels drets de la ciuta-
dania.

I una..., per cert, crec que no m’ha acabat d’esclarir el 
que jo li deia en el cas de la Seat. Aquell acte vergonyós 
de dos sindicalistes que van ser detinguts..., saber com 
va acabar i si aquests sindicalistes van ser sancionats.

I un comentari i una reflexió final. Miri, la seva políti-
ca d’Interior ha estat un fracàs total. Avui, al final del 
seu mandat, ha tornat a parlar de les legislatures ante-
riors. Però es que es tracta de parlar d’aquesta, perquè 
és que és vostè ara el conseller de l’Interior. I el balanç 
d’aquests dos anys és totalment negatiu. I el que cal és 
obrir una nova etapa, i per això és imprescindible que 
vostè no hi sigui.

Gràcies.

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’hono-
rable senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Sí, gràcies, presidenta. Molt –molt, molt– curt, qua-
tre preguntes. Li he preguntat per l’ARRO. Vostè no 
m’ha..., se m’ha escapolit, i jo li he demanat si creu 
que estàvem preparats per assumir una funció com 
la que va passar el dia 14 de novembre a Tarragona.

Segona pregunta: li he preguntat per la senyora Noemí 
Gutiérrez, que, davant de Via Laietana, al vespre, va 
tenir una fractura de braç, quan estava tranquil·lament, 
caminant per davant de la Via Laietana. Vull una expli-
cació sobre això.

Tercera pregunta: no m’ha contestat si considera que 
les imatges que hem pogut veure tots per televisió, per 
YouTube, de la càrrega a Tarragona, i en el cas concret 
que afecta un menor d’edat, corresponen amb la decla-
ració que fa el Departament d’Interior, els mitjans de 
comunicació, sobre la descripció dels fets.
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I la quarta pregunta que li faig és si considera vostè que 
les... –l’opinió personal, vull saber–, vostè, amb l’expe-
riència que ha tingut en aquests dos anys, si considera 
que és el moment per acabar definitivament amb les pi-
lotes de goma.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, la il·lustre senyora Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Sí, només per agrair al conseller les explicacions que ha 
donat, per reiterar que no hi ha explicacions per als que 
són sords o per als que no volen sentir.

Creiem que les explicacions han estat clares. Que s’ha 
assumit que davant dels incidents s’investiga, s’investi-
garà i que existeix, en aquest moment..., tot el tema està 
sub judice, que es col·laborarà des del departament per-
què s’aclareixi, que mai, respecte dels fets aïllats, s’ha 
mirat cap a un altre costat, sempre s’ha intentat millorar 
tot el que és la protecció ciutadana a tots els nivells. 

I, en concret, ja, per l’al·lusió que també se m’ha fet per 
part d’Iniciativa, i volent recordar el passat, que diuen 
que no volen recordar, diu que des d’aquell departa-
ment i amb aquell conseller es va fer plegar un direc-
tor general. Doncs, acabem de recordar tota la histò-
ria, i  recordem com el conseller Saura amagava la 
cara mentre els periodistes li demanaven explicacions; 
com va estar desaparegut molt de temps, que la matei-
xa consellera Tura feia declaracions que el president 
Montilla feia callar, perquè no li tocava, però estava a 
Justícia; com al final, perquè havien d’assumir alguna 
responsabilitat davant dels fets, fan plegar el director 
general Olmos, que havia sigut l’únic que havia expli-
cat què és el que havia passat. Per tant, el van utilitzar 
una mica com a cap de turc, perquè abans de cessar-lo 
el van tenir de vacances durant quinze dies, que no li 
donaven explicacions de cap tipus, mentre en el mateix 
departament es reproduïa la batalla del tripartit entre 
els socis, entre dos secretaris generals que intentaven, 
cadascun a la seva manera, fer funcionar el Departa-
ment d’Interior. 

El que passava en aquell moment era que la ciutada-
nia tenia una sensació d’inseguretat molt gran; que els 
Mossos d’Esquadra estaven contra la paret més d’una 
de les vegades; que els antisistema, després, es pavo-
neaban en les webs que havien posats còctels Molotov 
en el districte de la seu Horta-Guinardó. I això era l’he-
rència i la manera de funcionar quan s’assumien aques-
tes responsabilitats de baix nivell.

Gràcies. 

La presidenta

El conseller replicarà les preguntes...

El conseller d’Interior

Jo més que replicar és només contestar les preguntes 
que se m’han fet, perquè..., suposo que, per necessitat, 

no és la meva intenció tornar a obrir torn, però, si algú 
ho considera..., només contestaré. 

Sí, segueixo creient que el cop que va rebre el menor de 
tretze anys a Tarragona va ser fortuït, involuntari i re-
but sense intencionalitat, i que va ser de rebot. Segueixo 
creient el que m’expliquen, el que veig a les imatges i la 
meva impressió. 

No, no crec que un govern en funcions hagi de portar 
un informe al Parlament tan delicat com el tema de les 
boles de goma. S’ha estat treballant, i, en tot cas, el de-
partament i el nou Govern suposo que tindran la feina 
bastant avançada perquè es pugui sotmetre al nou Par-
lament en funció, evidentment, dels criteris dels grups 
parlamentaris.

I sí, per a la informació que en tinc, per les imatges, pels 
informes, pels comentaris, per la informació rigorosa, 
avui puc afirmar que no tenim constància que el trau-
matisme de la senyora Quintana hagi pogut estar provo-
cat per un llançament del Cos dels Mossos d’Esquadra.

La coordinació dels cossos operatius, li haig de dir, se-
nyor Rodríguez, que és molt bona –molt bona. Amb ai-
xò, ja li ho estic dient tot: una delegada que persegueix 
els alcaldes perquè posen en marxa trens perquè la gent 
vagi pel país;: una delegada que compta números de 
manifestants absolutament diferents de qualsevol altre 
institució; una delegada que dóna instruccions per alte-
rar les coses, com s’ha pogut comprovar, sincerament, 
li haig de dir que..., doncs, crec que no és correcte. I la 
meva trucada anava en aquesta línia. Hi ha hagut un 
error en el dispositiu i vaig voler ser prudent, lamentant 
la repercussió, però no obrint ja una confrontació que 
no vaig ser jo qui la va obrir l’endemà.

Jo no sé quins són els vídeos que es veien o es miren.; 
n’hi ha alguns que són molt correctes, no dic que no ho 
siguin, tots, però n’hi ha hagut altres que han intentat 
en algun moment manipular imatges i fer veure que les 
imatges de l’avinguda Catedral eren les que s’estaven 
donant al Passeig de Gràcia. Això ha passat. 

Al País Basc van prendre una decisió –sí, és veritat; té 
tota la raó, senyor Vendrell–: fer com fan els Mossos 
d’Esquadra, que les unitats de seguretat ciutadana no 
puguin disposar de les llançadores de boles de goma 
i només puguin fer-ho els equips d’ordre públic. I, per 
tant, van corregir el que aquí no s’ha fet mai.

Per tant, la instrucció de la Policia del País Basc va ser, 
precisament, fer els protocols d’acord a com els estan 
fent el Cos dels Mossos d’Esquadra. I comprar més 
llançadores, per cert.

Jo no sé per què... Ho contesto. Perdonin, eh? Sí –sí. 
A la manifestació de 110.000 persones no va haver-hi 
cap incident –cap incident–; a la concentració de set o 
vuit mil persones, amb voluntat violenta, van haver-hi 
incidents. Jo només els pregunto: vostès, qui defensen? 
Els violents o els pacífics? Perquè la policia només ac-
tua quan hi ha violència. I en una manifestació pacífica 
i tranquil·la de 110.000 persones no va haver-hi cap inci-
dent ni la policia va haver d’intervenir per a res.

I ja li he contestat el tema de la CEP. Ho he contestat. 
He dit que sí, que es va obrir una inspecció reservada, 
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que es va fer el protocol, que es van mirar els criteris 
i que no es va observar cap incorrecció, i que els crite-
ris i els protocols de fer els escorcolls a les seus polici-
als es van modificar a partir d’aleshores.

Ja li he dit que sí. Crec que els ARRO tenen formació, 
però també he dit que és millorable i que cal avançar en 
aquest sentit per poder tenir més dispositius, en aquest 
cas.

La persona ferida, la Noemí Gutiérrez, es va protegir de 
l’atac. Ella va declarar que sí, que s’havia quedat a veu-
re els aldarulls, i que estava per allà i que no va mar-
xar quan es van donar les instruccions perquè la gent es 
dissolgués. I davant de la intervenció de la policia per 
dissoldre, doncs, ella s’ajup, es protegeix amb el braç; 
una actuació amb la defensa que és protocol·làriament 
correcta. Hem de lamentar que se li trenca d’alguna 
manera algun os del braç.

Vostè m’ha preguntat per la càrrega. La càrrega s’efec-
tua només a reacció, i en principi crec sincerament que 
les descripcions que s’han fet són més que correctes.

I l’última pregunta, senyor Puigcercós, perquè només 
m’he apuntat un..., no..., era..., sí, si puc portar avui 
ja d’alguna manera que deixarem d’utilitzar, o que 
la policia deixarà d’utilitzar, les boles de goma. Es-
tic convençut que a la propera legislatura aquest serà 
un tema de debat, que el Parlament ho debatrà i que si 
cal, doncs, s’analitzarà. I aquest informe que aporta-
rà el Departament d’Interior en les properes setmanes 
o propers mesos pot portar llum perquè es prengui una 
determinació. 

El que sí que és segur és que lamentablement, i jo ho 
lamento profundament –no cal que li parli de la meva 
perspectiva personal, però ho lamento profundament–, 
és que, malgrat tot i malgrat els bons propòsits, la poli-
cia, qualsevol policia, ha de tenir instruments de dissu-
asió i de dispersió dels grups violents quan es produeix 
violència. I fins ara s’havien utilitzat aquests mecanis-
mes. Sempre és revisable i sempre es pot analitzar què 
es pot fer servir en un sentit i en un altre, i en qualse-
vol dels casos estic convençut que aquest Parlament i el 
Govern que es derivi de la propera investidura pren-
dran determinacions en aquest sentit.

La presidenta

Si els grups volen intervenir, que sàpiguen que tenen 
entre un minut i dos. Algú desitja intervenir? (Pausa.) 
El senyor Santi Rodríguez? 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. De forma molt breu, per 
recordar al senyor Puig que la legalitat és la que és i no 
la que a vostè li agradaria que fos, i que tenint en comp-
te la responsabilitat que ha tingut en aquest Govern 
aquesta és una premissa que hauria de tenir molt pre-
sent.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Vendrell?

Josep Vendrell Gardeñes

Sí. Gràcies, presidenta. Miri, quan ens pregunta qui 
defensem, els violents o els pacífics, conseller, això és 
una mena d’insult, no? A vostè, qui li sembla que de-
fensem? Ja li ho dic jo –ja li ho dic jo. Miri, nosaltres 
defensem, evidentment, els pacífics. Per això defensem 
la família de Tarragona que va patir aquest incident, 
i per això defensem la senyora Ester Quintana, i per 
això defensem els ciutadans i ciutadanes que pacífica-
ment es manifestaven. El que no fem és defensar la im-
punitat policial. Això no.

Miri, a vostè, que li agrada tant parlar del passat..., on 
és el Codi d’ètica de la policia que va aprovar el Govern 
anterior? On és el Comitè d’Ètica de la policia? 

I, miri, això de Martorell és gravíssim. És a dir que 
després de tot el que ha passat, després d’aquella infa-
me detenció, al final tot quedi impune novament, una 
vegada més, això creiem que és una cosa que a vostè, 
la veritat, el denigra com a conseller d’Interior, i de-
mostra que no protegeix i que és una amenaça fins i tot 
per als ciutadans que volen exercir lliurement els seus 
drets.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Molt breument. Lamento, conseller, que incomplei-
xi l’acord d’aquest Parlament en el sentit que abans del 
31 de desembre... Crec que faria bé, vostè, si diu que té 
l’estudi avançat, de presentar-lo. Li ho dic sincerament. 
Seria un element important de debat. Com vostè diu, es-
tic convençut que en la propera legislatura aquest tema 
de l’ús de les bales de goma el tractarem i el nou Go-
vern també haurà de prendre una decisió. Crec que faria 
bé de complir el que aquest Parlament li va demanar.

I, per últim, lamento també que no reconegui que ha 
d’incorporar en les instruccions precises als Mossos, 
cada vegada que hi hagi algun fet, com una vaga gene-
ral, o qualsevol problema que hagi d’atendre..., el de la 
seguretat de les persones. No només la seguretat d’im-
mobles, d’institucions, de punts sensibles, que vostè ha 
anomenat, sinó també, i principalment i en primer lloc, 
la seguretat de les persones.

Gràcies.

La presidenta

Suspenem la sessió per cinc minuts. Agraïm la compa-
reixença al conseller d’Interior. I en cinc minuts es re-
prendrà amb la compareixença del conseller d’Empresa 
i Ocupació.
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La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i sis 
minuts i es reprèn a la una i dos minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió amb la compareixença del conseller 
d’Empresa i Ocupació, honorable senyor Francesc Xa-
vier Mena.

Compareixença
del conseller d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre el tancament 
de la fàbrica de ciment d’Alcanar 
(Montsià) (tram. 355-00162/09)

Té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, 
il·lustres senyores i senyors diputats, compareixo da-
vant de vostès, a sol·licitud del grup de Solidaritat per la 
Independència i del Grup Socialista, per informar so-
bre..., literalment diu «el tancament de la planta cimen-
tera d’Alcanar», per ser més exactes direm «la situació 
present i les perspectives de futur d’aquesta planta ci-
mentera i, per extensió, del conjunt de la indústria del 
ciment a Catalunya».

L’economia catalana va endinsar-se en una greu cri-
si –econòmica, financera, social–, i particularment en 
l’àmbit industrial, d’ençà de l’any 2007, amb unes xifres 
esfereïdores pel que fa referència a valor afegit industri-
al, a ocupació l’any 2009. 

Certament estem en una situació encara de crisi eco-
nòmica, industrial, davant de la qual el Govern de Ca-
talunya no pot fer servir eines tradicionals com havien 
estat la devaluació del tipus de canvi nominal –estem a 
l’àrea euro– o polítiques expansives per insuflar oxigen 
per aquesta via a l’economia, per exemple mitjançant 
programes amplis d’infraestructures, ja que la capa-
citat d’endeutament als mercats majoristes internacio-
nals però també als mercats domèstics està absoluta-
ment limitada. 

És per això que la sortida d’aquesta situació clarament 
s’ha de vehicular per l’increment de la competitivitat 
del conjunt de la nostra economia i particularment de 
la nostra indústria. 

De bell antuvi el Govern, concretament a través de la 
conselleria d’Empresa i Ocupació, va establir un pla 
d’actuacions industrials i empresarials adreçat a l’in-
crement de la competitivitat de la indústria catalana. 
Som un país, i el Govern també, de vocació industrial. 

Aquest Pla d’actuacions industrials i empresarials per 
incrementar la competitivitat de l’economia i concreta-
ment de la indústria catalana inclou, per ser molt breu, 
uns plans estructurals, és a dir, la internacionalització, 
més enllà del que ja ho és, de l’economia catalana; per 
exemple, incrementant les exportacions. I així ho hem 
fet: els dos darrers anys les exportacions catalanes 
arreu del món s’han incrementat en més d’un 20 per 

cent, malgrat la situació econòmica internacional i eu-
ropea en particular; hem passat ja a exportar més a la 
resta del món que no al mercat tradicional, que havia 
estat el mercat espanyol. 

Un altre pla estructural sobre innovació. Moltes de les 
decisions que s’han pres en l’àmbit industrial van per 
la via de la innovació; per exemple, la progressiva inte-
gració dels centres tecnològics, perquè allò en què Ca-
talunya excel·leix, que és generar coneixement, traspuï 
al món de l’empresa, dels professionals i en definitiva a 
l’activitat econòmica i industrial.

I un altre pla estructural, l’atracció d’inversió estrangera 
directa, en què estem sent especialment actius i en tots 
els àmbits: sectors econòmics, talent de professionals, 
etcètera.

Aquests plans estructurals vénen recolzats per tot un se-
guit de plans instrumentals. A títol d’exemple, s’inclou 
el programa «Catalunya emprèn», posar al bell mig de 
la sortida d’aquest atzucac la tradicional capacitat em-
prenedora dels catalans; la simplificació administrativa 
i normativa, per facilitar l’activitat econòmica; el des-
envolupament de línies de finançament alternatives a la 
bancària, o la formació professional dual, entre altres 
plans instrumentals. 

I, de manera transversal, el Pla d’actuacions industrials 
i empresarials ha impulsat tot un seguit de plans trac-
tors com puguin ser el lligat al Mobile World Capital 
o, per exemple, també el de la mobilitat sostenible, en-
tre altres.

Aquest Pla d’actuacions industrials i empresarials –la 
situació de la conjuntura hi obligava i hi segueix obli-
gant– incorporava de bell antuvi, des del primer dia de 
presa de possessió del Govern, un mapa de riscos, de tal 
manera que aquelles empreses i aquelles activitats eco-
nòmiques, en general, que estiguessin en risc passessin 
a generar un horitzó d’oportunitats.

És per això que des del primer dia, d’una forma con-
tinuada però formalitzant-se en reunions setmanals, 
un equip del Departament d’Empresa i Ocupació ana-
litzava aquest mapa de riscos. En aquest equip hi ha-
via, a banda de jo mateix, com a conseller d’Empresa 
i Ocupació, el director general d’Indústria, el conseller 
delegat d’ACC1Ó, subdirectors generals d’Indústria, el 
director d’Avançsa, i, per la banda d’Ocupació, hi ha-
via el director general de Relacions Laborals, que avui 
m’acompanya, el senyor Ramon Bonastre, la directora 
del Servei d’Ocupació i aquelles persones que consi-
deràvem que calia convocar en funció de cada cas que 
s’analitzava. 

El principi general d’aquest equip que s’ha reunit set-
manalment i excepcionalment quan hi havia motiu per 
fer-ho era la continuïtat del teixit industrial. En alguns 
casos això esdevenia molt difícil, per mil problemes, i a 
vegades perquè l’acord de les parts en el si de l’empresa, 
doncs, estimaven que l’opció acordada, consensuada, 
era una altra. Però en tot cas el principi era la conti-
nuïtat del teixit industrial a l’espera que, quan superes-
sin aquesta situació de crisi, d’atzucac, es recuperés la 
competitivitat d’aquelles empreses. 
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Haig de dir que, al costat d’aquest mapa de riscos, ja ho 
he dit, hi han empreses solvents, dinàmiques, que han 
fet que l’economia catalana exporti avui un 20 per cent 
més del que exportava fa dos anys, en una situació, hi 
insisteixo, d’estancament i inclús de recessió dels mer-
cats internacionals.

Aquest mapa de riscos ha tractat un total, a data 
d’avui, de 130 empreses, que afectaven un total agre-
gat de 25.000 treballadors, i un volum d’activitat de 
30.000 milions d’euros en xifres rodones. Òbviament 
no m’estaré ara a fer referència a això, però s’ha fet una 
tasca, si m’ho permeten dir així, fins i tot molt profes-
sional, ja que a empreses que avui no existirien, com 
Cacaolat, immersa en un procediment concursal real-
ment enrevessat, vam articular, juntament amb totes 
les parts –i molt particularment vull destacar els jut-
jats del mercantil, ja que l’empresa estava incursa en 
un procediment concursal–, una solució en què tres 
potencials compradors van aportar uns recursos finan-
cers que permetien que l’empresa seguís operant, i que, 
finalment, quan es va adjudicar a un dels operadors, 
òbviament els altres dos van recuperar aquestes apor-
tacions. Va ser realment una obra, si m’ho permeten 
dir així, d’enginyeria industrial i financera d’aquest 
equip del Departament d’Empresa i Ocupació, on hi 
han, per cert, persones que havien adquirit una gran 
experiència en procediments concursals en la vida pro-
fessional prèvia a la seva incorporació a l’Administra-
ció quan els vaig designar com a membres del meu 
equip a la conselleria d’Empresa i Ocupació.

No sempre ha estat, el cas, així. Per exemple, estem 
encara amb algun serrell, tancant-lo, però, com saben 
molt bé, per a una empresa tan tradicional i important 
com era Unitat Hermètica, avui dia anomenada Cubi-
gel, propietat d’un fons americà, de Connecticut, que 
estava abocada a una situació d’insolvència i d’invia-
bilitat, vam buscar inversors arreu del món: al Brasil, 
a la Xina, a tot arreu. Aquesta és una empresa que ja 
avui pertany a un grup inversor –fabricant, industrial– 
xinès, Huayi, i que, per tant, després de fer òbviament 
sempre les adaptacions que cal fer, també en l’àmbit 
laboral, malauradament, està operant des del punt de 
vista industrial, i, més enllà, hi insisteixo, d’algun ser-
rell relatiu a alguna indemnització d’alguns treballa-
dors, segueix la seva activitat. I amb l’esperança, amb 
aquest mapa de riscos, com he dit, que aquestes empre-
ses superin la situació de dificultat, tornin a la norma-
litat productiva i per tant a la contractació de llocs de 
treball.

Podria seguir amb exemples fins als cent trenta casos 
empresarials que ha analitzat aquest equip del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació.

De bell antuvi, des del primer dia, no calia que aquest 
equip esperés que es presentessin algunes empreses 
que ja sabíem que estaven en situació difícil, ja sigui 
per un excessiu endeutament –hem tractat empreses 
amb EBITDA que, multiplicant fins i tot per deu o per 
quinze aquesta xifra, tenien, per tant, endeutaments re-
alment fora de lloc–, o empreses que centraven la seva 
activitat de venda en el mercat català i espanyol quan 
aquests mercats es contreuen durant aquests anys amb 

xifres realment esfereïdores i que, per tant, no havien 
après encara a exportar a mercats internacionals. 

Dintre d’aquestes empreses que ja sabíem que havíem 
de tractar en aquest mapa de riscos estaven bona part 
de les empreses del sector immobiliari i de la cons-
trucció. És per això que des del primer dia vam tractar 
molt específicament aquestes empreses, siguin grave-
res i pedreres –recordo multitud de reunions–, siguin 
despatxos d’arquitectes i enginyers, o siguin empreses 
de ciment i les seves aplicacions, morters i formigons. 
I aquí el seguit d’actuacions ha estat múltiple, i no 
m’hi entretindré; per exemple, amb els viatges inter-
nacionals, obrint mercat a les empreses catalans, per 
exemple, graveres i pedreres al Marroc –ho recordo 
perfectament–, o, pel que fa referència a despatxos 
d’ar quitectes i enginyeria, a Colòmbia, a Algèria, o el 
més recent viatge institucional a Rússia.

Centrem-nos, doncs, en l’àmbit del ciment i les seves 
aplicacions, és a dir, morters i formigons. Aquí, hi in-
sisteixo, de bell antuvi ens vam posar a treballar amb 
tots els agents implicats, i per tant també amb Ciment 
Català, és a dir, l’agrupació de fabricants de ciment de 
Ca talunya, en successives reunions.

Aquesta agrupació de fabricants de ciment de Catalu-
nya, que s’anomena Ciment Català, inclou les empre-
ses Ciments Molins, amb la seva planta de Sant Vi-
cenç dels Horts, al Baix Llobregat; Lafarge, amb la 
seva planta de Montcada i Reixac, al Vallès Occiden-
tal –per cert, recordo a més a més en una reunió el 
tractament en detall del programa «Accidents zero», 
per la preocupació d’aquesta empresa cimentera en el 
tema de la seguretat en el treball–; Uniland Portland 
Valderrivas, amb les seves plantes a Santa Margarida 
i els Monjos, al Penedès, i Vallcarca, al Garraf. Aques-
ta és una empresa –depèn de Foment de Construccions 
i Contractes– que té vuit plantes al conjunt de l’Estat i 
que ja aquest any 2012, ara fa uns mesos, va reduir en 
250 llocs de treball la seva plantilla, estrictament de 
ciment; òbviament, si considerem activitats a l’entorn 
del ciment, seria una xifra superior. I a Catalunya, com 
saben, va plantejar una plantilla única i amb un fun-
cionament alternatiu deu i dos mesos any en aquestes 
plantes de Santa Margarida i els Monjos i Vallcarca, a 
l’Alt Penedès i al Garraf, respectivament, amb la idea 
de mantenir l’activitat industrial amb el pensament que 
quan es recuperi l’activitat tornar a l’activitat normalit-
zada i a la contractació de llocs de treball. 

Dintre d’aquesta agrupació de fabricants de ciment de 
Catalunya també hi ha Cemex, que és el motiu d’aques-
ta compareixença a sol·licitud dels grups de Solidari-
tat per la Independència i dels Socialistes. Cemex té 
la planta d’Alcanar, al Montsià, que és la que ocupa 
aquesta compareixença; a Sant Feliu de Llobregat, al 
Baix Llobregat, i a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, tot 
i que aquesta planta també ja té molt reduïda l’activitat 
des de l’any 2009. 

Com saben, Cemex és una empresa multinacional de 
capital mexicà que està present a un total de cinquan-
ta països dels cinc continents. La seva presència entre 
nosaltres ve de la seva implantació l’any 1992, quan 
va adquirir l’empresa La Auxiliar de la Construcción, 
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és a dir, l’ACSA, que és una empresa barcelonina, que, 
per cert, va obrir la primera cimentera, a Sant Celoni, 
el 1917, a Catalunya, i, juntament amb l’ACSA, Cemex 
va adquirir Valenciana de Ciments Pòrtland. 

Cemex té, a més de les plantes d’Alcanar, Sant Feliu de 
Llobregat i Vilanova i la Geltrú a Catalunya, té plantes 
a Morata de Jalón, Saragossa; a Lloseta, Illes Balears, 
i a Alacant. Té també la planta de Castillejo, Toledo; 
Sant Feliu de Llobregat; Alcanar, al Montsià, i Bunyol, 
València. Ja en parlarem, que aquesta empresa ha es-
tablert un pla que en diu «el pla Horitzó» –Horizonte, 
per dir-ho amb la seva terminologia–, en què determi-
na quines d’aquestes plantes mantindrien l’operació in-
tegral, quines es dedicarien exclusivament a mòlta de 
clínquer i quins farien operació intermitent. Torno a dir 
que, encara que a la compareixença deia el tancament, 
aquest és un procés i, per tant, no donaria jo per fetes 
absolutament totes les qüestions que plantejava l’em-
presa original.

Deixin-me que els emmarqui una mica la situació de 
la indústria o el mercat del ciment a Catalunya, avui, 
als darrers anys i amb perspectives, per situar la com-
pareixença. Saben molt bé que, a causa del fet que la 
naturalesa de la crisi que patim des de l’any 2007 a 
Catalunya s’ha centrat en gran part en l’àmbit immo-
biliari i de la construcció, la demanda de ciment es 
caracteritza per una caiguda molt rellevant del con-
sum intern i, simultàniament –això és al marge del 
ciment–, per un increment dels costos de l’energia. 
Hem de tenir present que l’activitat de fabricació de 
ciment és intensiva en el consum energètic –i m’hi 
referiré seguidament. D’altra banda, aquests dar-
rers anys s’ha produït un increment de la competèn-
cia internacional, per una creixent incorporació i, per 
tant, atomització de productors i exportadors de ci-
ment arreu del món. Això ha provocat una davallada 
dels preus del ciment, de tal manera que la sortida de 
substituir la caiguda del mercat domèstic del consum 
intern per l’exportació està compromesa per aquesta 
caiguda de preus, que fa que la rendibilitat d’aquestes 
exportacions sigui inferior a la que voldríem.

Aquesta situació té clares implicacions sobre l’activi-
tat de les fàbriques, el volum d’ocupació contractada, a 
banda d’efectes induïts sobre proveïdors, serveis exteri-
ors, etcètera.

Pel que després explicarà el director general de Relaci-
ons Laborals, el senyor Ramon Bonastre, val la pena re-
cordar que les fases de procés de producció del ciment 
incorporen un seguit de fluxos, des de l’explotació de la 
pedrera d’on s’extreu la pedra calcària –d’això avui no 
en parlarem–, la trituració, el transport en cintes cober-
tes per reduir les emissions que genera, la prehomoge-
neïtzació, l’emmagatzematge i la mòlta de farina de cru, 
el preescalfament i l’intercanviador de ciclons de precal-
cinació, el forn rotatori, la transformació física i quími-
ca de la farina de cru, amb la refrigeració del clínquer, 
l’emmagatzematge del clínquer, la mòlta del clínquer i la 
fabricació de ciment, i l’emmagatzematge, envasament, 
expedició, venda i transport. 

Explico això, perquè justament la proposta que fa 
aquesta empresa, Cemex, és centrar-se en alguna d’a-

questes fases, i aquesta serà alguna de les qüestions re-
llevants de la proposta que ha fet aquesta empresa quant 
a la continuïtat de la planta, perquè, com he esmentat 
abans, no és correcte dir «tancament del conjunt de la 
planta»; sí d’unes fases del procés de producció, que 
són rellevants i que tenen les seves conseqüències en la 
plantilla.

Deixin-me, en aquest marc general i molt sintèti-
cament, només per il·lustrar de forma descriptiva a 
aquells diputats o diputades que no coneguin aquestes 
dades, resumir molt breument amb algunes xifres com 
ha evolucionat la indústria del ciment a Catalunya els 
darrers anys.

Concretament, l’any 2007, l’exercici 2007, el consum 
aparent de ciment –es diu així; «consum aparent» vol 
dir producció, fabricació, pressuposant que es consu-
meix–, consum aparent o fabricació, és igual, de ciment 
l’any 2007 era de 8 milions de tones de ciment a Cata-
lunya. Enguany, després de cinc anys, aquests 8 mili-
ons s’han reduït a 2 milions de tones, l’any 2012. És a 
dir, estem a nivells dels anys seixanta, amb un consum 
per capita inferior als 350 quilograms per habitant. I les 
perspectives de l’exercici 2013 segueixen sent de reduc-
ció de la demanda, i també d’increment dels costos.

Algunes gràfiques. Consum de ciment des que va es-
clatar la crisi –2007– al moment present, consum de ci-
ment: reducció del 72 per cent. Producció de clínquer en 
aquest mateix període: reducció, hi insisteixo, del 43 per 
cent. A títol purament il·lustratiu, eh? 

Algunes dades més. Com ha evolucionat el consum de 
ciment en milers de tones i les exportacions de ciment 
i de clínquer en milers de tones? En alguns casos, com 
aquesta sèrie històrica, les exportacions compensaven 
la caiguda de la demanda interna. En el moment pre-
sent, per les raons que ja he exposat –un nombre més 
elevat de productors i exportadors de ciment, una ato-
mització i, per tant, caiguda de preus–, ha incrementat 
l’exportació d’una manera molt significativa, però no 
compensa la caiguda o la davallada del consum de ci-
ment en el mercat domèstic. 

Taxa de variació interanyal del consum de ciment. Re-
alment estem en una situació que no suporta compara-
tiva amb qualsevol precedent històric recent. 

El tema de la capacitat instal·lada, que és molt impor-
tant. L’any 2007, en el moment àlgid del boom immobi-
liari, la utilització de la capacitat instal·lada de les dife-
rents plantes de ciment a Catalunya era del 98 per cent. 
Avui la capacitat ocupada està a l’entorn del 54 per cent 
–en tot cas, dades de fa uns mesos– i baixant. La capa-
citat ocupada pel mercat interior –dades també de fa 
uns mesos–, 35 per cent.

Ocupació. Mirin, aquí clarament ha davallat, però tam-
bé hem de dir que la caiguda –estrictament en l’àmbit 
ciment, eh?, no en l’àmbit induït– de l’ocupació a les 
plantes de ciment a Catalunya, ocupació directa i sub-
contractada, va ser del 25 per cent; estrictament amb 
les plantes. És a dir, una caiguda de l’ocupació inferior 
a la de l’activitat.

Òbviament, tenen molt a veure, aquestes xifres que estic 
donant, en funció de com ha evolucionat la licitació amb 
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la enginyeria civil i edificació, més els visats en edifica-
ció, una caiguda que poden reflectir clarament aques-
tes gràfiques. I la licitació oficial de les diferents admi-
nistracions públiques, sigui l’Administració de l’Estat, 
l’Administració de la Generalitat, l’Administració local, 
i, per tant, el total, amb aquesta línia clarament decrei-
xent, també ho reflecteix.

I finalment, amb aquest seguit d’informacions sobre 
dades essencials de l’evolució de la indústria de ciment, 
el consum de ciment gris en edificació residencial, no 
residencial i obra civil també mostra una caiguda molt 
significativa. 

A banda, ja he dit que, juntament i simultània amb la 
caiguda de la demanda, s’ha produït durant aquests 
darrers anys, i no exclusivament per la indústria del ci-
ment però amb un impacte molt important en la fabri-
cació de ciment, un increment dels costos energètics, 
particularment elèctrics. Concretament, en aquest perí-
ode que acabo d’analitzar l’increment de la tarifa elèc-
trica en la fabricació de ciment ha estat d’un 120 per 
cent. I, com saben, la situació present no té, no albi-
ra una correcció, ja que el Govern central ha decidit 
que per absorbir el dèficit de tarifa, una situació que és 
clarament una llosa o una espasa de Dàmocles sobre 
el conjunt de la nostra economia, va dictar el Decret 
1/2012, amb què va suspendre el registre de preassig-
nació al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que 
afectava la prima de renovables, que quedava suspesa, i 
incorporava a darrera hora –perquè l’exposició de mo-
tius no ho feia preveure així– la cogeneració. Això és 
un tema molt important per a Catalunya, perquè bona 
part del teixit industrial de Catalunya utilitza la coge-
neració. A més a més, com saben, es va dictar després 
el Decret 13/2012, i ara estem en tot un procés, amb 
moltes incògnites obertes, de nous impostos a la gene-
ració elèctrica, increment del preu del gas, i, per tant, 
clarament les activitats de cogeneració estan cruixides: 
increment del cost de la matèria prima –gas–, incre-
ment dels impostos de la generació que fan aquestes 
plantes de cogeneració, malgrat que no aboquin aques-
ta generació d’electricitat a la xarxa general.

I, si no hi ha prou amb això, també hi ha un proble-
ma sobre el que s’anomena «la interruptibilitat», que al-
gunes grans plantes, químiques, siderúrgiques, de ca-
sa nostra, i també cimenteres, se’n beneficiaven. És a 
dir, aquelles plantes que en el moment en què la deman-
da pressionava la capacitat instal·lada –ho he dit, que 
l’any 2007 era del 98 per cent– desconnectaven l’acti-
vitat productiva, per tant, el consum d’electricitat, per 
alleugerir aquella tensió de demanda sobre la capacitat 
instal·lada, i a canvi d’això rebien unes quantitats de di-
ners per part del ministeri, quant al fet que col·laboraven 
a evitar el tensionament del sistema elèctric. Tot això 
ara està en qüestió. 

També alguna gràfica, molt ràpida... He comentat que 
els costos elèctrics a la indústria del ciment han pujat 
a l’entorn del 120 per cent els darrers cinc anys –tarifa 
d’accés. Aquí, en termes comparatius, si mirem l’evolu-
ció d’aquests darrers cinc anys en el conjunt de la Unió 
Europea a vint-i-set, clarament es veu (el conseller mos-
tra un gràfic) –aquí surt l’evolució del conjunt de l’Es-
tat en xifres..., amb un traçat negre–, clarament es veu 

que estem a dalt de tot pel que fa referència al preu de 
l’electricitat industrial. Això es deu –no és el moment 
avui de parlar d’això–, doncs, als peatges que represen-
ta a les comarques mineres de carbó de Lleó, que això 
es trasllada no a pressupostos generals de l’Estat, com a 
política social que és, sinó que es trasllada a tarifa elèc-
trica domèstica i industrial, cosa que no succeeix, per 
exemple, ni a França ni a Alemanya, que aquestes co-
ses, com a opció social que són –comarques deprimi-
des que tenen mines de carbó i en què, per tant, s’ha de 
mantenir aquella activitat, doncs, és una opció social–, 
van a pressupostos generals de l’Estat. L’Estat espanyol 
això ho trasllada a tarifa elèctrica i, per tant, incrementa 
els costos energètics de la indústria, que no pot compe-
tir d’igual manera amb els operadors europeus que es 
troba al mercat. O, per exemple, tot el que fa referència 
a l’extrapeninsularitat de Canàries: subministrar elec-
tricitat a Canàries té un sobrecost de milers de milions 
d’euros que va a tarifa elèctrica, no només domèstica, 
sinó industrial; hauria d’anar a pressupostos generals de 
l’Estat...

Per tant, si comparem el cost de l’electricitat de la indús-
tria en euros per megawatt/hora, ens trobem que Cata-
lunya i el conjunt de l’Estat estan en els països europeus 
de l’Europa a vint-i-set on els costos elèctrics són dels 
més alts. I, per tant, indústries intensives en el consum 
d’electricitat per desenvolupar la seva activitat, com és 
la del ciment, en paguen les conseqüències. 

També haig de dir que, malgrat això, la indústria del 
ciment ha estat fent esforços molt considerables pel que 
fa referència a les qüestions mediambientals, eh? Ja ho 
sabem, que l’impacte energètic de l’edificació és molt 
considerable. L’objectiu, per exemple, amb el nostre Pla 
d’energia i canvi climàtic és reduir substancialment el 
consum energètic. Les inversions mediambientals són, 
però sobretot van ser, molt rellevants per part de la in-
dústria; aquests darrers anys és clar que les inversions 
mediambientals són una mica menors. 

I un aspecte molt important de cara al futur de les 
plantes de ciment a Catalunya, i molt particularment 
de la planta de Cemex a Alcanar: la qüestió de la uti-
lització de combustibles alternatius que substitueixin 
els combustibles fòssils. Fixin-se: l’ús de combustibles 
alternatius a Europa, com en el cas d’Holanda, asso-
leix un 83 per cent, inclús alguns anys superior, mentre 
que a casa nostra l’ús dels combustibles alternatius és 
menor. 

Si veuen aquesta gràfica, l’ús de llots de depuradora 
urbana, biomassa vegetal, fusta, farines animals, al-
tres líquids alternatius, residus líquids, etcètera..., són 
realment d’un ús marginal en les plantes cimenteres 
a Catalunya si ho comparem amb la resta d’Europa 
i molt particularment amb el cas d’Holanda. 

Aquest és un aspecte essencial per al futur de les fàbri-
ques de ciment. És per això que el nostre Pla d’energia 
i canvi climàtic, com els he dit, inclou tota l’anàlisi dels 
drets de CO2 i els plans d’assignació, tan importants per 
a la cimentera, i l’ús de fangs de depuradora que re-
dueixin l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Ja saben 
que una tona de fangs estalvia 1,3 tones de CO2 emeses 
a l’atmosfera. També caldria, lògicament, la millora en 
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la gestió de residus, reduint els abocadors incontrolats 
on acaben aquests fangs de depuradora. 

Què creiem, i així ho hem comunicat a totes les parts 
implicades –directius de les empreses, accionistes, tre-
balladors, al territori–, per donar sortida a aquesta situ-
ació en què es troba la indústria del ciment a Catalunya? 

Primer, i a curt termini –ja ho estem fent, durant aquests 
dos anys ho hem fet–, un pla d’adaptació que afron-
ti aquesta caiguda de la demanda domèstica i aquests 
increments de costos, particularment energètics, que 
afecten la indústria del ciment.

Primer, incrementar l’exportació; incrementar l’expor-
tació tant als mercats tradicionals rellevants com als 
mercats emergents. Avui el ciment pot viatjar. En el 
cas de la planta d’Alcanar hi ha un port a tocar de plan-
ta, per dir-ho així; no s’ha de traslladar amb camions 
aquest ciment a un port. És veritat que a vegades hi 
han bucs d’alt tonatge que el seu atracament té compli-
cació pel dragatge del calat d’aquest port. Però, en tot 
cas, l’exportació, clarament. I ja hem dit que els preus 
ara no són prou rendibles, que hi ha molta competència 
internacional, però, clarament, en una situació fins que 
el consum intern repunti, exportació. 

Una segona qüestió en què estem treballant és tot el te-
ma de la diversificació en nous negocis; per exemple, 
cremar residus pel poder calòric que genera. Reduir 
costos generals i incrementar l’eficiència dels proces-
sos; per exemple, fent servir aquests combustibles al-
ternatius als combustibles fòssils –carbó, petroli–, i no 
només per raons mediambientals, sinó de cost. I també, 
malauradament, i ara hi entrarem, en el tema, ajusta-
ments de plantilla, per les vies que, consensuades, acor-
dades, es considerin més adients, amb el benentès que 
del que es tracta és de donar continuïtat a les plantes, 
no tancar-les, continuïtat, i que, per tant, en el moment 
que es recuperin, tornin a contractar treballadors.

Amb aquests escenaris de futur –amb aquests escena-
ris de futur– estem treballant per incrementar el con-
sum domèstic de ciment. Per exemple, grans projectes 
a què el Govern ha estat donant suport per mirar que no 
s’hagin de produir aquests ERO, que no s’hagi de pro-
duir la reducció d’activitat. El corredor ferroviari medi-
terrani de mercaderies. Aquest seria un projecte que, si 
es tirés endavant, i no cal que hi abundi en aquest as-
pecte, les plantes de ciment de Catalunya tindrien cla-
rament una sortida de la seva activitat, fins i tot amb 
èpoques punta. El projecte Barcelona World, que tam-
bé inclou dintre de la seva programació un increment 
significatiu de ciment i dels seus derivats a Catalunya. 
La utilització de paviments de formigó a les carrete-
res, que incrementen el seu cicle de vida i redueixen 
l’impacte mediambiental. Tot el programa d’edificació 
eficient al voltant dels programes d’estalvi i eficiència 
energètica del nostre Pla d’energia i canvi climàtic. L’ús 
del ciment marí, que facilita o millora la durabilitat de 
les infraestructures.

En definitiva, durant aquests dos darrers anys hem es-
tat treballant colze a colze amb el sector del ciment, 
amb totes les empreses, hi insisteixo, des d’accionis-
tes directius a treballadors, amb el territori, per mirar 
d’apaivagar les conseqüències de l’activitat econòmica 

general sobre la fabricació de ciment, recuperar l’acti-
vitat mitjançant la diversificació o nous projectes, i, en 
definitiva, mantenir i incrementar, fins i tot, l’ocupació.

Ja pel que fa referència a les negociacions de la planta 
d’Alcanar, amb l’empresa Cemex, amb el comitè d’em-
presa, amb representants del territori, donaré la parau-
la, si la presidenta ho considera, perquè parli el director 
general de Relacions Laborals, el senyor Ramon Bonas-
tre, que és qui personalment ha portat aquestes negoci-
acions, però que... –òbviament, jo he fet el seguiment 
puntual d’aquestes–, i que, amb molt de gust, després, 
en el torn de rèplica, podrem aclarir puntualment.

Senyora presidenta...

La presidenta 

Moltes gràcies, conseller. Doncs, té la paraula el direc-
tor general Ramon Bonastre.

El director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball (Ramon Bonastre Bertran)

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, en tot 
cas, per complementar l’exposició que acaba de fer el 
conseller, referent a l’actuació que com a autoritat labo-
ral hem realitzat arran de la presentació d’un expedient 
de regulació d’ocupació, en aquest cas d’extinció, per 
l’empresa Cemex.

Val a dir que la nostra primera informació d’aquest ex-
pedient és del dia 26, és a dir, a les vint-i-quatre hores 
d’haver-se presentat aquest expedient a l’Administració 
central. Dic aquesta qüestió perquè voldria que quedés 
molt clar, i, encara que sigui un tecnicisme legal, crec 
que n’hem de ser tots molt coneixedors, que atesa l’ac-
tual regulació, l’actual i l’anterior normativa, tots els 
expedients de regulació que afectin treballadors que 
tinguin una implantació en diverses comunitats autò-
nomes són competència del ministeri, del ministerio en 
aquest cas, si no és que la totalitat o que un 85 per cent 
d’aquests treballadors estiguin afectats en una sola co-
munitat autònoma. No és així, com després els explica-
rem; les xifres que els aniré comentant. 

Sent així, però, els ho reitero, nosaltres en tenim co-
neixement un divendres, que és el dia 26, perquè la 
nostra delegada a Terres de l’Ebre, la senyora Miralles, 
així ens ho comunica. Ens explica que s’ha presentat 
un expedient de regulació de rescissió de 370 treballa-
dors, dels quals 147 corresponen a la planta d’Alcanar, 
36 a Sant Feliu i 4 a Vilanova i la Geltrú. Aquesta és 
l’afectació a Catalunya. Aquesta mateixa comunicació 
és la que es fa al ministeri, en aquest cas a la Dirección 
General de Empleo, a Madrid. 

El dimarts següent, el dia 30, el que els està informant 
es posa en contacte amb l’alcalde d’Alcanar per tal de 
poder-se veure i poder-ho gestionar, malgrat que no en 
tinguem la competència, per intentar modular quina si-
gui l’afectació d’aquest expedient de regulació. Trobo, 
evidentment, una acollida prou favorable per part de 
l’alcalde, però el que sí que em comunica és que té una 
reunió el dia 5 a Madrid i que, per tant, no pot realit-
zar-se aquesta reunió fins uns quants dies després.
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Posteriorment, aquesta reunió juntament amb l’alcal-
de es gestiona mitjançant el nostre delegat a Terres de 
l’Ebre, el senyor Xavier Pallarès, i es realitza el dia 12. 
El dia 12 es fa aquesta reunió, que és un dilluns, i jo 
mateix em desplaço a Tortosa, amb l’assistència dels 
que ara els comentaré: el senyor Xavier Pallarès, com 
a delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre; 
la senyora Mercè Miralles, com a delegada territorial 
de nostre departament, d’ Empresa i Ocupació, també 
a Terres de l’Ebre; el senyor Alfons Montserrat, alcal-
de d’Alcanar; el senyor Joan Maria Martín, alcalde de 
Sant Carles de la Ràpita, i els senyors Rafel Garcia, 
Josep Maria Alexandrí i Joan Prades, com a membres 
del comitè d’empresa, i Carlos Cervantes, com a as-
sessor de la UGT. 

Ens expliquen, sobretot, ens expliquen..., evidentment 
ens mostren la seva preocupació per la situació de la 
factoria, no només pels llocs directes, sinó també pels 
llocs indirectes, i ens expliquen quina és la situació so-
bretot amb la presentació de l’expedient. Què els vull 
dir? Que els membres del comitè i els mateixos alcal-
des afectats ens diuen: «Autoritat laboral, si no aconse-
guim que aquí quedi un forn, i, per tant, només quedi 
un molí, realment l’afectació serà molt i molt important 
i no sabem si podrem garantir una reversibilitat de la 
situació, i no sabem, per tant, si de futur, podrem, des 
d’aquest punt vista, salvaguardar llocs de treball.»

Els comento que el que sí que farem serà citar l’em-
presa ràpidament, però –utilitzo la mateixa parau-
la– mostro la meva perplexitat per com s’està portant 
l’expedient. Consta, fins i tot, en els reculls de premsa. 
I dic que mostro la meva perplexitat pel següent. Nos-
altres aquí intentem..., podem cometre els errors que 
sigui, però intentem fer-ho tan bé com podem i sabem, 
i quan hi han expedients de regulació que nosaltres 
anomenem «crítics», i aquest en seria un, per l’especial 
afectació de la zona geogràfica, per l’especial afecta-
ció de nombre de treballadors, el que fem és, evident-
ment, encara que no en tinguem la competència, fruit 
de la darrera reforma, citar les parts. Si podem, fins 
i tot, abans, com molt bé comentava el conseller, fruit 
d’aquesta anàlisi del mapa de risc, el que fem és citar 
les empreses, i quan dic «empreses» és empresari i tre-
ballador, per tal d’analitzar quina és la situació i veure 
els possibles pactes que es fan així. No és aquest el ta-
rannà, no és aquesta l’actuació que es porta des del mi-
nisterio, des de la Dirección General de Empleo, amb 
tots els respectes, són maneres de funcionar diferents, 
sinó que el que fan és simplement recepcionar l’expe-
dient presentat, esperar els trenta dies, si hi ha acord o 
no, passar-ho a inspecció, passar-ho al servei, al SEPE 
en aquest cas, al servei d’ocupació, per les prestacions 
que després es puguin generar. 

Oferim la possibilitat que hi hagi algun tipus de me-
diació, tot i que ja manifestem al comitè que no tenim 
la competència, però oferim aquesta possibilitat, i el 
comitè ens diu que per part d’ells ho traslladaran, si no 
recordo malament, al comitè intercentres, i, en tot cas, 
en parlarem també amb l’empresa.

El dia 13 –els estava parlant del dia 12–, el dia 13, te-
nim, tinc una trucada directa del secretari general de 
la UGT, el senyor Josep Maria Álvarez, el qual, a ini-

ciativa seva, em demana informació i em demana que 
li expliqui com ha anat la reunió amb el comitè d’em-
presa, cosa que faig, evidentment, com sempre que rebo 
trucades de qualsevol representant sindical i/o patronal. 
El mateix dia 13, el molt honorable president de la Ge-
neralitat, en la seva visita que fa a les Terres de l’Ebre, 
tenim constància que es reuneix amb una representació 
del comitè d’empresa. 

És al cap de dos dies, el dia 15, dijous, quan em reunei-
xo aquí ja amb l’empresa, prèvia citació amb un correu 
electrònic. Agraeixo, com no pot ser d’altra manera, 
que l’empresa accedeixi a venir, perquè l’empresa sim-
plement em podia dir: «Escolta, no tens competències; 
per tant, no venim.» I, hi insisteixo, l’empresa sí que hi 
assisteix. El que em manifesta és que la factoria d’Al-
canar per a ells és la menys rendible, que, des d’aquest 
punt de vista, segons la seva opinió, no té possibilitats 
de futur immediat, encara que sí que es pot parlar d’un 
tema de futur més a llarg termini. 

Intento fer-los veure el següent, que realment de l’afec-
tació que hi ha, dels 370, 187 són de Catalunya –per 
tant, estem parlant d’un 50 per cent en números ro-
dons–, i que, per tant, doncs, des d’aquest punt de vis-
ta, hauríem de mirar quina seria la manera de modular 
per a Catalunya aquesta afectació, i, si més no, també 
els plantejo la possibilitat de plantejar un expedient no 
d’extinció, sinó un expedient de suspensió, tota vegada 
que, pel que diu, pel que manifesta l’empresa reitera-
dament, i el conseller abans ho ha comentat, no és un 
tancament definitiu, sinó que és un tancament en aquest 
cas per causes econòmiques, però també productives, 
atesa la baixa demanda que existeix.

Sigui com sigui, no tinc, no em dol de dir-ho, no tinc 
cap receptivitat amb els plantejaments que els fem com 
a autoritat laboral, i l’empresa segueix en la seva tessi-
tura que la factoria d’Alcanar no és una factoria per a 
ells, en aquests moments, clau, i, a més a més, entenen 
que la competència és de l’Estat i que ells seguiran el 
seu procediment, com ha estat així.

El dia 23, a punt de finalitzar el període de consultes, 
tant per part de la Inspecció de Treball de la Genera-
litat de Catalunya, com per part de l’autoritat laboral, 
de qui els parla, ens adrecem a la inspecció de l’Estat, 
a la Inspecció de Treball de l’Estat, així com a la Dire-
ción General de Empleo, consta en escrits i estan a la 
disposició dels diputats i diputades que així ho vulguin 
veure, per tal de dir: «Escolta, tota vegada que l’afec-
tació a Catalunya és gairebé d’un 50 per cent de la to-
talitat de la plantilla, agrairíem que ens traslladéssiu 
l’expedient per veure si podem ajudar a modular d’una 
o altra manera aquesta afectació.» Fins a la data no te-
nim resposta, excepte de la Inspecció de Treball, amb 
un lacònic: «Agraïm que us poseu a disposició.» No 
era posar-se a disposició evidentment el que nosaltres 
volíem. 

El dia 26, en aquest cas, el senyor Galán, que és l’as-
sessor jurídic del grup, m’envia un correu, prou llarg, 
que també tenen a la seva disposició, evidentment, en 
el qual em comenta, primer, que han arribat a un acord 
amb la representació dels treballadors per unanimitat –
hi insisteixo, per unanimitat–, és a dir, no hi ha la vota-
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ció en contra ni tan sols dels representants de la factoria 
d’Alcanar en aquest comitè intercentres, en el qual la 
rescissió és la següent: passen de 370 a 339; a Alcanar 
abans era 147, 132; a Sant Feliu abans eren 36, ara 33, 
i Vilanova queda amb 4. 

M’explica, com entenc que vostès coneixen ja, quina és 
la indemnització, de trenta dies per any treballat, amb 
un màxim de vint-i-dues mensualitats més un lineal de 
tres mil euros. La possibilitat d’interiorització de cin-
quanta-nou llocs de treball que abans estaven externa-
litzats; per tant, cal pensar que si el que fan a la mateixa 
zona geogràfica és oferir aquests cinquanta-nou llocs 
de treball, l’empresa entenc que el que faria és produir, 
en aquest cas, un atur de cinquanta-nou llocs de treball 
que ara estan externalitzats.

De la manera que està redactat en el pacte, és un pacte 
molt genèric; per tant, s’hauria de veure quin és el se-
guiment que es fa amb el que ara els plantejaré.

Possibilitat de recol·locació en altres empreses...; però, 
parla així?, parla de possibilitat de recol·locació, no de 
recol·locació de quaranta-dos treballadors en el termi-
ni de sis mesos com a vegades es tanca? I, si més no, 
doncs, creació d’una borsa de treball. Estem parlant del 
dia 26.

El dia 27, doncs, el que tornem a reiterar: els parlo dels 
emails, les còpies d’aquests escrits. El dia 29 tenim co-
neixement, i així hem estat coordinats, que l’honorable 
conseller de Territori i Sostenibilitat rep l’empresa per 
parlar del tema d’inversions de futur i estudiar la possi-
ble reversibilitat de la situació creada en base al que ara 
els comentaré.

El dia 30 el que els informa parla telefònicament amb 
el senyor Joan Prades, de la UGT, i explica la situa-
ció i estem comentant quina és la situació en aquest 
moment, i assumeixo el compromís, com ja havia fet, 
de reunir-los abans d’acabar aquest mes de desembre 
i veure quines són les possibilitats, hi insisteixo, de 
modulació d’aquest expedient presentat.

Per què els dic això? Perquè nosaltres el que entenem 
és que valdria la pena..., i aquest és el plantejament 
que es farà quan citem l’empresa, entenc que la setma-
na que ve, perquè aquesta és una setmana molt com-
plicada pels dies hàbils, per tal de dir: «Molt bé. Tens 
una borsa de treball. Tens una possibilitat de recol-
locació. Anem a veure per als treballadors i llocs de 
treball de Catalunya quin seguiment podem fer, i ofe-
rir la mediació de la direcció general com a autoritat 
laboral per tal de fer un seguiment de la recol·locació 
d’aquests treballadors amb el mínim impacte que hi 
pugui haver», per un costat.

Per l’altre, també veure la possibilitat de drenatge del 
port, tota vegada que l’empresa ens manifesta que, si 
el drenatge fos d’uns metres més de fondària, podrien 
entrar vaixells –em sembla que el conseller ho ha co-
mentat abans– de més calat. I, per tant, tota vegada que 
la producció actualment es destina fonamentalment a 
exportació, seria possible a curt termini, no immediat 
–a curt termini–, revertir la situació i tornar a disposar 
d’una línia, per tant, amb un forn també.

Aquesta és, doncs, d’una manera molt resumida i molt 
breu l’actuació que nosaltres hem realitzats, que, hi in-
sisteixo, tot i reconeixent que no en tenim la compe-
tència, hem d’agrair, primer, la posada a disposició, 
com no podia ser d’altra manera, del comitè, i, segon, 
de l’empresa per venir i intentar modular l’expedient de 
regulació. 

En tot cas, quedo a la seva disposició per als dubtes 
que pugui generar la meva intervenció.

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, seguim amb les inter-
vencions dels representants dels grups parlamentaris. 
I, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari So-
cialista, té la paraula l’il·lustre senyor Jaume Collboni.

Jaume Collboni Cuadrado

Gràcies, presidenta; gràcies, conseller, per comparèixer; 
gràcies, senyor Bonastre, i una salutació als membres 
del comitè d’empresa.

Bé, el nostre grup ha estat un dels que ha proposat, efec-
tivament, la compareixença de l’honorable conseller, 
bàsicament perquè el..., no el tancament, però sí els aco-
miadaments que es poden produir o que es produiran a 
Cemex tenen lloc a unes comarques que són les Terres 
de l’Ebre, que en aquests moments pateixen, com tan-
tes altres comarques a Catalunya, un rècord històric de 
més de 15.100 aturats; unes comarques que estan patint 
un procés de desertització industrial, que va començar 
amb la Lear, de Cervera, que ha continuat, i ho hem 
tractat en aquest Parlament i en aquesta mateixa..., o a 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, amb tot el sector 
del moble, i que no té aturador.

La primera reflexió que li vull fer, conseller, és que, es-
coltant-lo a vostè, les seves propostes i les seves anàli-
sis, i després escoltant el senyor Bonastre, hi ha una di-
ferència abismal entre el que vostè diu que s’ha fet i que 
s’ha començat a planificar i el que el senyor Bonastre 
ha explicat amb l’aplicació del cas concret de Cemex.

Vostè, senyor conseller, ens té ja acostumats –ens hi ha 
acostumat durant aquest legislatura, veurem què passa-
rà a la següent– a fer anàlisis macro de coses que efec-
tivament no depenen del Govern de Catalunya; després 
a explicar-nos planificacions a partir de powerpoints   
–avui només ens ha passat algunes gràfiques–, que 
l’únic que fan és constatar i relatar allò que està pas-
sant als mercats internacionals, no les mesures que el 
seu Govern ha de prendre per evitar deslocalitzacions 
o evitar tancaments d’empreses, com és el cas de Ce-
mex; fins i tot, ens ha explicat com es fabrica el ciment, 
que li he de dir que és molt interessant, però que no és 
allò que el Govern ha de fer o ha de proposar.

Nosaltres li demanem i li hem demanat la comparei-
xença perquè ens expliqui què pensa fer amb Cemex en 
concret, i no només pel que fa a la gestió de l’expedient 
de regulació, sinó pel que fa a la política industrial.
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Perquè, conseller, el problema del seu Govern i del 
seu departament és que no ha tingut política industri-
al. I ara vostès es vanten que la indústria catalana ex-
porta, ha augmentat un 20 per cent les exportacions. 
Tot sigui dit, amb menys suport del Govern de Cata-
lunya que mai. I si les empreses catalanes exporten, 
avui més que abans, és perquè senzillament els mer-
cats interiors, el català i l’espanyol, s’han ensorrat, 
s’han paralitzat. I, efectivament, les empreses es veuen 
en l’obligació d’augmentar les seves exportacions. Per 
tant, l’única dada positiva que hi ha de la indústria ca-
talana, senyor conseller, si us plau, no se l’atribueixi; 
és mèrit justament de les empreses, dels empresaris 
que busquen mercats de forma incansable per compen-
sar la baixada del mercat interior.

Vostès han reduït el suport a la innovació en un 70 per 
cent, a la recerca i al desenvolupament, un 15 per cent; 
vostès han paralitzat o han anul·lat la Llei de políti-
ca industrial; vostès van eliminar el Consell de Polí-
tica Industrial; vostès els pocs instruments que tenia 
el Govern de Catalunya per fer política industrial vos-
tès els van desmantellar, per una senzilla raó: perquè 
vostès fan bona la màxima que la política industrial 
millor és la que no es fa. I això és el que el seu Go-
vern i el seu departament han fet o no han fet durant 
aquests anys de desastre pel que fa al mapa industrial 
català. I després tornarem sobre aquest particular.

Miri, a nosaltres ens preocupa, efectivament, el futur 
de Cemex, per l’empresa, per als treballadors de l’em-
presa, però també per les comarques de les Terres de 
l’Ebre. Per cert, jo no sé si és en el seu mapa de riscos 
famós, però si hi és expliqui’ns-ho: com pensa o què 
pensa fer el Govern de Catalunya davant del procés 
de desindustrialització de les Terres de l’Ebre, que fa 
que cada vegada més depengui del sector primari i del 
turisme, que és l’únic que aguanta, malgrat el Govern, 
també, sigui dit.

De Cemex volem saber, i vostè ho ha apuntat, però no 
ho ha concretat, pel que fa a l’empresa, què farà, efec-
tivament, per compensar o ajudar a buscar alternatives 
al cost energètic. I li explicaré una anècdota: el senyor 
Salmond, primer ministre d’Escòcia, independentista, 
que planteja a més a més un referèndum o que ha pactat 
un referèndum amb el Govern britànic, en lloc d’inter-
nacionalitzar el «conflicte», entre cometes, el que fa és 
internacionalitzar la recerca de solucions, per exemple, 
en el cas de la recerca d’energies alternatives. I acaba 
de signar un conveni amb el Land de la Baixa Saxònia, 
amb les universitats, justament per buscar fonts d’ener-
gies alternatives. Vostè no ha aclarit com ajudarà o què 
faran respecte a Cemex per buscar energies alternati-
ves, amb experiències que ja han tingut lloc a altres co-
marques, com és el cas del Baix Llobregat: l’explotació 
d’energies alternatives vinculades a la indústria.

Segona pregunta: vostè ha esmentat així de passada, i 
el senyor Bonastre també ho ha fet, sobre el port d’Al-
canar. El seu compromís és o no és invertir recursos del 
Govern de Catalunya per fer que el port pugui ser l’ele-
ment clau per a les exportacions de Cemex i garantir el 
que el senyor Bonastre anomenava «la reversibilitat de 
la situació de l’empresa»? Ho pensen fer o no ho pensen 
fer? I això sí que depèn del Govern de Catalunya.

I després han obviat un altre aspecte que a nosaltres 
ens sembla important per aquest moment que viu l’em-
presa que és sobre la Llei de 2005 sobre emissions i els 
períodes de carència d’activitat per pèrdua dels drets 
d’emissió, que en aquests moments són de deu mesos, 
pel que tenim entès, i hi ha una proposta que s’ampliïn 
a divuit mesos. Voldríem saber què fan vostès i què fa 
el seu grup parlamentari a Madrid en aquest sentit.

Senyor conseller, vostè ho teoritza i ho té molt clara-
ment definit: capitalització i liquiditat per a la indústria, 
no n’ha dit res; cooperació i plataformes de distribució 
a les Terres de l’Ebre, no n’ha dit res; sobre les infraes-
tructures han esmentat per sobre les obres necessàries 
al port d’Alcanar per tal d’afavorir la internacionalitza-
ció o les exportacions d’aquesta empresa.

Jo crec, senyor conseller, que vostès haurien de fer una 
reflexió, si és que continuen al capdavant del departa-
ment, molt seriosa pel que fa a la política industrial a 
Catalunya. Vostès han aplicat aquesta màxima, hi in-
sistia, de la no-política industrial. Vostès s’han dedicat 
a fer de notaris del desmantellament de la indústria ca-
talana. Afortunadament –afortunadament–, els agents 
socials i econòmics sí que han tingut iniciatives i l’han 
mantinguda.

Per cert, una cosa que se m’oblidava..., senyor Bonas-
tre, no es planyi tant de la reforma laboral –no es pla-
nyi tant de la reforma laboral–, vostès són coresponsa-
bles d’aquesta reforma laboral. I amb aquesta reforma 
laboral... (veus de fons) Sí..., sí que l’ha esmentada, sí 
que l’ha esmentada quan ha parlat de l’autoritat laboral 
i del paper de l’autoritat laboral...

La presidenta

Senyors diputats...

Jaume Collboni Cuadrado

...i dels índexs de treballadors que hi havien d’haver en 
una comunitat autònoma per tenir competències.

Bé. Si les tingués tampoc les podria exercir –si les tin-
gués tampoc les podria exercir–, perquè aquesta refor-
ma laboral afebleix..., objectivament afebleix la capaci-
tat de l’autoritat laboral. I vostè ho sap. D’acord, bé. I no 
només això, sinó que afebleix la part del comitè d’em-
presa, la part social a la negociació col·lectiva, perquè 
senzillament els han desarmat –els han desarmat. I clar 
que s’obtenen acords tan ràpidament, fins i tot tan rà-
pid que quan nosaltres estàvem plantejant la possibilitat 
de portar aquesta qüestió davant del Parlament ja es va 
arribar a un acord, evidentment, és que han desarmat els 
treballadors davant l’empresa.

I vostès i el senyor conseller han vingut aquí a explicar 
tots els arguments de l’empresa, i nosaltres el que hem 
de saber són els arguments del Govern. I el que volem 
saber és que farà el Govern. Els arguments de l’empresa, 
respectables, que s’han d’escoltar, que s’han de tenir en 
consideració, evidentment, són els de l’empresa, no són 
els del Govern o no haurien de ser els del Govern. Nos-
altres volem saber els arguments del Govern i les mesu-
res que prendrà el Govern.
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I, pel que fa a la política industrial, aprofito, no ho 
sé, suposo que ho deu saber el senyor conseller, avui 
mateix hi ha un acte al paranimf de la Universitat de 
Barcelona on s’aprova un manifest que es titula: «Més 
indústria: la resposta catalana» –la resposta catalana– 
«a la crisi.» M’agradaria saber... Vostès ja no van ser a 
l’acord interprofessional..., a l’acord interprofessional 
del novembre de 2011 que van fer patronals i sindi-
cats, vostès ja no hi van ser. Afortunadament, la vita-
litat de la societat civil catalana, dels empresaris i dels 
sindicats, fa que en aquest país hi continuï havent la 
concertació i el diàleg social que vosaltres, que vostès 
no han fet.

I avui mateix, ara mateix, hi ha aquest acte sobre la ne-
cessitat que hi hagi polítiques industrials, senyor conse-
ller. I li ho demanen els sindicats i les principals patro-
nals del país. Si les patronals i els sindicats demanen, 
amb un acte solemne al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona que una de les vies per sortir de la crisi és la 
política industrial, serà justament perquè en aquest país 
i aquest Govern no ha fet política industrial.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor Josep Enric 
Millo.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, di-
rector general, en primer lloc, el nostre agraïment per 
la compareixença avui i per la informació que ens han 
traslladat, tant pel que fa als plans que el departament 
ha impulsat durant aquests dos anys com per la infor-
mació que ens ha traslladat també amb relació al sec-
tor, concretament, del ciment –interessant–, i també 
pel que fa a la informació concreta sobre el contingut 
d’aquest expedient de regulació d’ocupació, d’extinció 
de contractes, com ha evolucionat, i la informació que 
vostès han pogut seguir del seu desenvolupament fins 
al final que tots coneixem, no?, amb aquest acord final 
d’extinció.

Jo li faré algunes preguntes concretes que el nostre 
grup parlamentari voldria saber amb relació a les con-
seqüències que això té sobre el territori i a les mesures 
que el departament o el Govern, en aquest cas, vostè 
creu que prendrà. Però no puc amagar, i crec que se-
ria amagar l’evidència, que aquesta compareixença es 
produeix en una circumstància molt peculiar, no?, molt 
singular –molt singular.

Vostè és el conseller que fa dos anys anunciava que el 
seu objectiu era reduir l’atur a la meitat i que el seu pro-
pi Govern no li ha deixat demostrar si era capaç o no 
de complir amb aquest objectiu, perquè no li ha deixat 
acabar la legislatura, només li ha deixat fer mitja legis-
latura. I, per tant, sempre ens quedarà l’interrogant de 
si vostè hauria estat capaç o no de complir amb el seu 
objectiu. Vostè sempre tindrà l’excusa de dir: «Ep, és 
que no em van deixar acabar, perquè quan portava dos 
anys em van fer plegar», no? 

Bé, el que no sabem tampoc és si tindrà vostè dos anys 
més o quatre anys més, perquè tampoc encara no sabem 
quin serà el Govern que a partir d’avui o a partir dels 
propers dies, diguéssim, assumirà la responsabilitat de 
Catalunya; per tant, és una situació peculiar.

Ho dic perquè, és clar, si fem balanç o haguéssim de 
fer balanç sobre el que ha passat durant aquests dos 
anys, tenint en compte els objectius que vostè plante-
java, òbviament, doncs, home, no és un balanç com 
per posar-se a tirar coets, no? En aquests dos anys a 
Catalunya tenim 170.000 aturats més. A més a més, 
doncs, la taxa d’atur ha passat del 17,4 al 22 i mig; per 
tant, cinc punts més. L’atur juvenil ens ha passat del 
38 per cent al 50 per cent, no? Hi han més de sis mil 
empreses que han tancat –saldo net, eh?–, més de vuit 
mil autònoms que han plegat. S’ha reduït la població 
ocupada en més de 200.000 persones –212.000, per ser 
exactes. I també hi ha hagut una caiguda dels afiliats a 
la seguretat social de més 139.000 treballadors, no? I, 
per tant, tot això és un balanç del qual, òbviament, jo 
imagino que vostè no es deu poder sentir gaire satisfet. 
Però, és clar, en tot cas, aquest balanç, fer-lo ara tam-
poc té massa sentit, perquè tindria sentit haver-lo fet 
justament abans d’acabar la legislatura i abans d’afron-
tar unes eleccions. Però, en fi, ni s’ha acabat la legisla-
tura ni s’ha fet balanç. El que sí que hem tingut és unes 
eleccions, i el resultat a la vista està.

Ara el que tenim avui és un expedient de reducció 
d’ocupació que deixa 132 persones sense feina; vostè 
n’ha explicat els motius i les raons. D’altra banda, és un 
expedient que arriba amb acord de les parts, a través 
a més a més d’un acord assembleari pràcticament, en 
què, per tant, el comitè d’empresa, juntament amb els 
treballadors, arriben a un acord amb l’empresa en les 
condicions en què es produeix, no? Vostè ens ha expli-
cat tota una sèrie de plans, un pla estructural, plans ins-
trumentals, que si s’haguessin portat a terme amb èxit, 
doncs, avui no hauríem de parlar d’aquestes xifres que 
jo acabo de recordar, estaríem parlant d’altres xifres. 
Però la realitat és la que és, i el fracàs en aquests dos 
anys de gestió del seu Govern és el que tots coneixem.

Aquí tenim avui una empresa, Cemex, que, evident-
ment, viu una crisi important. Jo entenc que molt pro-
bablement cal emmarcar-la en la crisi immobiliària, 
com vostè també explicava en la seva intervenció, pe-
rò al marge d’això crec que també hi ha alguns aspec-
tes particulars que cal tenir en compte amb relació a 
les conseqüències que això té sobre el territori, sobre 
aquesta comarca, no? Perquè és una comarca castigada 
per la fallida del sector del moble, de la Sénia, o tam-
bé per la fallida que tots recordem encara de la secció 
de crèdit de la cooperativa de l’Aldea. Per tant, és una 
comarca que ja ha anat patint diferents crisis, que han 
suposat, doncs, uns perjudicis molt importants sobre les 
persones, sobre els treballadors i, per tant, sobre l’acti-
vitat econòmica d’aquell territori.

Com s’ha explicat aquí i hem escoltat, la intervenció 
de la Generalitat s’ha produït molt a darrera hora, però 
sobretot també tenint en compte que les competències 
són les que són; ja se’ns ha explicat. De fet, el to de la 
intervenció del director general impregnava allò que ja 
trobàvem a faltar, no?, que és que la culpa la té Madrid, 
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no? També aquí, sempre, no faltaria més que la culpa 
no la tingués un altre, no?, de les coses, quan no ens 
agraden com acaben. El fet és que la crisi està com està, 
que la política industrial del Govern ha estat la que ha 
estat i que les mesures que s’han pres han donat el re-
sultat que han donat, i aquest és el resultat final, el que 
avui ens trobem, no?

A mi avui el que m’agradaria saber per part del Govern 
és..., vostès, que m’imagino que amb independència de 
qui sigui el nou conseller d’Empresa i Ocupació, si és 
vostè o és una altra persona..., amb independència d’ai-
xò, deixaran encarrilades algunes mesures per intentar 
pal·liar l’impacte que aquest tancament o aquesta, mi-
llor dit, extinció de contractes té en aquella zona. I, per 
tant, m’agradaria saber si han pensat o han previst 
mesures concretes, pensant en el Montsià, pensant en 
aquelles terres, doncs, en l’àmbit de l’agricultura, del 
turisme, de la industria metal·lúrgica, de la construcció, 
del sector de la fusta, del comerç, del que són les activi-
tats que formen part del que és el dinamisme econòmic 
d’aquella comarca, si han pensat emprendre mesures 
concretes que puguin dinamitzar l’ocupació.

I també m’agradaria, en segon lloc, preguntar-li al 
conseller si també prendran algun tipus de mesures 
per fer un seguiment concret del compliment de totes 
les condicions que s’han pactat en aquest expedient de 
regulació d’ocupació, perquè tinc entès, doncs, pel que 
he pogut conèixer i llegir, que hi han condicions que..., 
hi ha fins i tot un comitè de seguiment d’aquestes con-
dicions, i m’agradaria també saber si el Govern té pre-
vist, d’alguna manera, fer-ne seguiment i participar-hi 
d’alguna manera, tant en aquestes condicions com es-
pecialment pel que fa referència al pla social d’aquest 
expedient.

I també voldria preguntar al Govern, al conseller en 
aquest cas, si també té previst que es puguin mantenir 
les llicències i les autoritzacions necessàries per tal que 
en el futur, si pogués haver-hi una represa de l’activitat 
de la cimentera, aquestes activitats es poguessin fer sen-
se impediments i sense entrebancs, de la manera més 
ràpida possible.

Acabo també formulant la pregunta amb relació al cap-
teniment sobre el futur dels usos del port, perquè par-
lant també d’aquesta activitat, doncs, és evident que és 
un element fonamental, no?

Per tant, m’agradaria, doncs..., si el conseller pogu-
és contestar aquestes preguntes. I, en tot cas, en fi, en 
aquest balanç que li anunciava al començament, la-
mentar que el fracàs sigui el que ha regit finalment els 
resultats obtinguts en aquesta curta legislatura, i, en tot 
cas, que el nou Govern pugui tenir més èxit en el seu 
projecte.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula 
l’il·lustríssim senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. També en primer lloc saludar 
i agrair les explicacions del conseller i del director gene-
ral, i saludar també els membres del comitè d’empresa 
que ens acompanyen, i expressar la solidaritat del nostre 
grup amb els treballadors de Cemex que es quedaran 
els propers dies sense feina, i a la comarca del Montsià 
i a Sant Feliu de Llobregat també, que són els territoris 
afectats per aquesta pèrdua de llocs de treball.

Vostè, conseller, començava amb una llarga explicació 
sobre el context econòmic i amb explicacions molt de-
tallades sobre el sector del ciment; jo diria que fins i tot 
ens ha explicat com es fa el ciment –cosa que és d’agra-
ir, sempre aprenem coses noves–, però jo crec que es 
deixa una dada important també, que és com a molt..., 
com a quant la política del Govern de la Generalitat, 
la política del Govern de l’Estat, les polítiques que ara 
són dominants també en el marc europeu estan contri-
buint o no a enfonsar la indústria arreu, i especialment 
la indústria a Catalunya. Jo crec que és molt significa-
tiu, això.

Miri, els darrers dos anys han tancat més de tretze mil 
empreses a Catalunya, vint empreses cada dia. Hi ha un 
atur, hi ha 840.000 persones aturades a Catalunya, més 
de cent mil persones han anat a l’atur aquests darrers 
dos anys. Queda molt lluny..., jo crec que ni que a vostè 
ara li haguessin deixat dos anys més..., molt lluny d’arri-
bar a l’objectiu de reduir a la meitat el nombre d’aturats 
que hi ha aquí a Catalunya, estem molt lluny, i el pit-
jor és que no sembla que hi hagi cap horitzó, cap pers-
pectiva de millora en aquest sentit, i que vostès no han 
apostat realment per un canvi en el model productiu, 
absolutament indispensable per al futur industrial de 
Catalunya –abans ja s’ha dit–, ni han apostat tampoc 
per la concertació social i no s’ha desenvolupat l’acord 
estratègic, com havia fet el Govern anterior. Per tant –jo 
volia entrar més en la situació de Cemex, vostè ha parlat 
més del context general–, jo crec que en aquest sentit el 
balanç és negatiu i no anem ben orientats.

Efectivament, finalment els treballadors han pres un 
acord, que el va votar la majoria de la plantilla, accep-
tant determinades condicions, i cal dir que van fer totes 
les propostes possibles per a salvar els llocs de treball: 
canvis en l’organigrama i l’organització de l’empresa, 
reducció dels salaris del 20 per cent i eliminació de la 
paga extra... Ho han provat tot, ho van provar tot per 
aconseguir preservar els llocs de treball, i, malaurada-
ment, l’empresa no en va voler saber res, i al final el que 
sí que s’ha aconseguit és que el nombre d’afectats per 
l’ERO, dels 370 inicials –parlo ara del conjunt de l’em-
presa a l’Estat–, doncs, passés a 180, no?, i a la planta 
d’Alcanar són 136, d’un total de..., o 132 d’un total de 
166, no?

L’empresa a Catalunya –aquesta és la constatació real– 
queda reduïda a la mínima expressió, malgrat que en 
campanya electoral el president de la Generalitat, quan 
es va reunir amb els treballadors, va dir que l’empresa 
no tancaria. No ha tancat formalment, però sí pràctica-
ment; es pot dir que ha tancat, per la quantitat reduïda 
de plantilla, de treballadors que hi quedaran.
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I, miri, la nostra preocupació... Perdoni, i a més a més 
cal assenyalar també en quin context s’ha produït 
aquest ERO, no?, que són les dificultats addicionals per 
als treballadors que s’han generat a causa de les refor-
mes laborals, tant la del 2010 com la del 2012, la de-
gradació de l’eficàcia dels convenis col·lectius i les faci-
litats i l’abaratiment dels acomiadaments introduïts en 
aquestes reformes laborals; la primera, aprovada amb 
PP, PSOE i CiU; la segona, aprovada per PP i CiU, no? 
Reformes que vull recordar que van donar lloc a dues 
vagues generals i que deixen molt minvades les compe-
tències de la Generalitat i molt afeblida la posició dels 
treballadors, en aquest cas de Cemex, davant de l’em-
presa, i molt retallades, és veritat també, les competèn-
cies de la Generalitat.

Miri, la nostra preocupació és per Cemex i per totes 
les empreses també, per exemple, del moble que han 
anat tancant –la darrera, Naturantaix–, mentre a parer 
nostre el Departament d’Empresa i Ocupació restava 
molt passiu, sense proposar alternatives, veient com el 
clúster del moble s’anava descomponent. Ens preocupa 
Cemex i ens preocupa molt la situació en què queden 
el Montsià en particular i el conjunt de les Terres de 
l’Ebre en general. Ara mateix deuen ser de les comar-
ques de Catalunya amb un nivell d’atur més elevat, amb 
una crisi també important del moble, però també de l’a-
gricultura, del sector dels cítrics, amb una caiguda de 
preus important, i per tant només amb l’única sortida, 
en aquest cas, del sector turístic.

Però, a més, sobre el tancament de l’empresa sí que 
tenim molts dubtes que potser vostè ens pot esclarir, 
perquè només quinze dies abans que els donessin als 
treballadors la carta de comiat, no?, havien negoci-
at un conveni amb l’empresa amb noves condicions i 
on es mantenien els llocs de treball. O l’empresa, que 
diu que no és rendible, però que a la vegada és veritat 
que té un nivell de producció del clínquer, no?, la base 
del formigó, que surt relativament barata amb relació 
a altres competidors del mateix sector. O el fet que el 
2011 el 66 per cent de la producció anés a l’exportació. 
O que també aquell mateix any hi hagués una inver-
sió de 4,3 milions d’euros en millores mediambientals. 
No s’acaba d’entendre que en una data tan recent, el 
2011, es faci aquesta inversió en millores mediambien-
tals, s’incrementi l’exportació substancialment, amb 
812.000 tones el 2012, no?, per exemple, i, en canvi, 
l’empresa plantegi la situació que el conseller ha des-
crit, que és veritat que són els arguments de l’empresa. 
No ens acaba de quadrar, i segurament vostè, conse-
ller, ens ho pot esclarir, si estem davant d’un procés de 
deslocalització, com n’hi han malauradament d’altres, 
o d’un procés que el que busca és millorar la rendibili-
tat de les accions de Cemex i poc preocupat, en defini-
tiva, pels llocs de treball. Són interrogants que posem 
damunt de la taula i que vostè ens hauria de resoldre, 
no?, perquè creiem que la situació potser de l’empresa 
no era tan dramàtica, perquè estava molt abocada al 
mercat internacional, no?

Sobre les actuacions del departament, és veritat que 
les competències han quedat molt retallades, però tam-
bé és veritat que al Govern català li és competent tot 
allò que afecta la gent que viu a Catalunya, amb inde-

pendència de la distribució jurídica de les competènci-
es, i entenc les gestions que el director general ha fet... 
Els sindicats han reclamat durant tot aquest procés una 
major implicació del Govern i una major pressió sobre 
l’empresa per forçar-la a negociar, i jo li pregunto: a 
més de les actuacions que ha realitzat i que ens ha ex-
plicat el director general, quines actuacions més ha rea-
litzat vostè, conseller, personalment, quines ha realitzat 
el president de la Generalitat, per exemple, davant de la 
direcció de l’empresa, davant de la direcció de la mul-
tinacional, per a mantenir aquests llocs de treball, ho 
repeteixo, en una comarca que estava passant per una 
situació molt complicada i molt difícil.

I també una altra pregunta, no?: si l’empresa va dema-
nar en algun moment contrapartides per al manteni-
ment de l’activitat de la fàbrica d’algun tipus, relacio-
nades amb l’increment de la capacitat del port al qual 
està lligat, o d’alguna altra mena, és a dir, d’algun al-
tre tipus de proposta de contrapartida per a mantenir 
l’acti vitat de la fàbrica.

I, miri, ja per acabar, a nosaltres el que ens sembla evi-
dent..., i és molt important que les empreses exportin, 
i és veritat que la situació d’enfonsament i la caiguda 
de la demanda interna per la crisi econòmica i les polí-
tiques aquestes d’austeritat destructiva, doncs, fan que 
les empreses s’hagin d’abocar a l’exportació, però no 
ho fiem tot a l’exportació. Segons unes dades que he 
pogut trobar, el 17 per cent; s’ha increment l’exportació 
el 17 per cent de les empreses catalanes, però, en canvi, 
hi ha hagut una caiguda de l’11 per cent de l’ocupació 
també de les empreses manufactureres. I, per tant, mal-
auradament, això no ens ho soluciona tot.

Jo el que li volia demanar és que jo crec que ens hem 
d’asseure, vostès han de seure amb els sectors impli-
cats, amb els sindicats, amb els empresaris, amb els 
ajuntaments de la comarca afectada i de les Terres de 
l’Ebre, perquè cal un pla de reactivació econòmica ur-
gent de les comarques de l’Ebre per fer front a la cri-
si del moble, al que passa amb Cemex i a la situació 
de l’agricultura. Nosaltres no podem romandre passius. 
No acceptem que la millor política industrial és la que 
no existeix, i no acceptem que siguin simplement les 
lleis del mercat les que condicionin i decideixin la vida 
de les persones.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’honorable 
senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Jo no m’allargaré a fer un 
balanç, aquí, o una anàlisi del que han estat aquests dos 
anys de legislatura del seu departament, senyor Mena. 
No ho faré. Però sí que deixi’m dir-li una cosa: és a dir, 
si hagués sigut una legislatura normal ara estaríem a 
l’equador de la legislatura, i crec que hi ha una sensa-
ció, com a mínim, deixi’m que li ho digui, de frivolitat 
de com es va enfocar el principi d’aquesta legislatura, 
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perquè quan es diu que l’objectiu és acabar amb l’atur 
a la meitat, i estem en aquest balanç, vostè deu estar 
d’acord amb mi que no va estar afortunat amb aquestes 
declaracions o que no havia calculat realment quin era 
l’impacte i la situació de la crisi que hi havia. Per tant, 
deixem-ho en això.

Però el que sí que és evident és que el balanç que s’ha 
fet no és un balanç positiu des del punt de vista de l’ocu-
pació, des del punt de vista de pes industrial de Catalu-
nya, des del punt de vista de mantenir sectors o clústers 
que en aquests moments pateixen i que ens poden de-
sertitzar industrialment el país.

Però vaig al que ens interessa, que som aquí per Cemex. 
Estem aquí per una situació que es produeix no només 
a la comarca del Montsià; també es produeix a Sant Fe-
liu. Però centrem-nos en el Montsià i centrem-nos en 
les Terres de l’Ebre. Dic això perquè és evident que ara 
ja tenim tancat un acord amb l’empresa. Això vol dir 
136 treballadors que cauen; se’n mantenen 31 en el cas 
d’Alcanar. I això el que representa és un impacte, de 
nou. Plou sobre mullat, a les Terres de l’Ebre.

Jo vull que facin una reflexió, perquè ens trobem a 
Barcelona. Les coses que passen a Barcelona tenen 
una dimensió; les que passen al Baix Llobregat... Fa 
un moment, aquí teníem tota la premsa gràfica perquè 
tractàvem d’una qüestió que havia passat a Barcelona. 
El tema de Tarragona era menor, per als periodistes. 
Interessava molt el que havia passat a la vaga general a 
Barcelona. No era un tema menor. Una persona havia 
perdut un ull, entre altres incidents. Però ara parlem 
d’Alcanar, parlem del Montsià. Aquí no hi queda nin-
gú, gairebé, eh? Només queden representants del mu-
nicipi i de l’empresa, que aprofito per saludar-los. Però 
la reflexió que els vull fer és: el que passa a les Ter-
res de l’Ebre és tan gran com si es tanqués la SEAT a 
l’àrea metropolitana. I és evident que quan es parla de 
SEAT o es parla de Nissan, i és així com ha de ser, hi 
ha una sensació de terratrèmol social, de terratrèmol 
econòmic, que correm-hi tots. Correm-hi tots: govern, 
govern estatal, sindicats, patronals... Correm-hi tots. 
Aquí parlem de Cemex Alcanar, però podríem parlar 
de Lear a Roquetes, eh?, que va tenir un impacte simi-
lar, o Naturantaix a la Sénia, en el sector del moble. 
Parlem d’una situació que en aquests moments deixa el 
Montsià, però totes les Terres de l’Ebre, en el que po-
dríem començar a qualificar, i no vull ser pessimista 
ni vull ser apocalíptic, de desertització industrial.

I vostè, senyor conseller, deu convenir que quan utilit-
zem aquest concepte de desertització industrial té una 
sèrie de derivades i de problemes associats. Vol dir que 
es perden llocs auxiliars de treball; vol dir que es per-
den empreses que facturaven no només per a aquestes 
empreses, però que ara no tindran el principal client. És 
una cascada, eh?, de problemes, de tancaments i d’aco-
miadaments, la qual cosa deixa molt poc marge per a un 
territori com les comarques de Tarragona, i en aquest 
cas les Terres de l’Ebre.

Segona reflexió que jo els volia fer. Conseller, jo seré 
molt concís, eh? No li vull fer una valoració de tota la 
situació de la política industrial, perquè no és el que to-
ca avui i ens allargaríem molt. Però jo vull que faci una 

reflexió: quines són les gestions que ha fet el Govern, 
exactes, amb el Govern espanyol per intentar buscar 
una solució al port i poder-lo dragar en un termini de 
temps raonable perquè bucs, com ha definit molt bé vos-
tè, de més alt tonatge puguin entrar en el port, en aquest 
cas d’Alcanar, la qual cosa representaria una millora de 
la competitivitat? Primera pregunta que li vull fer.

Segona: s’ha fet algun estudi per part del Govern per 
buscar una reducció del consum elèctric, que és un 
dels problemes de la pèrdua de competitivitat? Ah!, 
per cert, quan vostè parla de combustibles alternatius 
no és exactament així, pel que tinc entès, perquè en 
definitiva el tipus de ciment que produeix Alcanar té 
una alta qualitat i necessita altes temperatures, i de-
terminats combustibles alternatius aquí no funcionen. 
Feta aquesta matisació, el que jo li volia expressar 
i preguntar-li i tornar-li a preguntar és si s’ha fet algun 
estudi de reducció del consum elèctric que augmentés 
la competitivitat.

S’ha fet alguna gestió per part del Govern de Catalunya 
i del seu departament, i/o el seu departament, per man-
tenir les quotes d’emissió de CO2, que ara són d’àmbit 
estatal, i, com ja s’ha parlat aquí en intervencions ante-
riors, es tenen de deu mesos, i, si no, es perden, perquè 
puguin romandre i puguem captar quotes d’emissió 
d’altres plantes, com la de Sant Feliu, per augmentar 
les quotes d’emissió per a Alcanar, per exemple? És a 
dir, intentar una redistribució autonòmica. Sé que no 
és fàcil, eh? Però s’ha fet alguna gestió? S’ha pensat? 
Hi ha alguna via encetada en aquest sentit?

Vostè creu, sincerament, que l’empresa Cemex no 
fa, al costat d’altres cimenteres, una mena de trust, i 
s’han repartit el territori i ara han decidit que toca a 
Alcanar, i així defensen altres plantes d’altres àmbits 
de Catalunya? Perquè si un es mira el mapa amb una 
certa distància, amb vista aèria, t’adones que hi ha un 
tancament. És a dir, Alacant no és més competitiva 
que Alcanar –Alacant no és més competitiva que Al-
canar. Alcanar és molt més competitiva, perquè té el 
port allí mateix. Té l’extracció, la manipulació, embar-
cament... Ho fan molt més ràpid, molts menys costos, 
molt més eficient. En el cas d’Alacant, després de la 
manipulació s’han de carregar i portar amb camions 
al port. Això és molt més car.

I quina resposta li ha donat l’empresa davant d’això? 
Nosaltres creiem que aquí el que hi ha és un acord sota 
la taula entre diferents companyies, i han decidit com 
repartir-se, eh?, el pes del sector, i ha tocat a Alcanar, 
la qual cosa, li ho torno a dir, no és justa, perquè, torno 
a l’exposició que li he fet abans, l’impacte sísmic –des 
d’un punt de vista laboral, eh?, permeti’m la compara-
ció que té amb el tancament de Cemex, o, si em permet, 
pseudotancament, perquè ens quedarem gairebé resi-
dualitzats amb trenta llocs de treball– és equivalent, a 
l’àrea metropolitana, a un tancament d’una de les grans 
empreses d’automoció. Per tant, volem que ens contesti 
això, també.

Volem també saber si realment..., i això, ja, efectiva-
ment, és de relacions laborals, no?, però per part dels 
treballadors, res a dir-hi, perquè han fet totes les pro-
postes que s’han pogut posar damunt de la taula: han 



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  41

demanat des de rebaixar-se els sous, des de fer un ERO 
de mig any, eh?, per poder administrar les demandes, 
adaptar-se a la demanda, que és evident que ha baixat.. 
S’han fet totes les propostes i l’empresa ha estat intrans-
igent. Per tant, si aquí hi ha hagut un esforç per part 
dels treballadors, la pregunta que ens hem de fer és: 
la predeterminació de l’empresa de tancar és senzilla-
ment, com m’atrevia jo abans a suggerir, un repartiment 
del mercat, i ha tocat a Alcanar? O no és així?

I, també, finalment, el que nosaltres voldríem... I fixi’s 
que he intentat ser molt concís, en el cas d’Alcanar. Pot-
ser, un pla industrial de les Terres de l’Ebre..., ara estem 
en un temps de descompte, per dir-ho d’alguna manera, 
no?, en aquesta Diputació Permanent, però ha d’estar 
aquí damunt de la taula per al proper Govern, perquè 
cal un pla urgent, no? I és evident que no s’improvisen, 
eh? És a dir, no s’improvisa, un pla industrial. Un pla 
industrial necessita atmosfera industrial; necessita, per 
exemple, projectes com la fibra òptica, que és un ele-
ment competitiu que l’anterior Govern d’esquerres va 
endegar i l’actual Govern hi ha anat fent, si em permet 
l’expressió popular, el ronso perquè no s’acabés com-
plint; necessita atmosfera industrial; necessita que si es 
produeix energia a les Terres de l’Ebre es quedi l’ener-
gia també a les Terres de l’Ebre i no hagin de veure 
com l’alta tensió fuig cap al nord; necessita bones con-
nexions ferroviàries... I podria allargar-me molt. Però 
jo crec, conseller que..., com a mínim, tant si vostè con-
tinua com no, deixi escrit, vostè i el seu equip, les bases 
del que ha de ser un pla de reindustrialització, perquè 
parlem d’un territori desconnectat de la grans àrees 
metropolitanes de Barcelona i de Tarragona i que, per 
tant, necessita un pla urgent.

Moltes gràcies, senyor conseller, senyores i senyors.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió té la paraula l’honorable senyor Antoni 
Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., agraïm i valorem la seva presència aquí, senyor 
conseller, senyor director general. 

Vull que les meves primeres paraules siguin intenci-
onadament de salutació al comitè d’empresa i als re-
presentants municipals que avui ens acompanyen. Per 
dues raons: primer, perquè agraïm que vostès estiguin 
aquí, i en segon lloc perquè en nom del meu grup par-
lamentari els demanaria que puguin transmetre el 
sentiment del conjunt dels grups parlamentaris, però 
alhora el sentiment d’aquest grup, que lamenta profun-
dament la situació a què vostès es troben abocats i el 
patiment que això causa. I això per mi és qüestió fona-
mental ara, dir-los que lamentem profundament el que 
els passa. I, encara més, com un cas particular de tan-
tes empreses, de tants treballadors i de tantes famíli-
es que viuen en situació francament atzarosa. El nostre 
grup parlamentari ho lamenta molt profundament.

La segona qüestió té a veure, conseller, amb la valora-
ció que vostè ens ha fet, no tant de la crisi –com algun 
grup parlamentari, com un ritornello que ja hem sentit 
diverses vegades, ha expressat–, sinó de les causes que 
han motivat aquesta situació d’estancament primer i de 
degradació posterior d’un àmbit específic de produc-
ció a Catalunya, que és l’àmbit cimenter. Independent-
ment del detall en què vostè pugui haver entrat, jo crec 
que hem d’agrair que vostè s’hagi esforçat en la seva 
intervenció per explicar les causes que, més enllà del 
problema que pateixen els treballadors i les famílies de 
Cemex, expliquen veritablement què és el que ha passat 
a Cemex i com el Govern de Catalunya tenia primmi-
rat i apamat què passava i què podia passar. I per si hi 
havia algun dubte al respecte jo crec que, més enllà de 
l’explicació que ha donat el senyor Bonastre –després 
m’hi referiré–, vostè ha fet un esforç, que el nostre grup 
parlamentari valora, per parlar d’un pla d’adaptació a la 
indústria cimentera.

De manera que a algunes de les preguntes que han for-
mulat de manera rutinària els grups parlamentaris –òb-
viament estan tots en el seu dret de fer-ho– vostè s’hi ha 
anticipat. Suposo que ho repetirà, però vostè s’hi ha an-
ticipat parlant d’aquest pla d’adaptació, no només amb 
relació a l’empresa, que també, sinó al conjunt del sec-
tor, que viu hores molt amargues per la conjuntura in-
ternacional i, específicament, per la conjuntura a l’Estat 
espanyol i a Catalunya. Per tant, això ho agraïm. 

I per això, respectuosament, manifestem la nostra dis-
crepància amb el portaveu del Partit Socialista de Ca-
talunya. Òbviament, qualsevol portaveu, senyor Coll-
boni, pot en una intervenció parlamentària dir el que 
creu oportú i el que li sembla. No és aquest el motiu de 
la meva discrepància. És que, sota l’epígraf d’una com-
pareixença en què es demana que es comparegui per 
informar del tancament de la fàbrica de ciment d’Al-
canar, pretendre un balanç de legislatura respecte al 
model industrial, no sé si dir-li, diputat Collboni, que 
em sembla un punt inadequat. No coherent, no... Vos-
tès plantegen el tancament... I a més li ho han dit més 
grups parlamentaris. Prengui-s’ho, de veritat, amb la 
voluntat que li expresso. Li ho han dit diversos grups 
parlamentaris. Home!, no sé si és el moment de fer un 
balanç del que ha estat la política industrial, el model 
industrial, l’orientació de la política industrial del futur, 
el model industrial que volem per al futur... El senyor 
Collboni insisteix que sí. Em semblen quimèriques, 
aquest tipus d’expectatives. Són vostès lliures de fer les 
quimeres que vulguin. No m’allargaré sobre aquesta 
qüestió, però em sembla, de veritat –de veritat–, poc 
oportú plantejar aquest tipus de debat. 

En canvi, sí té molta importància alguna de les coses 
que vostè ha dit, diputat, respecte, específicament, a 
com s’ha viscut aquest tancament a la fàbrica, a l’em-
presa, i quines alternatives hi havia per a aquest tanca-
ment, si n’hi havien o no. 

Però també em sembla injust, diputat Collboni, que 
vostè acusi el Govern de fer-se ressò de la posició de 
l’empresa. Després aclariré el perquè. Però em sembla 
injust. Injust per gratuït. Perquè, en definitiva, el mar-
ge de maniobra que tenim és el que tenim. Li ho hem 
explicat. Crec que hem fet una diagnosi correcta d’on 

Fascicle segon



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  42

estava el problema, de com es podia intentar resoldre 
el problema, de com no teníem els estris suficients per 
fer-ho, i, després, el relat dels fets, en què el senyor Bo-
nastre, director general de Relacions Laborals, dia per 
dia, ha anat explicant el marge de maniobra que teníem.

De manera que, senyor conseller i senyor director ge-
neral, el nostre grup saluda, doncs, aquesta valoració 
que fan vostès i aquesta intervenció, que és, des del 
nostre punt de vist, esclaridora. 

Més encara, a mi em sembla que la intervenció del se-
nyor Bonastre evidencia un problema que, en fi, segu-
rament inquieta i incomoda el representant del Par-
tit Popular respecte al marge de maniobra que tenim. 
Doncs, la veritat, senyor Bonastre, és que no l’he sen-
tit parlar d’això explícitament, però segurament no cal 
que vostè sigui massa explícit al respecte. Amb una va-
loració específica, que és la que el senyor Millo segura-
ment després ens podrà explicar... Té sentit que a hores 
d’ara no tinguem cap resposta de Madrid a les nostres 
peticions? Es pot ser tan ineducat? O sigui, al marge de 
totes les excuses de bon i de mal pagador, és normal 
que no sapiguem per part del ministeri què és el que 
hem de pensar respecte a aquest tancament?

A mi em sembla que amb això n’hi hauria prou; però 
em sembla una qüestió que..., en fi, que si no se’n par-
la, senyor Millo, no se’n parla; però si se’n parla, home, 
una mica de prudència és recomanable, en aquest tipus 
de coses. Dir-nos: «Home, vostès ja estan amb la histò-
ria de Madrid...!» I..., però escolti’m, vostès ens han dit 
alguna cosa respecte a això? Res, en absolut; ni contes-
tar a Catalunya, as usual –com és habitual. Per tant, no 
és una qüestió molt important, però sí que m’agrada-
va puntualitzar aquest tipus de coses perquè, en defi-
nitiva, vivim una realitat que implica, senyor Bonastre, 
que nosaltres veiem, si més no amb comprensió, senyor 
Bonastre –amb comprensió–, la feina feta per vostès.

Ara, puntualitzar el que jo crec que són els quatre as-
pectes fonamentals de la intervenció d’aquest grup par-
lamentari; i fer-ho amb la brevetat que és recomanable 
a aquestes hores de la sessió parlamentària. El primer: 
aquest és un cas específic, d’una dinàmica absoluta-
ment preocupant a nivell nacional i específicament a 
les Terres de l’Ebre. I el Govern, de manera militant, 
ho lamenta; profundament. I aquest grup parlamentari 
dóna suport al seu Govern lamentant que aquesta situa-
ció, un cop més, toqui un dels esglaons febles de la ca-
dena de producció del nostre país, molt afeblida, molt 
tocada, en condicions molts difícils..., un altre esglaó 
més que es perd d’aquesta cadena.

Segon punt: la unanimitat de la votació. Jo crec que ai-
xò, senyor Vendrell..., la meva breu experiència en això 
em diu que quan una assemblea de treballadors unà-
nimement decideix una política –i allà estan els sindi-
cats, el comitè d’empresa, l’empresa, els treballadors–, 
i l’empresa, a través dels seus treballadors, unànime-
ment decideix una alternativa, els polítics hauríem de 
ser especialment respectuosos amb el que els treballa-
dors han decidit. Podem donar la nostra opinió, però 
ser respectuosos, sí, perquè conec pocs casos d’acords 
votats per assemblees de treballadors per unanimitat 
que puguin ser impugnats així com així. És la manera 

com jo ho veig, i així li ho vull manifestar en nom del 
meu grup parlamentari.

La tercera qüestió té a veure, senyor conseller, amb el 
que m’ha semblat entendre que és una voluntat especí-
fica d’aquest Govern: continuar amb l’activitat de mòl-
ta. Em sembla clau per poder, en la mesura en què si-
gui possible, esperar. És l’estratègia de resistir, esperar, 
actuar en la mesura de les nostres possibilitats i donar 
el salt després, quan el cicle plantegi algun tipus de va-
riació. M’ha semblat entendre que aquesta és la seva 
determinació com a Govern per tirar endavant allò en 
què crec que la majoria de grups parlamentaris –també 
ho ha fet Esquerra Republicana de manera explícita– 
aposta, que és per una parcial reversibilitat del procés. 
O sigui, aquí, si algun missatge podem enviar d’espe-
rança, és: «No hem cremat totes les naus; hi han naus 
–poques– que aguanten i resisteixen, tenim la mòlta 
com un element fonamental de tota aquesta estratègia 
i hem de ser capaços en el futur immediat de revertir 
aquesta situació.»

Per acabar, no li preguntaré, perquè ho han fet els di-
versos grups, però espero també la seva resposta..., du-
es qüestions concretes: la revitalització, conseller, de les 
Terres de l’Ebre; no el programa industrial globalment 
considerat i el nou model industrial concret, específic, 
que hem de fer respecte a les Terres de l’Ebre, conseller. 
Primera. I, segona: què passarà respecte al port en els 
termes en què s’ha manifestat algun grup parlamentari.

Gràcies, senyor conseller, senyor director general, se-
nyores i senyors diputats, per la seva atenció.

La presidenta

A continuació té la paraula l’honorable conseller per al 
torn de rèplica. 

El conseller d’Empresa i Ocupació

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya; 
senyores i senyors diputats, mirarem de respondre, en-
tre el director general i jo mateix, totes les qüestions, 
preguntes, que ens han formulat, i procurant mantenir 
un cert ordre per assolir, precisament, aquest objectiu 
de no desatendre cap qüestió.

Pel que fa referència a la primera intervenció, el Grup 
Socialista..., i vull anar a les preguntes i a les qüestions, 
tot i que la intervenció..., en fi, només m’ha faltat allò 
del «Piove? Porco Governo!», perquè al final, aquí... 
A veure... Al representant del Grup Socialista a vegades 
no li agrada que jo li esmenti les actuacions del Govern 
pel que fa referència a l’agenda, però començaré dient 
que la meva primera visita al territori –dic visita...: es-
tant allà, dormint allà i, per tant...– va ser a Terres de 
l’Ebre. La darrera ha estat a Terres de l’Ebre. I pel camí 
ha estat probablement les comarques que més he visitat. 
Bé, això respon a una qüestió: que, certament, hi han 
molts problemes. Li haig de dir que a la darrera visita a 
la Sénia –que fa quatre dies, d’això– em volien fer, fins 
i tot, ciutadà adoptiu, i justament l’alcaldessa no és que 
sigui de la meva formació política.
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Per tant, conseqüència d’aquesta presència molt habi-
tual a Terres de l’Ebre? Miri, jo em vaig trobar, quan 
vaig assolir les responsabilitats de conseller d’Empre-
sa i Ocupació, que sembla que hi havia una promesa 
històrica, reiterada, que s’elaborés un pla estratègic per 
a les Terres de l’Ebre. Això ja està en marxa; està en 
marxa amb el nom Pla estratègic empresarial i l’ocupa-
ció. Això va ser objecte de concurrència, es va presen-
tar al Boston Consulting Group, i al no sé qui i al no 
sé «quantos», va ser adjudicat per aquest conseller a la 
Universitat Rovira i Virgili, campus Tortosa, que ja està 
elaborant-ho i que ja ens ha fet presentació de treballs 
preliminars sobre aquest pla estratègic que s’anomena 
«empresarial i de l’ocupació». Perquè, efectivament, 
Terres de l’Ebre –en general, Catalunya– ve d’una si-
tuació de dificultat econòmica, i molt particularment de 
greu pèrdua de teixit industrial. Ho he dit: va comen-
çar el 2007 però sobretot –sobretot– quan va perdre tei-
xit industrial Catalunya –en volum, en valor afegit, en 
ocupació– va ser l’any 2009: les dades no enganyen. Va 
haver-hi el cas de Lear, el senyor diputat feia referència 
a la Lear de Cervera –òbviament també és Cervera, pe-
rò ens estem referint a Roquetes–; la indústria del mo-
ble, a la Sénia... Jo ara no els anunciaré aquí projectes 
d’inversió que aniran a Terres de l’Ebre, i que estan en 
marxa i que jo crec que s’acabaran per concretar. No ho 
faré perquè encara no s’han materialitzat i, per tant, po-
dria trencar la confidencialitat d’aquests inversors, pe-
rò li asseguro que, efectivament, sent inversions d’una 
grandària relativa... és, com deia el senyor Puigcercós, 
de la transcendència d’una gran empresa, potser a l’en-
torn del Barcelonès, del Baix Llobregat, dels Vallès, et-
cètera.

Pel que fa molt particularment a la Sénia, ens hi hem 
abocat de ple perquè ens vam trobar que, fruit de la 
punxada del boom immobiliari, una indústria del mo-
ble que durant anys i anys havia incrementat la seva 
activitat, que havia fet que molta gent migrés cap a la 
Sénia per treballar, que va fer que moltes persones amb 
ofici es convertissin en empresaris..., això és veritat, 
que la punxada immobiliària va arrasar. I què hem fet, 
de manera reiterada, amb les nostres visites? Redreçar 
aquesta situació.

Miri, la darrera visita. La darrera visita va ser per in-
augurar una fira, un punt de trobada entre compradors 
i venedors; però fent allò que estem fent. Han quedat 
brases, ha quedat flama, com jo he dit reiteradament a 
la gent del Cenfim i del Centre de Negocis de la Sénia: 
hi ha brasa, hi ha flama; no hi ha el que hi havia abans, 
és clar, però amb aquesta brasa i aquesta flama podem 
una altra vegada fer un bon foc. Com? Fent allò que 
hem dit: innovació agrupada, exportació, segmentació. 
Aquesta fira, per exemple, era industrials de la Sénia 
que han innovat, que s’han ajuntat i que s’han adreçat 
exclusivament al segment hoteler; i, per tant, durant 
més d’una setmana hotelers d’arreu de Catalunya, de 
l’Estat i del món han anat a la Sénia a girar compres 
de mobles que faran que aquesta flama torni una al-
tra vegada cap amunt. Òbviament que estem treballant 
amb la diversificació: plantes de biomassa –d’energia–, 
el tema del turisme... Aquest darrer viatge, per exem-
ple, vam establir totes les rutes dels turistes russos de la 
Costa Daurada per visitar la tomba de l’oficial rus –so-

viètic, en aquest cas–, que feien servir el camp d’aviació 
de la Sénia..., que, malauradament, alguns hi van morir 
i que en les cartes que adreçaven a les seves famílies 
deien: «Volem ser enterrats aquí, a la Sénia», i allà són. 
Òbviament, l’agricultura; òbviament, els ports...

Per tant, Terres de l’Ebre. A partir d’aquest pla estra-
tègic, empresarial i ocupació en què està treballant 
com a equip redactor la Universitat Rovira i Virgili, 
del campus de Tortosa, amb tot el territori: el món de 
l’empresa, entitats, associacions de tota mena, sindi-
cats, ajuntaments, etcètera... Hi insisteixo: ha merescut 
tota la nostra atenció; hi confio, en el sentit que tinc el 
convenciment, estic ben segur que la gent de les Terres 
de l’Ebre tornarà a aixecar l’activitat econòmica i, per 
tant, l’ocupació; si més no, ja ho han orientat.

D’altra banda, se m’ha comentat ja en més d’una ocasió 
de la utilització de powerpoints, i ja he dit més d’una 
vegada que jo, durant els dos anys que he estat de con-
seller d’Empresa i Ocupació, no he fet servir ni un 
powerpoint, i menys aquí al Parlament. Aleshores, no 
entenc d’això. El que sí que vaig llegir són molts infor-
mes de paper cuixé que no servien per a res; d’aquests 
en vaig trobar la conselleria plena, de paper cuixé; pe-
rò no servia per a res. I jo, de powerpoint, no n’he fet 
servir cap.

Ja hem tingut algunes interpel·lacions, al llarg d’aquesta 
legislatura, en què va quedar clarament establert que el 
Govern i jo personalment som convençuts de la políti-
ca industrial: tenim vocació industrial. I més jo mateix, 
que d’ofici tinc «professor de política industrial». Seria 
il·lògic que llancés pedres sobre la meva pròpia teula-
da; que un professor de política industrial, un catedrà-
tic d’organització industrial –investment organitzation, 
que és com s’anomenava l’àrea– tirés pedres sobre la 
pròpia teulada. Per tant, estem convençuts de la política 
industrial. I, òbviament, que no hem estat..., més aviat 
vam veure com hi havia notaris del desmantellament 
de la indústria catalana. I hem establert, a partir dels 
nostres coneixements –parlo en plural: de la conselle-
ria i del Govern–, aquella política industrial que hem 
cregut que necessitava Catalunya per regenerar el seu 
teixit industrial per adaptar proactivament la seva eco-
nomia a les indústries de present i de futur, i això ho 
hem fet amb tothom. El Consell Català de l’Empresa, 
el Consell de Relacions Laborals, han estat fòrums on 
hem interlocutat amb tothom: amb les patronals, amb 
els sindicats, amb tota mena d’associacions, experts del 
sector, etcètera. Per tant, ni de bon tros hem estat no-
taris del desmantellament de la indústria, sinó que ens 
hem posat al costat de la indústria, colze a colze, pel 
redreçament industrial i pel futur d’una Catalunya in-
dustrial.

Es parla del fet que hem fet servir arguments de l’empre-
sa. Efectivament: arguments de l’empresa; i l’empresa 
és tothom: és des d’allò que s’anomena els stockholders  
–els propietaris, els directius, els treballadors– i els 
stakeholders –és a dir, les parts implicades: els ajunta-
ments, el territori, els proveïdors; tothom. I així ho hem 
fet, sigui a través del Consell Català de l’Empresa, el 
Consell de Relacions Laborals o en fòrums menys for-
malitzats.
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Aquesta política industrial, no –és veritat, ho reconec– 
de paper cuixé –no hem gastat ni un euro en paper cui-
xé, això els ho reconec–, aquestes mesures del Govern 
es concreten en aquest mapa de riscos. Hi insisteixo, 
en dos anys –malauradament, haig de dir–, hem trac-
tat en aquesta taula d’operacions, on estava la Direcció 
General d’Indústria, directors generals, subdirectors 
generals, el conseller delegat d’ACC1Ó, el director 
d’Avançsa, el director de Relacions Laborals, la direc-
tora del Servei d’Ocupació, hem tractat cent trenta em-
preses, que crec que en molts casos avui no hi serien si 
no haguéssim fet aquest tractament, juntament amb al-
tres, que són les mateixes empreses, els administradors 
concursals, els comitès d’empresa. Està clar. Hem, crec, 
salvat 25.000 llocs de treball i una activitat de valor afe-
git de la indústria de 30.000 milions d’euros. Això el 
mapa de riscos, perquè la urgència ho requeria. 

Ara, simultàniament –i això és una tasca de fons que 
veurà els seus fruits i que s’hauria d’haver fet abans, 
des de fa uns anys, no només mirar des de la barrera 
com s’anava, aleshores sí, desmantellant el teixit indus-
trial de Catalunya–, mentrestant, hem hagut d’impulsar 
la internacionalització, la innovació, l’atracció d’inver-
sió estrangera directa. Crec que no és el moment ara de 
parlar d’aquests aspectes, però sí que vull dir-ho.

He comentat la qüestió de la fabricació de ciment i jo 
crec que això ha portat una mica a una reacció que m’ha 
sorprès, perquè justament una de les coses que hem ne-
gociat amb el sector del ciment és aquest –home, el sec-
tor del ciment i amb tots els sectors–, que la major part 
de les fases, sobretot aquelles de valor afegit, roman-
guessin a Catalunya; és molt important, això. En el cas 
de la planta d’Alcanar que estem parlant, la qüestió fo-
namental és quantes fases es quedaran, només la mòlta 
de clínquer, o també altres fases? Perquè òbviament, si 
reduïm el nombre de fases, encara que tinguem les ar-
rels de la planta a Alcanar, costarà més després quan 
revifi l’activitat econòmica, el consum domèstic de ci-
ment, quan les exportacions segueixin tirant, quan con-
siderem controlar els costos energètics; home, si tenim 
totes les fases serà més fàcil crear més ocupació. És per 
això que he dit el de les fases; no ha estat un «prurito» 
d’elucubració per la meva part, és una qüestió fonamen-
tal del que avui motiva la compareixença aquí, el tema 
que la proposta que fa Cemex és de reduir el nombre de 
fases que avui existeixen a Alcanar.

Una qüestió que crec també rellevant. Jo no m’he pen-
jat cap medalla durant aquests dos anys de legislatura 
com a conseller d’Empresa i Ocupació, cap ni una i, per 
tant, tampoc faré la de les exportacions. Òbviament que 
no és mèrit exclusiu del Govern; el mèrit fonamental és 
de les empreses; el Govern el que ha de fer és acompa-
nyar-les, facilitar la tasca d’exportació. És per això, per 
exemple, que amb els centres de promoció de negocis, 
aquests trenta-quatre, encara que això sempre balla a 
vegades perquè se n’obre algun i es tanca algun altre en 
funció de les necessitats de les empreses catalanes als 
mercats internacionals, els centres de promoció de ne-
gocis han activat els seus objectius i han ajudat aquestes 
empreses exportadores a nous mercats on abans no hi 
eren, nous mercats tradicionals.

Ara, per exemple, tanquem l’oficina de Lisboa perquè 
a l’oficina de Lisboa totes les empreses catalanes que 
venen a Portugal no hi anaven perquè ja diuen: «Ja 
no tinc problemes ni de cross-cultural, ni de finança-
ment; ja m’emporto el banc, etcètera.» I vam dir: «Bé, 
doncs ja ho farem des d’aquí, no té sentit seguir amb 
l’oficina de Lisboa.» I, en canvi, obrim per exemple a 
Alger, perquè hi estan començant a anar moltes empre-
ses catalanes, o obrim a Seül.

Òbviament els viatges institucionals, de la mateixa 
manera, tots els viatges institucionals que s’han fet han 
tingut contingut comercial. El darrer a Rússia, l’hem 
obert a moltes empreses catalanes, que s’anirà veient, 
algunes ja ho podríem dir però altres s’anirà veient. El 
darrer viatge, també, que vaig fer a Algèria, precisa-
ment per al sector d’empreses lligades a la construcció 
i a la rehabilitació. Per tant, no és mèrit del Govern, 
però sí que el Govern ha posat la seva petita aportació, 
si li vol dir així.

Pel que fa referència al port d’Alcanar, mirin, jo estic 
més o menys al cas d’aquesta qüestió, tant de les con-
verses amb l’empresa com, sobretot, amb el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, però poden entendre 
que per distribució de tasques les negociacions direc-
tes les té –les porta– el conseller Recoder. He par-
lat amb ell reiteradament d’aquest tema, del dragat 
per obtenir un major calat que permetés que els bucs 
d’alt tonatge poguessin atracar al port, que, com he 
dit abans, és un dels avantatges competitius –efectiva-
ment, també s’ha dit– de la planta amb relació a al-
tres, per exemple la d’Alacant, que ha de transportar el 
ciment al port amb camions. Els detalls d’aquesta ne-
gociació no els conec, sí que em sembla que es voldri-
en dragar uns quatre metres, que això representa uns 
6 milions d’euros, però aquestes negociacions les porta 
més directament el conseller competent en la matèria, 
el senyor Lluís Recoder; sé que estan en converses i jo 
he «apretat», diguem-ne, que el tema es pogués portar 
endavant, com tantes altres inversions que van lligades 
a millorar la competitivitat de les empreses catalanes, 
i espero que hi hagi bona disposició, recursos pressu-
postaris i que, per tant, si aquesta fos la raó fonamen-
tal de redreçar la competitivitat de la planta d’Alcanar, 
doncs, que la superem.

Òbviament, estic al cas de la convocatòria del senyor 
Trullén al paranimf de la Universitat de Barcelona per 
fer una reflexió, una més, que jo li agrairé; tinc molt bo-
na relació amb el senyor Trullén. Em sembla que és el 
número dos del Grup Socialista a l’Ajuntament de Bar-
celona, i per tant tot el que vingui del Grup Socialista 
o de qualsevol altre grup d’aquí, del Parlament de Ca-
talunya, o de l’Ajuntament de Barcelona serà ben rebut. 
De tota manera, això és un continu, perquè, fixi-s’hi, 
només la setmana passada vam tenir una reunió de pri-
mer nivell amb el senyor Gallego i el senyor Álvarez, 
de Comissions Obreres i d’UGT, i vam parlar de mol-
tes coses però sobretot d’indústria, per cert, també de 
la planta d’Alcanar de Cemex; com ha dit abans el di-
rector general; el senyor Álvarez ha tingut intervenció 
molt directa, i també el senyor Gallego, perquè tots dos 
van parlar. Amb els col·legis professionals, la relació 
és contínua; amb les universitats, no fa gaire em vaig 
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reunir amb tots els rectors per impulsar el «Catalunya 
emprèn» a la seu de les universitats. Per tant, qualsevol 
reflexió, aportació, document serà molt benvingut per 
part del Govern. Em sembla que no m’he deixat res. Hi 
ha algunes coses que ara el director general les contes-
tarà.

Quant a la intervenció del senyor Enric Millo, del Grup 
del Partit Popular, miri, Catalunya té una taxa d’atur 
que no es pot permetre, però ja no jo, òbviament, com 
a conseller responsable en la matèria. Catalunya és un 
país avançat i un país avançat ha d’oferir oportunitats 
–també laborals, òbviament, i de tot tipus– a la seva 
gent i, per tant, és un objectiu de país. Si hi ha alguna 
persona a Catalunya que creu que reduir l’atur no no-
més a la meitat com vaig dir, sinó a la meitat de la mei-
tat, és a dir, situant-se en taxes de desocupació de l’en-
torn..., com tenen Holanda, Àustria, de l’entorn del 4, 
del 5 per cent, que és allò que a vegades se’n diu l’atur 
friccional perquè hi ha gent que canvia de feina, gent 
que acaba els seus estudis, s’ha d’incorporar a la feina 
i triga uns mesos per situar-se, bé, aquell atur, que és 
perfectament assumible. Aquest ha de ser un objectiu 
de país i, per tant, hem de perseverar i no deixar de 
perseverar per aconseguir aquest objectiu. 

Ara, permeti’m que li digui, agafant les dades del dar-
rer any, dades oficials –demà tindrem noves dades 
d’atur registrat, que són els que tenim noms i cognoms, 
perquè l’EPA, l’enquesta de població activa, és més 
complicada, l’atur registrat són noms i cognoms que te-
nim. Miri, el darrer any –per evitar problemes de cicles 
al llarg dels trimestres, agafo el darrer any–, efectiva-
ment, males notícies, increment de l’atur registrat. Però, 
miri, li faré, si m’ho permet el llistat: de 31 d’octubre 
2011 a 31 d’octubre 2012, és a dir, l’increment intera-
nual octubre sobre octubre. Li diré referint l’increment 
de l’atur registrat –això no són dades nostres, eh?– a les 
oficines d’ocupació, el darrer any, de més a menys, se-
nyor Millo: primer, Astúries ha incrementat un 20,8 per 
cent; segon, el País Basc, 17,9 per cent; tercer, Castella 
i Lleó, 17,7 per cent –aquí potser alguna cosa m’hau-
ria de dir–; Castella - la Manxa, 15,6 per cent d’incre-
ment; Cantàbria, 15,3 per cent d’increment; Ceuta i 
Melilla, 14,7 per cent d’increment de l’atur registrat el 
darrer any; Navarra, 13,9 per cent d’increment de l’atur 
registrat; Aragó, 13,4 per cent; La Rioja, 13,2 per cent; 
Andalusia, 11,6 per cent –aquesta és l’altra bancada, 
però bé–; Canàries, 11,4 per cent; mitjana de l’Estat es-
panyol, 10,8 per cent, és a dir, un increment de l’atur 
registrat el darrer any de l’11 per cent –vaig de més 
a menys, eh? –; Galícia, 10,6 per cent, amb el senyor 
Núñez Feijóo; Madrid, 10,5 per cent –vaig baixant–; 
Múrcia, 10,2 per cent; Extremadura, 9,8 per cent; Co-
munitat Valenciana, aquí escolti també, 9 per cent; en 
queden dos –he anat de més a menys, malauradament 
som els penúltims, perquè podríem ser l’últim–, Cata-
lunya, 5 per cent –dades oficials d’atur registrat–, i des-
prés ja ve Balears. M’agradaria, en aquest cas, ser el 
darrer en el sentit que el que menys hagués augmentat 
l’atur. Males notícies, senyor Millo, molt males notícies 
per a Catalunya, i no ens consola que siguin pitjors per 
als altres, encara que ho lamentem també.

Esperi, que acabo. El senyor Puigcercós, del Grup 
d’Esquerra, que també em demanava coses, a vegades, 
coses de futur són complicades. Jo vaig tenir un profes-
sor, senyor Puigcercós, el professor Álvarez, que deia: 
«Quan us demanin fer prediccions, com a mínim, feu-
les a cent anys vista, així després no us ho podran tenir 
en compte», deia ell. Però, clar, vostè em demana per ja. 
Miri, ja ho hem fet això que comenta. Bé, òbviament el 
pla –ja ho he comentat– per a Terres de l’Ebre que està 
elaborant la Rovira i Virgili al campus Tortosa –això ja 
ho he comentat, era una pregunta que vostè em feia, ai-
xò està en marxa–, Déu n’hi do el que ja porta avançat; 
ens han fet presentacions parcials encara, això sí que és 
veritat, no està finalitzat.

Pla energia. El Pla d’energia ja preveu objectius: ga-
rantia de subministrament, per això ja hem fet molt 
avançada la interconnexió elèctrica amb Europa; el te-
ma del gas d’alta pressió, que ja ha arribat a Hostalric, 
etcètera. Garantia de subministrament. Preu? Volem 
reduir el preu, però ja li ho he dit, estem amb un sis-
tema energètic que era el sistema de l’Estat i aquí ens 
hem de menjar amb la tarifa elèctrica domèstica i tam-
bé industrial, ens hem de menjar qüestions com ara el 
suport a la mineria, que jo no dic que hi hàgim de do-
nar suport, però dic que per què hem de pagar a la tari-
fa elèctrica si els alemanys, els francesos, els holande-
sos, els italians no ho paguen perquè això ho porten a 
pressupost general?

El tema de la extrapeninsularitat canària, fixin-se el 
que dic: León –el president Zapatero era de León– i 
ara Canàries –el ministre actual d’energia és de Canà-
ries. Per què hem de pagar milers de milions d’euros 
amb la tarifa elèctrica? Home, si és una opció social 
per la insularitat i la llunyania, doncs porti-ho a pressu-
postos. Per tant, tot això voldríem que canviés el model 
energètic. 

Òbviament, si nosaltres tinguéssim sobirania en la po-
lítica energètica ja li asseguro que seria d’una altra ma-
nera –seria d’una altra manera. Tinc calculat, senyor 
Puigcercós, i l’hi faré arribar..., nosaltres parlem molt 
del dèficit fiscal de Catalunya amb la resta de l’Estat, 
li portaré el que representa per a Catalunya –famílies 
i empreses– el que paguen cada any milers de milions 
d’euros; està calculat amb detall, i això és fàcil perquè 
amb l’electricitat és fàcil, què costa a Catalunya estar 
en el model energètic espanyol. I, bé, no sé si es porta-
rà les mans al cap perquè vostè coneix ja xifres d’això, 
però aquestes estan calculades i les tenim a la conselle-
ria d’Empresa i Ocupació –les ha calculat la Direcció 
General d’Energia, l’Icaen, en combinació amb la con-
selleria d’Economia i Coneixement–, i tenim en detall 
el cost que representa per a les famílies i les empreses 
catalanes estar en un model energètic que és ineficient, 
que fa un sobrecost energètic i, per tant, una pèrdua de 
competitivitat per a les empreses.

Fibra òptica. Escolti, si aquesta és la nineta dels meus 
ulls, el concurs del CTTI. Escolti, hem fet en menys 
d’un any –en menys d’un any–, hem fet la recomposi-
ció de la competitivitat de les empreses catalanes des 
del punt de vista de les telecomunicacions, una cosa 
que només s’han atrevit a fer seriosament empreses 
multinacionals. Hem fet un diàleg competitiu dient a 
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totes les empreses quins problemes teníem amb suport 
a l’usuari, amb aplicacions, amb centre de procedi-
ments de dades i amb connectivitat i telecomunicaci-
ons, particularment fibra òptica i, després d’un diàleg 
competitiu, les empreses ens han ofert les seves so-
lucions i les hem adjudicat. I quins criteris hem tingut 
en compte? Hem tingut en compte, primer, l’estalvi; 
hem estalviat 25 per cent de la factura de la Genera-
litat de l’any passat; dos, salt tecnològic, aquest és un, 
en dos anys tindrem fibra òptica a tot el territori ca-
talà, no només a Terres de l’Ebre, que era el pla pilot 
del Govern anterior; a totes els edificis públics, ajun-
taments, hospitals, escoles, a peu de polígon industri-
al hi haurà fibra òptica d’alta capacitat; el despentinat, 
òbviament, l’hauran de fer els operadors.

A Terres de l’Ebre hi havia un problema, com sap, hi 
havia una empresa catalana i una canadenca, d’Alberta, 
de Calgary. El problema és que l’empresa catalana tenia 
el 60 per cent; la d’Alberta, canadenca, el 40 per cent; la 
catalana estava en una situació difícil, no aportava res; 
la canadenca era la que hi estava posant tots els diners, 
però malauradament estava també amb la cua de prove-
ïdors. Ja està desembussat el tema i, per tant, seguirà la 
inversió. Per tant, no pateixi per fibra òptica a Terres de 
l’Ebre. Però també al conjunt de Catalunya crec que en 
dos anys tindrem desplegada tota la fibra òptica d’alta 
capacitat al conjunt de Catalunya.

I acabo, per la meva part; després pregaré que el direc-
tor general de Relacions Laborals digui alguna cosa.

Del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. A veure, del que nosaltres ento-
mem de les converses amb l’empresa no crec que hi ha-
gi un problema de deslocalització, no el veiem. Sí he de 
dir que..., bé, si la demanda es recupera, hi tornarem, 
però si la demanda no es recupera, no.

El tema que hi hagi una operació especulativa sobre 
les accions de Cemex, que és una companyia pública 
i que, per tant, que cotitza en els mercats..., tampoc 
en sabem derivar que hi hagi cap intenció d’aquesta 
mena; no, no ho veiem. I, contrapartides, no ens ha 
demanat res, més enllà del tema del port que ja hem 
comentat. Les gestions s’han fet amb tothom, amb 
l’empresa, amb tot el que això representa, ja ho he dit, 
el territori, etcètera.

I vull acabar, abans de demanar a l’honorable presi-
denta si pot acabar d’intervenir el director general de 
Relacions Laborals..., hi ha una cosa, és veritat que ara 
les empreses estan en una situació..., algunes, altres 
no, les que estan amb problemes –les que estan amb 
problemes–, però, si exporten –si exporten– és veri-
tat que ara potser no estan generant ocupació, però, si 
exporten, acabaran sent més competitives i, per tant, 
generant ocupació.

És per això que un dels nostres objectius en els nostres 
plans estructurals, juntament amb la innovació, junta-
ment amb l’atracció de la inversió estrangera directa, 
és la internacionalització de l’economia catalana, de les 
empreses, de la seva gent, perquè, si som gent de món, 
de ben segur que millorarà la nostra ocupabilitat, el 
nostre ofici, i, per tant, la nostra ocupació i el nostre ni-
vell de vida.

La presidenta

Senyor director de Relacions Laborals....

El director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball

Sí, molt breument. Conscient que vostès d’aquí a una 
hora tenen una altra..., una altra sessió i que porten 
moltes hores... Només un tema: potser no m’he expli-
cat bé, senyor Collboni, i senyor Millo. Jo..., en cap 
cas, el meu to ni era de buscar culpabilitat o no. I, si 
em permet la liberalitat, senyor Millo, vostè i jo vam 
compartir durant anys responsabilitats en el mateix 
departament. 

Les competències de la Generalitat resten inalterables, 
són les que estan a l’article 170 de l’Estatut. Les fun-
cions varien de l’autoritat laboral, així com abans... 
–i vostè ho sap perquè era quan vostè i jo coincidíem en 
el Departament de Treball en aquells moments–, així 
com abans en l’article 41 de l’Estatut dels treballadors, 
doncs, deia que l’autoritat laboral autoritzarà les modi-
ficacions substancials, després, fruit de la reforma, no 
va ser.

En aquest moment, amb els ERO..., abans ho autorit-
zàvem, ara no; potser no m’he explicat bé, però això 
no fruit d’aquesta reforma, el tema del 85 per cent i de 
les diverses comunitats autònomes, sinó de la reforma 
anterior del 2010, del 97 etcètera. Sempre ha estat així.

I, per últim, crec que és el més important, disculpin, 
potser no m’he explicat amb el ball de números, el 
85 per cent i comunitats autònomes.

El que..., l’important, nosaltres el que farem és citar ja 
les parts –em sembla que ho he dit abans, ho heu apun-
tat– per a la setmana del 10, per tal d’oferir ja una me-
diació a partir de les funcions i competències que ens 
dóna l’article 10, del Decret 14/83, per tal d’oferir la me-
diació entre les parts, oferir-la i fer-la, de manera que 
la recol·locació i la internalització puguem fer un segui-
ment com a autoritat laboral aquí a Catalunya. Perquè 
ens sembla que la manera que ha quedat redactat en el 
pacte és, en excés, genèric. I, per tant, des d’aquest punt 
de vista, i ho dic mirant-me els representants dels comi-
tès d’empresa, doncs, això és el que farem.

Només dir-los no obstant, al que deia el senyor Collbo-
ni que jo havia repetit els criteris de l’empresa..., jo he 
repetit els de l’empresa, he repetit els dels treballadors, 
i els he dit que faríem aquest seguiment. L’empresa va 
ser, jo li ho diria, cordialíssima, però va ser d’una con-
tundència enorme. I va dir, literalment, que «per a ells 
la fàbrica estava fora de mercat». Jo els vaig oferir la 
possibilitat, després d’haver parlat amb el territori, de 
dir: «Escolta, el que sí que podem fer és un ERO tem-
poral, i, mentrestant, fem el dragatge del port.» I diu: 
«D’això, en parlaríem després.»

Fruit d’aquesta contundència, sàpiga també –surt reco-
llit a les notícies– que, en el seu moment, l’empresa, 
concretament el dia 5, es va negar –se’ls va negar– la 
presència als alcaldes de Sant Carles de la Ràpita i de 
Vinaròs a les reunions. I va negar també, consta per es-
crit en els teletips, consta també, diu: «Nega que qual-
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sevol Administració interfereixi en les negociacions de 
l’ERO.» És a dir, l’empresa ho va tenir claríssim i no 
va deixar en cap moment que nosaltres hi entréssim. 
El que sí que li puc dir és que ho vàrem intentar a totes 
i ho vàrem intentar fins i tot parlant amb els membres 
del comitè.

Insisteixo en el tema de la mediació per a la setmana 
del 10 de desembre.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, tenen la paraula els 
grups parlamentaris per a la rèplica. En primer lloc, 
l’il·lustre senyor Jaume Collboni, en nom del Grup So-
cialista.

Jaume Collboni Cuadrado

Sí, molt breu..., molt breument, presidenta. Conseller, 
em sap greu que vostè no s’hagi compromès clarament 
amb allò que pot fer el Govern de cara a la reversibili-
tat de la empresa Cemex. 

No ens ha aclarit amb el tema energètic què és el que 
pensa fer. No ens ha assegurat..., ens ha dit que hi ha 
gestions, que vostès estan fent gestions amb el con-
seller Recoder pel que fa al port d’Alcanar. I aquí el 
que necessitem són compromisos concrets. Si vostè 
vol que l’empresa asseguri la producció integral de la 
planta, com passa en altres plantes, per cert, d’altres 
parts de l’Estat espanyol, per alguns motius serà que 
tampoc vostè ha explicat, doncs, el que es necessiten 
són compromisos concrets. I tampoc ha contestat a..., 
o almenys jo no ho he sentit, sobre quina és la seva 
posició sobre la modificació de la Llei de 2005 sobre 
emissions i els períodes de carència, que també és im-
portant per a la viabilitat de l’empresa.

En segon lloc, senyor Teixidó, la política industrial d’a-
quest Govern és la que explica, és la causa que explica 
moltes de les empreses, conflictes a empreses, desloca-
litzacions, ERO que han passat per aquest Parlament 
durant aquests dos anys; de la crisi, evidentment, però 
de la gestió de la crisi, també.

I el Govern de Catalunya té competències en la ges-
tió de la crisi, poques, moltes, però en té. I quan avui 
s’han ajuntat aquests..., els representants dels sindicats 
i de les patronals, i no estem parlant de qualsevol, es-
tem parlant dels secretaris generals de Comissions 
Obreres i UGT, del president de Foment del Treball, del 
president de la Pimec, del rector de la Universitat de 
Barcelona, de l’Autònoma, de la Politècnica, del degà 
del Col·legi d’Economistes, del degà del Col·legi d’En-
ginyers Industrials i del Col·legi d’Enginyers, avui deu 
ser... –deu ser, deu ser– perquè alguna cosa no va, pel 
que fa a la política industrial en aquest país, honorable 
conseller –alguna cosa no va.

I, per acabar, es necessita credibilitat –es necessita cre-
dibilitat–, senyor conseller, i, de veritat, vostè diu que 
estan elaborant un pla estratègic que preservi l’ocupació 
sobre el qual no ens ha dit res més que «que s’està ela-
borant».

Bé, el que passa és que després els fets desmenteixen 
els seus compromisos. Avui mateix, Fersa ha anunciat 
que no construirà el parc eòlic d’Horta de Sant Joan. 
I això... –i això, i això– era... (Veus de fons.) Sí, exacte, 
ja ho veurem. I això suposo que formava part del seu 
pla de l’energia, i això formava part de la, diguem-ne, 
reactivació de les Terres de l’Ebre. Com un altre com-
promís que tampoc hem sabut, no hem tingut cap més 
novetat, sobre una gran inversió, de milers de milions 
d’euros, per a la reversió hidràulica a la Riba-roja, la 
Fatarella, que vostès van fer una presentació..., van fer 
una presentació en seu parlamentària, també hi era 
el senyor Fernández Teixidó, pel que em diu el por-
taveu Sabaté dels temes d’energia, ja fa més d’un any 
i tampoc se sap res. Per tant, una inversió que estava 
compromesa o anunciada... –perdó, conseller–, avui 
s’anuncia que no es fa, i una altra que vostès van anun-
ciar, no hi ha novetats.

Per tant, menys plans i menys powerpoints i més com-
promisos concrets, senyor conseller.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor Josep Enric 
Millo.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, presidenta. No sé si es tracta de powerpoints 
o de paper cuixé, però el fet és que nosaltres no ens hem 
vist respostos en les preguntes que hem formulat.

Jo li he sigut molt concret en algunes preguntes amb 
relació a les mesures que vostès han pres o pensen 
prendre o impulsar en l’àmbit territorial concret del 
Montsià, on aquestes famílies queden afectades per 
aquest expedient d’extinció de contractes. I jo dema-
nava, doncs, això, mesures concretes no?, no plante-
jaments generals i plans estructurals..., que això ja ho 
sabem; però que, quan hi ha una.., una actuació com 
aquestes, doncs, que genera aquesta conseqüència tan 
greu sobre la població, sobre la ocupació, doncs, a mi 
em sembla que un govern ha de tenir mesures pensades 
per implementar directament en el territori. I també pel 
que fa, doncs, al seguiment del pla social, i mesures 
concretes, les llicències, i també sobre el capteniment 
amb relació al futur del port, no?

Bé. No ho sé, si vostè creu que pot contestar alguna 
cosa, doncs, perfecte. I, si no, doncs, serà que no hi ha 
res a contestar.

I només una qüestió menor, però no poc important: de 
les paraules del director en el seu moment es desprenia 
perfectament, no m’ho he imaginat, una certa queixa 
quant a la resposta o a la reacció, o la relació entre el 
departament d’aquí i el ministeri, o la direcció gene-
ral corresponent. (Veus de fons.) Exacte. Per tant, vostè 
mateix ara ho reconeix amb els seus gestos, no? Hi feia 
referència, i a mi m’ha semblat, doncs, que una mica 
desplaçava o es treia les puces de sobre, no?, despla-
çant-les cap a d’altres, no?, com de si..., si això no fos 
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així, les coses anirien millor. Per això em referia al fet 
que..., una vegada més, això..., no?

Però no es preocupi, senyor Teixidó, diputat, que vos-
tè veig que, seguint perfectament les consignes del seu 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, bona tam-
bé aquesta tesi que sempre les culpes les tenen els al-
tres, no?

Miri, el senyor director abans recordava, precisament, 
que fa vint anys –fa vint anys– coincidíem, i jo repre-
sentava l’autoritat laboral a Girona, no? I una de les 
coses que vaig aprendre –fixi’s si en fa temps, d’això, 
no?– és que quan hi ha un conflicte entre dues parts... 
–i aquí possiblement hi ha hagut un conflicte d’eficàcia 
en la relació entre el Govern d’aquí i el Govern de l’Es-
tat–, quan hi ha un conflicte mai –mai– el cent per cent 
de la culpa la té una part.

I vostès insisteixen constantment en què sempre –sem-
pre– el cent per cent de la culpa la té l’altra part, i es-
tan immersos en un greu error. Jo estic segur que vostè 
encara hi és a temps, de rectificar.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Sí, per comentar quatre qüestions, 
no? La primera és que és el mateix conseller qui ens 
ha convidat a fer balanç del que ha passat aquests dos 
anys i de la seva gestió, perquè ell ho ha fet, no? I crec 
que el contrast entre els objectius i els resultat és cla-
morós. I que al final tot queda reduït... –i no dic que no 
s’hagi de fer, eh?, i segurament que hi ha coses positi-
ves, però–, tot queda reduït al mapa de riscos, del que 
vostès han fet, pel que vostè mateix ha dit. Ha concre-
tat, en el mapa de riscos, on hi ha una part d’actuació, 
però hi ha una bona part de seguiment i descripció de 
quina és la realitat, no?, igual que amb el pla amb re-
lació a la indústria cimentera, que tot ho fia a que es 
faci el corredor del Mediterrani o al Barcelona World. 
Malament rai, diguéssim, si ho hem de fiar només amb 
això, no? Malament rai!

Segona qüestió; el senyor Fernández Teixidó parlava 
de..., com si no haguéssim estat respectuosos amb la 
decisió que han fet els treballadors i que han pres de 
forma majoritària. Si no és així, ho semblava, no? 

En qualsevol cas..., ni cap falta de respecte, al con-
trari, jo crec que els treballadors han fet tot el que ha 
estat en les seves mans per salvar els llocs de treball 
i més. I això, el que ha passat, és una prova d’on ens 
han portat les successives reformes laborals. És a dir, 
els treballadors han hagut d’acceptar això, perquè, si 
no, tindrien damunt de la taula, doncs, un acomiada-
ment a vint dies per any treballat. Se’ls hauria aplicat 
directament la reforma laboral. És a dir, l’opció era 
entre una resolució dolenta i una més dolenta encara.

Jo crec que el dia 10, o quan es faci la reunió que vos-
tès han dit, el Departament ha de fer no només segui-

ment, sinó de concretar algun dels extrems i ha de ga-
rantir que els acords es compleixin, i que quan sigui 
possible recuperin, fins i tot, els llocs de treball que 
s’han perdut. Però, és evident que aquestes situacions 
porten una certa sensació d’impotència –d’impotèn-
cia– per aquest desequilibri de les relacions laborals 
que afavoreixen, en aquest cas, a l’empresa en detri-
ment dels treballadors, no?

Tercera qüestió; vostè, conseller, ha dit que sí que s’ha-
vien... No m’ha quedat clar. Jo li he preguntat si el con-
seller Mas havia fet alguna gestió en aquest sentit. Si el 
conseller Mas havia fet alguna gestió al màxim nivell..., 
el president, perdó, el conseller..., el president Mas havia 
fet alguna gestió al màxim nivell amb l’empresa, i quina 
havia estat, no? I no, no m’han respost; entenc que no hi 
ha hagut cap gestió en aquest sentit, no?

Jo crec que..., que no es pot ser feble amb l’empresa, 
que cal ser clars i que cal ser contundents, perquè cre-
iem, pel que s’ha dit, pel que han explicat els treballa-
dors, per les dades que hi ha, que els motius del tanca-
ment de l’empresa, quan s’havien fet les inversions que 
s’havien fet, no estarien prou justificats, no?

I miri, amb relació a la situació que tenim ara per da-
vant i el proper Govern, més enllà que a vostè el no-
menin fill adoptiu de la Sènia..., (veus de fons) doncs, 
que l’objectiu hauria de ser, en aquest cas, que el pla 
que vostès diuen que estan treballant..., més que una su-
ma de qüestions molt puntuals i concretes, hauria de ser 
seure amb els ajuntaments, amb les empreses, amb els 
treballadors de la zona, i veure quines són les sortides 
que hi pot haver per a una comarca que està en una si-
tuació gravíssima i complicada, i que, en qualsevol cas, 
no ens podem resignar a aquesta situació.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, l’honorable senyor 
Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Bé, jo... No, jo em conformaria que el conseller –ja hem 
debatut molt i ens ha explicat molt– ens expliqui una 
resposta aproximada en el tema de les emissions de 
CO2, si és possible reconduir aquell tema. Res més.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyor Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Presidenta, brevíssimament –no pensava intervenir–; 
només, senyor Vendrell, per deixar-li ben clar que no-
més en el supòsit que qualsevol grup parlamentari im-
pugnés l’acord d’una assemblea per unanimitat, eh?, se-
ria faltar al respecte. Vostès no ho han fet. I, per tant, no 
existeix ni la premissa major, i, per tant, no els puc acu-
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sar de res; lluny de fer-ho. I, a més, conec la tradició del 
seu grup parlamentari que respecta les opinions de les 
assemblees dels treballadors. No ha de patir per això; en 
cap cas, jo m’he manifestat al respecte.

I amb relació al senyor Millo, miri, podem parlar d’ex-
periència, de vint anys, de tota la història que vul-
gui, perquè ja sé que en Millo, doncs, té una llarga ex-
periència, això no ho discutirem. Fet concret... (Veus de 
fons.) Una llarga experiència. Fet concret: ens ha con-
testat el ministeri, senyor Bonastre, a les peticions que 
hem fet d’informació respecte del conflicte que teníem, 
sí o no?

La presidenta

L’honorable conseller respondrà sobre el tema de CO2.

El conseller d’Empresa i Ocupació

No, sense ànim d’obrir torn. Tot això està recollit al Pla 
de l’energia i canvi climàtic, fil per randa, i, per tant, 
jo els convido que, ja sigui per la via web o amb docu-
ment imprès, ho consultin i..., eh?

La presidenta

Moltes gràcies.

Doncs, agrair al conseller la seva compareixença, sus-
pendre la Diputació Permanent fins a dos quarts de 
cinc de la tarda.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i dos 
minuts i es reprèn a dos quarts de cinc i cinc minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió amb el cinquè punt de l’ordre del 
dia, que és la compareixença del molt honorable pre-
sident de la Generalitat davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre l’aplicació del Fons de liquiditat 
autonòmic i els seus efectes sobre el control de la gestió 
de la tresoreria de la Generalitat.

Compareixença
del president de la Generalitat per a 
informar sobre l’aplicació del Fons de 
liquiditat autonòmic i els seus efectes 
sobre el control de la gestió de la tresoreria 
de la Generalitat (tram. 350-00003/09)

Aprovada la sol·licitud de compareixença en l’anteri-
or sessió de la Diputació Permanent, tinguda el passat 
30 d’octubre, i d’acord amb l’article 150 del Reglament, 
passem ara a substanciar aquesta compareixença. Té la 
paraula el molt honorable senyor Artur Mas, president 
de la Generalitat.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Moltes gràcies, presidenta del Parlament de Cata-
lunya. Senyores i senyors membres de la Diputació 

Permanent del Parlament, senyor conseller d’Econo-
mia i Coneixement, bé, comparec davant de la Dipu-
tació Permanent per entenc que ampliar i, en qualse-
vol cas, doncs, poder fer un debat sobre un tema que 
s’ha tractat a bastament les darreres setmanes. Si no 
ho recordo malament, el mateix conseller d’Econo-
mia i Coneixement ha comparegut en dues ocasions, 
els darrers dos mesos, per informar de l’aplicació i de 
les raons per les quals es va sol·licitar el Fons de liqui-
dació autonòmica, l’anomenat popularment «el FLA». 
Per tant, entenc que la meva compareixença no ha de 
ser tant per entrar en tota mena de detalls tècnics, que 
he d’imaginar que es van donar en el seu moment –va-
ja, que sé que es van donar en el seu moment–, sinó 
sobretot, doncs, per fer una valoració més general de 
la situació financera per la qual travessa la Generali-
tat de Catalunya; de les raons, a partir d’aquesta situ-
ació, que aconsellen demanar aquesta adhesió al Fons 
de liquiditat autonòmica, i, al mateix temps, fer una 
reflexió més general sobre els moments que travessem 
i el que vindrà aquests propers mesos, tenint en comp-
te que les polítiques a nivell europeu en matèria d’aus-
teritat no s’han acabat, continuen, de moment són inal-
terables i, per tant, poc o molt, nosaltres ens hi haurem 
de seguir ajustant.

El primer punt que els volia comentar és la justifica-
ció per la qual finalment s’acudeix al Fons de liqui-
dació autonòmica..., Fons de liquiditat autonòmica  
–perdó–, fons de liquiditat autonòmica. (Remor de 
veus i rialles.) fons de liquiditat autonòmica. (Persis-
teix la remor de veus.) Bé, sempre funciona el subcons-
cient, no? Fons de liquiditat autonòmica. Després ens 
referirem al que vostès també intueixen, que no és tant 
com això, però, evidentment, algunes dificultats im-
portants hi són, i vostès, a més a més, les coneixen per-
fectament. No els ho descobriré jo mateix; tothom que 
tingui interès a conèixer la situació la coneix perfecta-
ment per altra banda.

Bé, aleshores, és evident que en aquest moment hi ha 
unes enormes dificultats de finançament; això ho sap 
tothom. I no només enormes dificultats de finança-
ment, sinó també un encariment de tot el que és l’ac-
cés al crèdit en general, a les fonts externes de finan-
çament. Aquests darrers mesos, bastants mesos, hi ha 
molts menys diners per anar a buscar, per anar a dema-
nar, i, a més a més, més cars. Aquesta és la situació en 
la qual ens hem trobat des de fa bastant temps. L’Estat 
central s’hi ha trobat més recentment. En alguns temps 
anteriors no hi havia dificultats per accedir al finança-
ment i, a més a més, el finançament era a millor preu, 
era més barat. Vostès deuen recordar que a partir del 
mes de març, abril d’enguany el mateix Estat central va 
tenir enormes dificultats per accedir als mercats finan-
cers i, quan ho feia –que ho podia fer, malgrat tot, amb 
una certa regularitat–, ho feia a uns preus astronòmics, 
preus que, per altra banda, nosaltres, des de la Genera-
litat de Catalunya, ja estàvem pagant des de fa temps. 
Allò que per l’Estat central es va considerar inaborda-
ble, inassumible, nosaltres, a la Generalitat de Catalu-
nya i en general a nivell autonòmic, ja feia temps que 
estàvem pagant aquells tipus d’interès molt elevats. Per 
tant, un crèdit molt car i, a més a més, un crèdit cada 
vegada més escàs.
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Què ha portat a aquesta situació? Hi han portat factors 
diversos. En primer lloc, hi ha portat la indefinició so-
bre el futur de l’euro. Això no depèn de nosaltres, però 
hi és. Aquesta indefinició ens costa cara. I als països 
que estan amb economies, diguem-ne, en una situació 
pitjor i en aquells que tenim unes finances públiques 
més deteriorades, aquest efecte de la indefinició del fu-
tur de l’euro encara ens afecta més. Això hi era i enca-
ra hi és, potser una mica menys del que hi era fa uns 
mesos enrere, però aquest és un factor que segueix es-
tant sobre la taula, que, combinat amb aquesta aposta 
europea de les polítiques d’austeritat..., i dic «europea» 
perquè, en definitiva, recordin que tots els països de la 
Unió Europea, sense excepció, van acordar els controls 
de dèficit i d’endeutament; aquests són acords d’abast 
europeu, de tots els països, petits, mitjans i grans, de tot 
tipus de governs. Aquí no hi ha algú que es va inventar 
un percentatge, 3 per cent màxim de dèficit sobre PIB; 
un altre percentatge, 60 per cent màxim de deute sobre 
PIB... Van ser acords europeus que estan vigents, hi in-
sisteixo, per part de països petits, països mitjans, països 
grans i amb tot tipus de governs. Aquesta aposta tan es-
tricta per l’austeritat, fins i tot en moments de recessió 
econòmica com els que estem vivint, especialment en 
alguns països d’Europa, i, dintre d’aquests països, es-
pecialment dintre dels països del sud d’Europa, fa que, 
combinada amb la indefinició de l’euro, provoqui una 
situació d’alteració financera, doncs, molt important i 
de manca d’accés regular als mercats de crèdit.

Un segon motiu és la persistència de la recessió. La 
persistència de la recessió, que en el seu moment es va 
pensar que era una cosa més passatgera, ja es veia que 
era dura l’any 2008, el 2009 va ser tremendament pu-
nyent –recordin-ho, que els grans increments de l’atur 
a Espanya i a Catalunya es van produir l’any 2009–, 
el 2010 va seguir la recessió però hi va haver una mi-
ca de punt d’inflexió –molt poquet, una mica–, el 2011 
fins i tot hi va haver una mica de creixement econò-
mic, especialment durant els primers mesos de l’any. 
Això va tornar a girar a la contra cap a l’estiu del 2011, 
ara fa una mica més d’un any; va acabar el 2011 amb 
una situació ja molt complicada, amb visualització que 
entràvem per segon cop en tres anys en una segona re-
cessió –allò que era tan temut que es pogués produir 
finalment es va produir–, i estem al 2012 un altre cop 
en plena recessió. No tan forta com la del 2008, finals 
del 2009 especialment, principis del 2010, però tornem 
a estar amb una caiguda, doncs, de creixement econò-
mic, per tant, amb un decreixement econòmic, que, a 
més a més, no és només exclusiu nostre: és comú a tot 
l’Estat espanyol, comú a molts països de la Unió Eu-
ropea i gairebé comú a tots, perquè fins i tot els que 
estaven millor tenen economies que s’estan desaccele-
rant; fins i tot els més brillants, en aquesta època de 
dificultats, estan tenint dificultats creixents. I això, en 
part, apunta a aquesta persistència de la recessió, co-
sa que, evidentment, dificulta l’equilibri de les finances 
públiques, el compliment dels dèficits, i també l’accés 
als mercats financers.

Un tercer motiu –que aquest ja és més intern nostre, di-
guem-ne, de l’Estat espanyol, i també de Catalunya, poc 
o molt– són les nostres bombolles particulars, la nostra 
bombolla immobiliària, que va arrossegar una bombo-

lla financera, que les dues sumades han portat a un de-
teriorament dels comptes públics molt important i a un 
deteriorament del sistema financer interior també molt 
significatiu.

Afegeixin a aquests arguments un de quart –en el qual 
no posaré massa l’accent, però no tinc més remei que 
deixar-lo dit–, que és una gestió, dit en termes molt su-
aus, molt poc decidida i molt poc hàbil, en els moments 
d’inici de la recessió, en els moments d’inici de la crisi 
–per tant, m’estic referint ja a finals del 2008 i, no cal 
dir-ho, 2009, etcètera–, una gestió molt poc hàbil i molt 
poc decidida per part d’alguns governs, que no van veu-
re la magnitud del que venia a sobre, de les dificultats, 
i que no van prendre pràcticament cap decisió des del 
punt de vista de l’equilibri dels comptes públics i de la 
reducció dels dèficits i dels endeutaments, que en aquell 
moment eren clarament creixents.

Si vostès sumen tots aquests factors junts, expliquen, 
entenc jo, la situació de dificultats grans, de dificultats 
molt grans que tenim, d’accés als mercats de finança-
ment.

No cal que insisteixi en un punt que és molt conegut 
i que, a més a més, és molt evident, és molt obvi, no? 
I és que en la mesura que seguim fent dèficits, auto-
ritzats i alguns no tant..., perquè aquests darrers anys, 
doncs, gairebé totes les autonomies, per no dir totes, 
han passat per sobre dels seus objectius de dèficits au-
toritzats, governés qui governés. També el conjunt de 
l’Estat espanyol, governi qui governi, incompleix els 
seus dèficits: va passar el 2011, tothom sap que torna-
rà a passar el 2012... Són governs diferents, un era del 
PSOE, l’altre és del PP, però els dèficits se seguiran 
incomplint. Per tant, estem en aquest punt: tots aquells 
dèficits que es fan, autoritzats, o aquells que passen per 
sobre dels límits autoritzats, s’han de finançar amb re-
cursos externs. Per definició, quan fas dèficit vol dir 
que gastes més del que ingresses i, per tant, això t’ho 
ha de finançar algú. I aquest algú, així com els anys 
2008 i 2009 i 2012 encara existia, en aquest moment 
pràcticament aquest algú que finança ja no existeix. 
N’hi ha un que finança, que és l’Estat espanyol.

I d’aquí el FLA, d’aquí el Fons de liquiditat autonò-
mica, el FLA. I el FLA apareix, doncs, una mica –ho 
hem comentat diverses vegades amb el mateix con-
seller Mas-Colell–, com a continuïtat dels ICO pro-
veedores i dels ICO deudas, que ja es van arbitrar a 
principis d’aquest any 2012, per fer front a aques-
tes dificultats importantíssimes d’accés al finança-
ment per part de molts governs autonòmics. I a par-
tir d’aquí, doncs, com a continuació de totes aquelles 
operacions de l’ICO, neix aquest any 2012 aquest Fons 
de liquiditat autonòmica.

Tots aquests mecanismes –ICO proveedores, ICO deu-
da, Fons de liquiditat autonòmica–, tot això que va en 
la línia de poder finançar una sèrie de coses que, si no, 
no es podrien finançar i, per tant, no es podrien pagar, 
tot això es presenta gairebé com a mecanismes extra-
ordinaris, quan de fet nosaltres des del primer mo-
ment, aquest Govern, el Govern de la Generalitat, des 
del primer moment –parlo ja de dos anys enrere pràc-
ticament, o com a mínim un i mig enrere–, ja des del 
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primer moment va demanar mecanismes ordinaris de 
finançament; no mecanismes extraordinaris –ara una 
cosa, ara una altra–, tots ells amb una negociació molt 
complicada: vàrem demanar des del començament 
que l’Estat espanyol, que era l’únic que tenia un accés 
normalitzat als mercats de crèdit, malgrat que pagava 
molt car el diner, organitzés un sistema, diguem-ne, 
ordinari de finançament de les administracions públi-
ques de l’Estat i, per tant, també de les comunitats au-
tònomes.

Això l’Estat espanyol no ho ha volgut fer. Ha anat fent 
mecanismes extraordinaris –un dia un, un altre dia un 
altre–, que finalment, a base d’encadenar mecanismes 
extraordinaris, s’han acabat convertint més o menys en 
un mecanisme ordinari. Tant és així, que el mateix mi-
nistre d’Hisenda ja ha anunciat que l’any que ve aquest 
Fons de liquiditat autonòmica haurà de continuar. I és 
evident que haurà de continuar, perquè, si no continu-
és, ens trobaríem amb una impossibilitat de fer front 
als pagaments, a molts tipus de pagaments. I no ens hi 
trobaríem nosaltres només, a Catalunya, s’hi trobarien 
pràcticament totes les comunitats autònomes; si no to-
tes, pràcticament totes. I les que no s’hi troben és per 
dues raons: una, perquè tenen concerts econòmics que 
els donen un tipus de finançament radicalment dife-
rent, o bé, perquè, ja des de fa més temps, tenien una 
gestió més, diguem-ne, ajustada en el que eren els pa-
ràmetres de dèficit; moltes d’elles que havien agafat 
competències molt més tard, i, per tant, no portaven 
tants endeutaments acumulats amb el pas del temps, 
a diferència de Catalunya i d’algunes altres, que havi-
en agafat aquestes competències molt més aviat en el 
temps. Però, amb aquestes excepcions, gairebé tothom 
es troba en aquesta situació que els descrivia. Hi ha ha-
gut una certa discussió i un debat i, fins i tot, en algun 
cas, una certa polèmica sobre el perquè s’havia de de-
manar l’accés en el Fons de liquiditat autonòmica, per 
part, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya.

Jo els resumiria això dient una cosa que em sembla que 
és molt clara: primer, tenim dret a utilitzar-lo, i, segon, 
en tenim necessitat; les dues coses: hi tenim dret i en 
tenim necessitat. Hi tenim dret, primer, perquè vam 
ser els primers en proposar-ho, abans que ningú, i, se-
gon, perquè Catalunya, com a país, aporta quantitats 
importantíssimes de recursos nets a la resta de l’Es-
tat espanyol. I, per tant, aquell que aporta molt, aquell 
que paga molt, també té dret, en situacions com les que 
estem vivint, a gaudir dels mecanismes ordinaris que 
s’estableixen, en aquest cas, per finançar despeses en 
el conjunt de l’Estat espanyol. Per tant, hi tenim dret, 
però, a més a més, en tenim necessitat. Perquè, si no 
fos amb aquest accés al Fons de liquiditat autonòmi-
ca, doncs, la Generalitat de Catalunya i molts altres go-
verns a dintre de l’Estat espanyol, en aquest moment, 
no podrien atendre amb la regularitat que es fa els seus 
pagaments. I, quan dic «amb la regularitat que es fa», 
ho dic conscient que, fins i tot, el que estem fent en 
aquest moment quant a pagaments no és tot el que vol-
dríem fer, perquè voldríem pagar millor del que estem 
pagant. Ens agradaria pagar millor del que estem pa-
gant i la nostra economia agrairia que paguéssim mi-
llor del que estem pagant.

Imaginin-se que no tinguéssim el Fons de liquiditat au-
tonòmica, el mal que faríem a proveïdors de tot tipus; 
el mal que faríem, fins i tot, per refinançar determina-
des operacions que van vencent de crèdits anteriors de 
fa, alguns d’ells, molts anys enrere; el mal que faríem, 
en aquest sentit, seria un mal molt evident; per tant, és 
evident que tenim necessitat d’utilitzar-lo i, per tant, 
doncs, simplement l’utilitzem.

Què es pot pagar amb el Fons de liquiditat autonòmi-
ca? Perquè això no serveix per a tot, no serveix per a 
tot tipus de pagaments. Es poden pagar, bàsicament, 
les operacions de crèdit que vencen i que són anteriors, 
sobretot, les de banca estrangera. Perquè vostès saben, 
parlant en plata, que hi ha molts inversors estrangers 
que en aquests darrers mesos s’han retirat del mercat 
espanyol, han exigit que se’ls pagués els crèdits que te-
nien a Espanya i han marxat. Això és el que ha passat 
aquests darrers mesos, prova que l’Estat espanyol no 
està, precisament, en els seus millors moments, ni de 
bon tros, quant a prestigi, quant a generació de con-
fiança.

Per tant, aquest fons de liquiditat autonòmica serveix, 
primer, per atendre venciments d’operacions que van 
vencent, moltes d’elles que vénen d’abans i bastantes 
d’elles que vénen, concretament, de finançament ex-
terior; altres que fa pocs dies han servit per amortit-
zar, concretament, les emissions de bons que s’havien 
fet a Catalunya, en un moment en què era difícil tor-
nar a sortir amb una emissió de bons, precisament, per 
la manca de confiança que hi ha, en general, per part 
dels inversors. Hi havia molts particulars, en aquest 
cas, catalans, molts ciutadans de Catalunya que havi-
en subscrit aquests bons de la Generalitat, que es van 
començar, si no ho recordo malament, a la tardor del 
2010. I, a partir d’aquí, per donar tranquil·litat i garan-
tia que tothom cobraria, com ha estat el cas, no només 
el principal, sinó també els interessos, com és el que 
toca,, doncs, això va obligar al Govern actual de la Ge-
neralitat a adherir-se en el Fons de liquiditat autonòmi-
ca. Que també serveix per finançar el dèficit autoritzat 
–i subratllo la paraula autoritzat–, només serveix per 
finançar, quant a dèficits, el que està autoritzat; no dic 
«convingut», perquè moltes de les obligacions que te-
nim de dèficit màxim se’ns imposen, no es negocien, 
s’imposen per part del Govern espanyol sense autèntica 
negociació. Hi ha una aparença de negociació que, des-
prés, és una filfa –disculpin-me que utilitzi aquest llen-
guatge tan col·loquial–, perquè el que hi acaba havent 
és una imposició del Govern espanyol sobre quin és el 
sostre màxim de dèficit de les autonomies en general. 
Després, hi faré una referència breu també en aquest 
sentit.

En quines condicions s’accedeix al Fons de liquiditat 
autonòmica? Em sembla que el conseller Mas-Colell 
ho va comentar, a bastament, en altres compareixen-
ces, per tant, no m’hi entretindré; només dues idees, en 
aquest sentit: la primera, això no és un regal; accedir 
al FLA, el Fons de liquiditat autonòmica, no és un re-
gal, no ens regalen re, és un préstec a deu anys amb in-
teressos. Durant els dos primers anys no es paga amor-
tització de principal, només es paguen interessos; a 
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partir del tercer any, s’ha de pagar la part del principal 
que toca, l’amortització i, a més a més, els interessos.

Perquè en tinguin una idea, en els nivells que hem de-
manat el Fons de liquiditat autonòmica, els 5.000 i es-
caig milions d’euros, només el 2013 i el 2014 ens costarà 
300 milions d’euros d’interessos cada any, sense amor-
tització. Quan hi hagi l’amortització, en lloc de 300 
milions, seran 300 milions més 600 i escaig m ilions 
d’amortització; ens n’anirem gairebé a 1.000 milions 
cada any a partir del 2015 d’haver d’amortitzar aquest 
fons de liquiditat autonòmica. Per tant, de regal, re; de..., 
vaja, de dádiva, absolutament re. Aquí hi ha un prés-
tec amb totes les de la llei, que té un tipus d’interès que 
no és precisament un tipus d’interès menor, perquè ens 
cobren 3 punts més del que li costa a l’Estat, doncs, en 
circumstàncies normals a algun tipus de finançament.

L’altra condició que vostès coneixen perfectament és 
tota una sèrie de condicions que es posen per accedir 
en aquest fons de liquiditat autonòmica, que són con-
dicions que jo no els amago que són dures; no els ho 
amago; són les que són, i que no tenen tria: o ho agafes 
o no ho agafes. Això els passa exactament als països 
que han d’accedir en els ajuts europeus: o compleixen 
les condicions o no hi ha ajuts. Les autonomies estan 
exactament en aquest punt respecte a l’Estat espanyol, 
no es fa per elecció, es fa per obligació i per imposició.

L’últim tema que els volia comentar, com a reflexió més 
general, sortint, si m’ho permeten, del Fons de liquidi-
tat autonòmica, és la situació en la qual ens trobem; una 
situació on jo els diria que hi ha una doble dinàmica, 
una europea i l’altra estatal espanyola; l’europea la po-
dríem descriure, quant a condicionants, com els deia 
al començament, que hi ha una política acordada entre 
tots els països de la Unió Europea de controls de dèfi-
cits i de deutes; a Europa no es fa com als Estats Units 
d’Amèrica, no es va tirant de beta, no et pots endeutar 
pràcticament sense límit, hi ha normes molt estrictes 
acceptades per tothom, que en moments de recessió són 
molt difícils de complir, per no dir pràcticament impos-
sible de complir.

I aquí anem al segon punt. El segon punt és que la po-
lítica d’austeritat que s’està fent a la Unió Europea és 
clarament excessiva en els moments que estem actu-
alment, en aquests moments de recessió, és excessiva. 
Nosaltres no discutim, perquè no ho hem fet mai com 
a Govern, que la línia que se segueix, d’anar buscant 
el control dels dèficits i amorosir els endeutaments no 
és una línia incorrecta. Entenem que aquesta és una 
bona línia; fins i tot, aquells països que no l’han uti-
litzada l’acabaran utilitzant. Recordin que als Estats 
Units d’Amèrica, que tenen uns dèficits molt grans, 
s’està parlant del «precipici fiscal» –s’està parlant del 
«precipici fiscal». Als Estats Units d’Amèrica, que és 
la primera potència econòmica del món, debaten sobre 
el seu precipici fiscal. Si la primera potència econòmi-
ca del món debat sobre el seu precipici fiscal com a 
conseqüència dels seus dèficits, vol dir que aquest no 
és un tema exclusivament europeu, és un tema també 
d’un cert sentit comú. Però, de la mateixa manera que 
nosaltres, com a Govern, entenem que la línia de fons 
ha de ser cap al control dels dèficits i la limitació dels 
endeutaments –i això no ho discutim–, també entenem 

que aquesta política d’austeritat, que s’està aplicant en 
aquest moment de recessió, tal com s’està aplicant, pot 
acabar creant més problemes que no pas avantatges. 
I això ho hem dit moltes vegades.

Per tant, nosaltres som partidaris de no variar la línia 
de fons, però d’acomodar els ritmes, per anar reduint 
aquests dèficits, a les possibilitats del funcionament de 
l’economia per no perjudicar, precisament, tot el que 
són les polítiques de l’estat del benestar i les polítiques 
socials, i no cal dir-ho, també, les polítiques de reacti-
vació econòmica.

Segona reflexió que els vull fer en aquesta dinàmica 
europea. No hi ha ningú, i subratllo la paraula ningú, 
a la Unió Europea –ningú, per poderós que sigui–, que 
hagi canviat aquestes normes: ni «la gran França» ha 
estat capaç de canviar-les. El president Hollande es va 
presentar en unes eleccions dient: «Compensarem les 
polítiques d’austeritat i les equilibrarem amb polítiques 
de creixement.» Pocs mesos després, s’ho ha empas-
sat tot, ha canviat radicalment el seu programa, i, en 
aquest moment, està fent un ajustament, per la via de 
l’increment d’impostos i la reducció de despeses, d’una 
gran magnitud que, en qualsevol cas, va en la línia de 
les polítiques d’austeritat i de control de dèficits. I ai-
xò ho fa França, que és l’única que podia contrapesar 
la dinàmica alemanya i no ho fa. Suposo que perquè 
no ho pot fer, no perquè no ho vulgui. No pressuposo 
que el president Hollande va enganyar la gent, devia 
voler-ho fer i no ha pogut.

I, si França no ha pogut fer-ho, demano, en aquest sen-
tit, una reflexió: si França, «la gran França», no acon-
segueix equilibrar aquestes polítiques d’austeritat, vol 
dir que, probablement, les dinàmiques europees les 
marca un altre país, que, a més a més, tindrà elecci-
ons l’any que ve, i en aquest altre país gairebé tots els 
partits polítics, de qualsevol tendència, segueixen apos-
tant per polítiques d’austeritat. Això ens agradarà més, 
ens agradarà menys, però és la realitat. La realitat, a 
vegades, no és fàcil d’acceptar, però, en qualsevol cas, 
doncs, és la que és.

També voldria fer notar que, a més a més, aquesta di-
nàmica europea d’«austeritat, austeritat, austeritat» no 
compensada, i molt exigent en el temps, no es com-
pensa amb decisions d’abast europeu de gran calat que 
podrien donar una justificació en aquestes polítiques. 
Per exemple, no té sentit que amb una moneda comu-
na com tenim l’euro, no té sentit que hi hagi països que 
s’estiguin finançant, quant a cost del seu finançament, 
al 5, 6, 7 per cent i d’altres països que s’estan finançant 
una mica per sota de l’1. No té cap sentit. Vol dir que els 
deures europeus per tots no es fan, i, en canvi, les exi-
gències europees d’un altre costat, doncs, aquestes se 
segueixen fent amb la mateixa o, pràcticament, la ma-
teixa intensitat.

Darrer comentari abans d’acabar aquesta primera in-
tervenció: la dinàmica de l’Estat, la dinàmica espanyo-
la. En aquest sentit, tres comentaris: el primer, la Unió 
Europea, malgrat tot –malgrat tot–, a l’Estat espanyol 
li està donant aire. L’Estat espanyol, en els darrers dos 
anys, ha pogut incrementar els seus límits de dèficit, 
perquè la Unió Europea els l’ha concedit.
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Per al 2012, el primer objectiu de dèficit era el 4,4; del 
4,4 es va passar al 5,3 –gairebé un punt d’increment– 
i del 5,3 s’ha passat, fa relativament pocs mesos, al 6,3. 
Per tant, en dos anys, l’Estat espanyol ha aconseguit pu-
jar 2 punts el dèficit que pot fer, 2 punts són 20.000 mi-
lions d’euros. A Espanya se li ha permès gastar de més 
o estalviar de menys, diguin-ne com vulguin, 20.000 
milions d’euros en els darrers mesos. Per tant, se li ha 
donat més facilitats per anar complint.

Què ha fet l’Estat espanyol quan se li han donat aques-
tes facilitats, quan se li ha donat aire? En lloc de repar-
tir aquest aire que guanyava, aquest marge que guanya-
va entre tots els actors de la despesa pública –Govern 
central, comunitats autònomes, ajuntaments, corporaci-
ons locals–, en lloc de fer això, amb proporció al que 
cadascuna d’aquestes administracions acaba represen-
tant en el pes de la despesa pública –en lloc de fer ai-
xò–, s’ho ha quedat tot per a ell.

És a dir, tot l’aire que Espanya guanya com a Estat a 
la Unió Europea, que se li està donant, el converteix 
en ofegament i escanyament de les comunitats autò-
nomes. Això funciona així, així de directe, eh? Espa-
nya guanya temps i guanya marge; i, en lloc de repartir 
aquest temps i aquest marge, el denega a les comuni-
tats autònomes, que, els ho vull recordar, representen 
gairebé un 35 per cent de tota la despesa pública de tot 
l’Estat espanyol.

Conclusió: la gran política d’austeritat a nivell de l’Estat 
espanyol s’està fent a nivell local, per part de les cor-
poracions locals, i a nivell autonòmic, que vol dir que 
s’està fent ajustant la sanitat, l’ensenyament i els serveis 
socials, que són prestacions directes, bàsiques i fona-
mentals de cara a la ciutadania. S’està fent així i s’està 
fent per imposició. Això no es negocia. Aquí no hi ha 
un govern espanyol que et crida i et diu: «Escolta’m, a 
veure com repartim aquest increment de dèficit que ens 
han autoritzat.» El Govern espanyol s’ho queda tot per 
a ell, no reparteix re, guanya marge, guanya tranquil-
litat política també i escanya els altres. I aquests altres 
qui són? Les corporacions locals i les comunitats autò-
nomes. 

Segona cosa que passa a l’Estat espanyol –i discul-
pin-me que parli tan clar, però em sembla que és oportú 
que ho fem d’aquesta manera–: l’Estat espanyol centri-
fuga la despesa, és a dir que retalla també els progra-
mes de col·laboració amb les comunitats autònomes 
–«Ja t’apanyaràs, allà tu, segueix prestant tu els ser-
veis, encara que l’Estat no et financi»–, i centripeta els 
ingressos. Quan hi ha un increment d’un impost, per 
exemple de l’IVA, s’ho queda tot ell. No només s’ho 
queda tot ell, sinó que a més a més el cost afegit de 
l’IVA va a càrrec nostre. És a dir, quan s’apuja l’IVA, 
a les administracions autonòmiques els costa diners; en 
lloc de repartir els ingressos de més entre tots, en fun-
ció de la proporció de la despesa, a nosaltres ens costa 
diners, perquè l’IVA ens costa més car, com a tothom, 
i a nosaltres no se’ns compensa. Des d’un punt de vis-
ta autonòmic, per tant, és un negoci rodó, des d’aquest 
punt de vista, el que fa l’Estat espanyol, no? 

I tercer comentari: crec que s’està actuant d’una mane-
ra, com apuntava, molt deslleial i molt injusta per part 

del Govern espanyol. I això que els dic a vostès, com 
a diputades i diputats del Parlament de Catalunya, ho 
vaig dir amb tots els noms i cognoms i amb tots els pèls 
i senyals en la Conferencia de Presidentes que es va fer 
ara fa un parell de mesos, amb tots els presidents de les 
autonomies allà, el president del Govern espanyol i el 
ministre d’Hisenda, i vaig dir exactament això: hi ha 
una actuació deslleial i injusta per part del Govern es-
panyol, perquè si les autonomies en general –no parlo 
només de Catalunya, però també de Catalunya–, si les 
autonomies representen un 35 per cent de la despesa 
pública, han de poder fer una tercera part, aproxima-
dament, del dèficit públic que es fa a l’Estat espanyol. 
Si l’Estat espanyol té autoritzat uns 6,3 punts de dèficit 
per a l’any 2012, una tercera part d’aquest dèficit públic 
hauria de correspondre a les autonomies. I no és així, 
de molt llarg.

Però per a l’any que ve –i d’aquí aquesta valoració d’in-
justa i deslleial, l’actuació del Govern espanyol– encara 
és pitjor –per a l’any que ve encara és pitjor–, perquè, 
decisió unilateral del Govern espanyol: assigna a les 
autonomies un 0,7 per cent de dèficit sobre PIB, quan 
teníem autoritzat amb els esquemes inicials 1,1 punts. 
Ni l’1,1 era just, ni molt menys ho és el 0,7. I això obli-
ga a uns ajustaments molt durs que no tenen sentit, ni 
a Catalunya ni a la resta de les comunitats autònomes. 
I és la situació.

I darrera reflexió. Vostès poden dir: «Sempre tenim 
una possibilitat», poden dir això, «que és no complir.» 
Suposo que algú ho dirà això, no? «Podem no com-
plir.» Només vull fer una reflexió en aquest sentit: tot 
allò que en aquest moment no es compleix com a..., 
tot el dèficit que no es compleix, tot el dèficit que so-
brepassa, no te’l finança ningú. Per tant, podem entrar 
en una dinàmica a on gastem més i no puguem pagar. 
Ho dic perquè, quan debatem entre tots plegats l’«hem 
de gastar més», o «no hem d’estalviar tant» –diguin-ho 
com vulguin, tenim les normes que jo els deia–, si-
guem conscients –no ho faig en aquest moment com 
una crítica en absolut; només intento constatar una re-
alitat perquè tothom en sigui bonament conscient, no?– 
que tot allò que no ens finança l’Estat espanyol a tra-
vés del Fons de liquiditat autonòmica i tot allò que no 
podem obtenir en el mercat ordinari, que cada vegada 
és menys, tot això, tot l’excés de despesa sobre l’auto-
rització que se’ns fa, no ho finança ningú. Per tant, si 
no ho finança ningú, no es pot pagar. I, si no es pot pa-
gar, quin sentit acabarà tenint gastar? Perquè gastarem 
més, i aquells que ens hauran de proveir es cansaran de 
proveir-nos, perquè no cobrarien.

Dic això perquè es faci una reflexió general de fins a 
quin punt estem en una dinàmica molt complicada, que 
crec que tots en som poc o molt conscients. Crec que 
aquesta sessió pot servir com a mínim, doncs, per dir 
les coses clares i per explicar-les amb tota transparèn-
cia i per demanar que en aquesta situació complicada 
en la qual estem tots plegats, perquè hi estem com a 
país, hi hagi, doncs, bé, la col·laboració possible per en-
tendre que aquesta és una situació que hem de procurar 
sobresortir-ne –sobresortir-ne. 

Jo crec que podem fer-ho –crec que podem fer-ho. Ja 
els avanço que quan es coneguin les xifres de dèficit de 
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l’any 2012 de la Generalitat de Catalunya –que no està 
tancat, òbviament, i per tant no puc donar cap xifra– es 
veurà que l’esforç que s’ha fet aquests darrers dos anys 
és un esforç molt important, –molt important–, que se-
gurament, doncs, deixarà bastant clar fins a quin punt 
el Govern de la Generalitat no ha estat aliè a aquestes 
polítiques d’ajustaments. Però també hi afegeixo que 
aquesta tendència té uns límits i que en aquest moment 
la dinàmica del Govern espanyol ens porta a no poder 
complir aquests límits amb normalitat, si no és a canvi 
d’afectar amb una certa, ja, gravetat temes bàsics del 
nostre estat del benestar. I fóra bo que aquesta reflexió, 
com algú ha dit algunes vegades, la lideréssim des de 
Catalunya, en el conjunt de l’Estat, i la socialitzéssim 
–en el sentit, diguem-ne, de fer-la entendre–, perquè, 
tal com va això, no té el final que tots volem, que sigui 
un bon final, eh? I en aquest sentit, doncs, fóra molt bo 
que des de Catalunya s’aixequés una veu, al més unità-
ria possible, de cara a l’Estat espanyol, fent notar que si 
l’Estat espanyol no té capacitat d’alterar les polítiques 
europees d’austeritat, que segurament no té capacitat 
per fer-ho, el que sí que pot fer l’Estat espanyol és re-
partir d’una manera lleial i d’una manera justa els dè-
ficits que el conjunt de l’Estat espanyol es veu obligat 
a complir. I això, avui per avui, no està passant.

Gràcies per la seva atenció. 

La presidenta

A continuació passem a les intervencions dels represen-
tants dels grups parlamentaris. Té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre senyora 
Rocío Martínez-Sampere. 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. President, conse-
ller, membres del Govern... Miri, nosaltres coincidim 
amb vostè que no estaríem exactament aquí si no fos 
per una actitud i per un afany recentralitzador del Go-
vern del PP, que no només reparteix desproporcionada-
ment els objectius de dèficit –vostè ho ha explicat–, si-
nó que a més a més posa en marxa mecanismes com el 
FLA, quan el que tindria sentit són mecanismes ordi-
naris, com els «hispabons», que són mecanismes 
de tall federal que nosaltres sempre hem defensat, i el 
conseller ho sap, eh? De la mateixa manera que defen-
sem, eh? –després, a vegades, no sentim altres fer-ho 
amb la mateixa insistència–, els eurobons a Europa, 
defensem els «hispabons» a Espanya, perquè entenem 
que són aquests mecanismes federals els més conveni-
ents per gestionar les nostres interdependències, i tam-
bé per bastir institucionalment la nostra moneda, que 
és l’euro.

Dit això, també deixi’m dir-li que vostè sap perfecta-
ment que davant d’aquest FLA o davant d’aquest rescat 
–digui’n com vulgui– fred, o rescat financer de Catalu-
nya, des del Grup Socialista d’alarmisme no n’hem fet 
cap, en cap moment, i hem actuat, crec, amb responsa-
bilitat i amb principi de realisme davant d’uns fets que 
són que els mercats financers estan tancats, i davant 
unes dificultats que són evidents. Però jo crec que vostè 
també entendrà que expressar amb claredat el que cre-

iem més convenient per al nostre present i futur imme-
diat i actuar amb responsabilitat i realisme no eximeix 
de demanar-li explicacions sobre fets que són greus per 
al nostre autogovern i per als nostres ciutadans, davant 
dels quals vostè és el màxim responsable, no?

Nosaltres entenem que el president de Catalunya en 
cap moment es pot resignar, encongir-se d’espatlles 
amb aquest «no hi ha res a fer, fem el que toca». I en-
tenem també que no és la més convenient, aquesta ac-
titud que potser l’expresident Pujol explica de manera 
més contundent que jo, però que jo en diria «de còm-
plice i víctima alhora», com si vostès no haguessin 
votat a Madrid el que han votat o no haguessin fet a 
Catalunya el que han fet. I aquesta actitud ens preocu-
pa tant com ens preocupa que l’única resposta política 
davant totes aquestes dificultats hagi estat constant-
ment i encara sigui una fugida endavant. Perquè ales-
hores què passa?, que fem país mentre perdem el país, 
dia a dia, decisió a decisió? 

Deixi’ns dir-li tres coses. El dia que Catalunya va de-
manar el FLA, aquest Fons de liquidació –crec que no 
ha sigut un lapsus, president, vostè ho deia–, va ser el 
portaveus Homs que va sortir en una roda de premsa. 
I el conseller Mas-Colell ha vingut aquí dues vegades a 
explicar-lo, efectivament, forçat pels vots de l’oposició, 
com vostè ve avui aquí. Vostè ve avui aquí com a presi-
dent en funcions, però potser les seves funcions com a 
president eren donar explicacions als ciutadans de Ca-
talunya davant d’un fet que és greu, davant d’un fet que 
no té precedents, davant d’un fet que és excepcional, 
que és la intervenció de facto del nostre autogovern. 
A fets excepcionals, fixi’s, no li demanem ni respostes 
excepcionals, però poder sí una mica de rigor democrà-
tic, de resposta democràtica, de transparència, de donar 
la cara, d’explicar-ho als ciutadans. I això no ho hem 
vist. Hem vist silenci respecte a aquesta situació. 

Segona cosa que li voldríem dir: vostè no s’ha estès en 
les condicions tècniques –ja ho va fer el conseller el 
passat dia 31–, que de facto són condicions polítiques, 
però no hem tornat a sentir –tampoc ho va fer el conse-
ller– ni un bri –ni un bri– d’autocrítica mínima –míni-
ma, eh?– a la seva gestió de la tresoreria o dels calen-
daris en què tot això s’ha produït. Crítica als altres, sí; 
a això ja hi estem acostumats. Jo recordo quan vostè 
era cap de l’oposició..., li asseguro que no el vaig sentir 
mai demanar que no féssim una escola, que no féssim 
un hospital, que no féssim una carretera. És més, tam-
bé recordo el dia que el Govern d’esquerres va pren-
dre decisions difícils, ajustos difícils, recordo molt bé 
la intervenció del senyor Teixidó. Li asseguro que no 
els van donar cap suport, perquè aleshores tot era culpa 
del Govern. Però, en tot cas, com estem..., passat això, 
li direm que els canvis ens preocupen..., no és això, si-
nó que és la fallida absoluta del relat econòmic.

Vostès han anat a presentar-se com els campions de 
l’austeritat, que amb l’austeritat solucionaríem absoluta-
ment tots els problemes –perquè el problema original 
era que es gastava massa, que des del Govern es gastava 
massa– a, ara, veure’s com l’executor resignat d’aques-
ta austeritat. Però l’única veritat és que aquestes retalla-
des i aquesta austeritat són totalment inútils davant els 
mercats i profundament –profundament– injustes per 
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als ciutadans, sobretot per a aquells que són més vul-
nerables.

I, davant d’això, vostès no rectifiquen el seu discurs 
econòmic. Cregui’m, president, tots escoltem molt 
atentament quan vostè fa rodes de premsa a Brussel·les, 
i aquest discurs, clar que serà inalterable si vostè no in-
tenta alterar-ne ni una coma! No l’hem sentit ni un cop 
anar a Europa a demanar un canvi. I Europa som tots 
–Europa som tots. 

Segona, vostès no han utilitzat el marge..., petit, d’acord, 
ens podríem posar d’acord, un marge petit que té la Ge-
neralitat de manera adequada. No ho han fet. No em 
posi l’exemple d’Hollande, perquè això d’Hollande no 
hi té res a veure. No només és un problema de com fas 
les retallades, sinó sobre qui les fas recaure i sobre què 
estàs retallant. Miri, quan un retalla impostos als més 
rics, no es pot dir que no hi ha diners. I vostè ho ha fet, 
president. 

I en tercer lloc, insisteixen en els errors, disculpin, per-
què no ha parlat de la Llei d’estabilitat. Podríem parlar 
de la reforma constitucional, eh?; l’autocrítica, a més, 
està per escrit. Però es que hi ha una llei d’estabilitat 
que va molt més enllà de la reforma constitucional, que 
posa per escrit el dogmatisme del dèficit zero i que per-
met –articles 25 a 29– la intervenció de facto de les co-
munitats autònomes. Jo no li dic amb cap satisfacció, 
sinó amb preocupació, sinó que la soga que portem al 
coll, vostès, amb el seu vot a la Llei d’estabilitat, han 
contribuït a lligar-la. I sobre això tampoc sentim cap 
tipus de rectificació. 

Per acabar, també deixi’m dir-li que avui no és el dia, 
eh?, de fer ni una valoració electoral..., no ha de ser ai-
xí. Però, com vostè ha parlat d’algunes consideracions 
generals, i a més a més ens ha anunciat que per al pro-
per any 2013, doncs, haurem de tornar a aquest Fons de 
liquiditat o de liquidació autonòmica, crec que a ningú 
se li escapen alguns fets greus que ens preocupen. 

En primer lloc, és una constatació, i és que els ciuta-
dans de Catalunya estan avui pitjor que estaven, des de 
tots els punts de vista: atur, pobresa i sobretot, i més 
recentment, expectatives que això millori. Quin és el 
pla? Què farem? Ens continuarem resignant?

Segona, primer consell de govern després de les elec-
cions: anuncien 4.000 milions d’euros de retallades. Ja 
en parlarem quan vegem les xifres definitives de dèficit. 
En podrien ser unes quantes més. Com les afrontarem?, 
amb quines prioritats?, què farem? 

Tercera. Amb quina credibilitat? –amb quina credibili-
tat? No han complert el dèficit del 2011, no compliran, 
segurament, el dèficit del 2012, quan només el conse-
ller Mas-Colell el dia que va presentar els pressupostos 
els va donar per amortitzats vint-i-quatre hores després, 
suposo que tots se’n recordaran. I, per tant, jo hi insis-
teixo, amb un relat equivocat de política econòmica, 
sense credibilitat i amb totes les dificultats que tenim 
sobre la taula..., a nosaltres ens agradaria que, a més a 
més d’acceptar les dificultats, que són moltes, principi 
de realisme no li ho neguem en cap moment des del 
Grup Socialista; però, a part d’admetre les dificultats, 
no es dediquin només a explicar les raons del malestar. 

Quins són els processos per avançar? Quina és l’agenda 
per avançar?

Perquè nosaltres continuem pensant que retallar no és 
sinònim de desmantellar; que no es poden fer uns ajus-
tos amb una narrativa social amb tan poca sensibilitat, 
on se’ls està dient als poderosos que estem disposats a 
ser tous amb ells, i, en canvi, als febles que estem dis-
posats a ser més durs. Així no hi ha manera d’aguantar 
aquestes dificultats evidents. Continuem pensant que 
no sabem quines solucions ens proposa, i si les té, i les 
volem saber.

Miri, avui crec que d’aquí a poca estona tindrem una 
manifestació a la plaça Sant Jaume, dels discapacitats. 
Al mateix temps que tindrem un acte sobre el pacte in-
dustrial. Podem canviar les prioritats? Amb les dificul-
tats evidents, però sabent que hem de fer apostes po-
sitives per al creixement i que no ens podem permetre 
trencar la cohesió social en aquest país, com fa Hollan-
de a França? Podem canviar aquest relat ideològic de la 
crisi? Perquè al final acaba sent això, un relat ideològic? 

I, en segon lloc, vostè reclamava unitat; unitat per anar 
davant del Govern d’Espanya a reclamar el que Cata-
lunya es mereix. I té vostè tota la raó: quan Catalunya 
va unida és forta; però, aleshores, canviem les actituds 
–canviem les actituds–, perquè, de moment, han estat 
d’adhesió o de confrontació –d’adhesió o de confron-
tació. Per reclamar el que Catalunya es mereix, co-
mençant per un model de finançament més just, sap 
perfectament que el Grup Socialista sempre ens hi ha 
trobat i sempre ens hi trobarà.

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’excel·lentíssima senyora Alícia 
Sánchez i Camacho. 

Alicia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, se-
nyor president per la seva intervenció. Una intervenció, 
president, que jo voldria dir que vostè ha fet més l’anà-
lisi de la situació econòmica financera a Europa, a Es-
panya, i la situació que ens ha portat en els moments 
a molts països, d’una situació crítica de dèficit; però, 
per part del nostre grup, senyor president, li ha man-
cat una anàlisi de la situació econòmica i financera a 
Catalunya.

Perquè, quan vostè estableix quines han estat les ra-
ons perquè la situació econòmica i financera d’Europa 
i d’Espanya estigui com en aquests moments es man-
té..., ha parlat d’indefinició de la situació de l’euro, de 
persistència de la situació de recessió, de les bombolles 
i de la gestió decidida d’alguns governs, entre ells, el 
Govern socialista.

Però jo voldria, senyor president, fer-li un esment i un 
afegitó. També la situació en què ens trobem és una 
situació de pèssima gestió, d’incompetent gestió de di-
ferents governs, entre ells, el Govern d’Espanya an-
terior a aquest, i entre ells, també, el Govern tripartit 
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de Catalunya. Perquè si ara en la situació de dèficit en 
què ens trobéssim no tinguéssim els 40.000 milions de 
deute i el dèficit del 4,2 en què Catalunya es va trobar 
quan vostè va accedir a la presidència, el 2010, no es-
taríem parlant d’una situació crítica del nostre finança-
ment, sinó que tindríem una situació més alleugerida.

Però, és que, a més, senyor president, vostè tampoc ha 
parlat dels dos anys de la seva gestió. Vostè hi ha afegit 
en menys de dos anys, abans de fer aquest avançament 
electoral, que no els ha portat cap bé als catalans, i jo 
crec que al seu grup menys encara, resulta que vostè 
ha acumulat quasi 10.000 milions de deute en un any 
i deu mesos escaig, i, per tant, la situació de les seves 
polítiques econòmiques i financeres, sent polítiques 
d’ajust i polítiques d’austeritat que nosaltres compartí-
em, han contribuït, també, a incrementar més la situa-
ció del deute a Catalunya.

Jo vull dir-li, senyor president, que estic d’acord amb 
vostè, que amb aquestes polítiques no s’ha de fer polí-
tica demagògia, perquè tots els que critiquen els ajus-
tos i les retallades ja veurem a alguns dels que les cri-
tiquen què faran a partir d’uns dies quan estableixin 
negociacions amb vostès. Perquè nosaltres hi vam ac-
tuar de manera responsable amb Catalunya i amb els 
catalans, malgrat que s’incomplissin els acords pressu-
postaris. Però jo estic d’acord que ara hem de parlar 
de política seriosa, perquè o es fan aquestes polítiques 
d’ajustos o no podem mantenir el nostre estat del ben-
estar per insostenibilitat econòmica i financera.

Dit això, vull dir-li una segona precisió: vostè ha par-
lat de deslleialtat del Govern d’Espanya, de deslleialtat 
mantinguda i sostinguda. I vostè parla de les diferènci-
es de l’increment de dèficit que Espanya ha aconseguit 
en dos anys més de dos punts, que no s’han repartit a 
les comunitats autònomes. Però jo vull fer-li un esment, 
senyor president, aquests increments de dèficit i de mar-
ge de dèficit van dirigits a despesa estructural; despesa 
estructural que està produïda per la crisi, és a dir, per 
l’increment de les prestacions d’atur que s’incrementen 
en el Govern d’Espanya, i que se’n beneficia també Ca-
talunya, perquè Catalunya també és estructura d’Estat. 

És que quan vostè separa i diu «no, escolti’m, és que 
aquest marge se’l queda l’Estat i és un marge deslle-
ial», vostè s’oblida que a Catalunya, dissortadament, 
s’han incrementat els aturats; amb vostè governant, 
135.000 aturats, dels quals part d’aquesta diferència de 
despesa estructural va dirigida a aquests dos punts 
de part de dèficit que vostè en plena crisi no té un incre-
ment de despesa per la crisi en matèria sanitària o en 
matèria social directament associada. Vagi això per 
endavant, no la té amb la mateixa mesura exponencial 
que sí la té el Govern d’Espanya. No la té, i vostè ho sap 
molt bé que no és en la mateixa mesura que sí poden te-
nir les prestacions contributives d’atur o les prestacions 
no contributives d’atur. 

Dit això per endavant, president, aquest grup parlamen-
tari li va traslladar en el seu moment la necessitat, tam-
bé, de parlar-ho i de negociar-ho amb el Govern d’Es-
panya. I vostè ho va traslladar al Govern d’Espanya, 
i en va rebre una resposta per part del president del Go-
vern espanyol; la va rebre a l’última reunió que vostè va 

anar i que dies després vostè va declarar que feia unes 
eleccions anticipades. Per tant, no hi havia més marge 
per poder negociar de manera unitària, en què nosaltres 
hi podríem estar d’acord, un millor i major marge per 
al compliment dels dèficits de les comunitats autòno-
mes, entre elles altres comunitats autònomes que tam-
bé ho demanen. Però vostè va optar per convocar unes 
eleccions anticipades. 

I aquí anem al tercer punt: vostè parlava dels mecanis-
mes ordinaris de finançament. Dels mecanismes ordi-
naris de finançament, segons alguns, estaríem parlant 
de nous models de finançament, i nosaltres ho hem dit 
abans de la campanya electoral, en campanya electo-
ral i ho reiterem ara, la predisposició a negociar un nou 
model de finançament que, ho reitero en aquests dies, el 
mateix president del Govern d’Espanya hi està disposat. 

Jo, senyor president, li recomano, perquè li ho recor-
do, vostè en aquests moments és president en funci-
ons del Govern de Catalunya, ha de ser investit i trobar 
els acords necessaris per a aquesta investidura, però jo 
recomano que el pròxim Govern prengui de manera 
serio sa la negociació del model de finançament, sense 
fer coses com les que s’han fet abans i és que quan hi 
ha un govern que està disposat a reformar profunda-
ment, no el que vostès voldria, no el pacte fiscal que 
vostè voldria, però, hi han altres alternatives les quals 
els catalans es mereixen saber quines són, i quines són 
les propostes que estan a sobre la taula, reconeixent el 
mateix president del Govern d’Espanya la solidaritat fi-
nalista, com ell mateix ha dit en el dia d’ahir.

Quarta qüestió, i anant directament al Fons de liqui-
ditat autonòmica. Vostè avui ha reconegut que ho ha 
demanat per dret i per necessitat. A mi em plau que 
hagi dit això, perquè en altres moments els hem sen-
tit, a vostès, parlar que anaven a demanar el Fons de 
liquiditat autonòmica i que no havien ni de donar les 
gràcies. Doncs, home!, malgrat que vostè hagi dit... 
(remor de veus), malgrat que vostè hagi dit que el fi-
nançament i el cost d’aquest fons de liquiditat auto-
nòmic és un préstec, i, per tant, no és cap dádiva i 
hi estem totalment d’acord, és evident que el cost en 
interessos i en els dos anys de carència més el cost 
d’interessos i de capital dels següents anys és molt 
més beneficiós que qualsevol accés a préstec en mer-
cats internacionals, començant perquè estarien per 
sobre del tipus del 5 per cent; i, en segon lloc, perquè 
no n’hi han i perquè els mercats internacionals Cata-
lunya els té tancats, tenint en compte que tenim un 
rating de bons escombraries en algunes de les agèn-
cies de rating com és la de Standard & Poor’s.

Per tant, la situació és una situació que és la millor per a 
Catalunya dins de la situació greu que tenim en aquests 
moments. 

És veritat, senyor president, que vostè sap que el Fons 
de liquiditat autonòmica, gran part d’ell, han hagut de 
ser vendes de loteries, i també vendes d’accés a crèdit en 
el mercat internacional, més de 8.000 milions d’aquests 
18.000 milions del Fons de liquiditat. 

Jo li vull preguntar, senyor president: vostè està en con-
dicions d’afirmar que, amb els pròxims socis que tingui 
i en la situació de fragmentació i d’inestabilitat de Ca-
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talunya, vostè podrà estar complint els nivells de dèficit 
i els plans d’ajustos que s’han d’aprovar per accedir al 
Fons de liquiditat autonòmic? Aquest ja el tenim apro-
vat, i alguns hi vàrem donar suport. Avui mateix s’es-
gota el límit del temps per accedir al Fons de liquiditat 
autonòmic de 18.000 milions. Però es pot prorrogar i es 
prorrogarà un altre l’any 2013. Vostè està en condicions 
de dir que podrà fer els ajustos i el pla d’ajust necessaris 
per complir el dèficit, i, per tant, per complir amb els 
principis de consolidació fiscal que li demana Espanya 
i que li demana Europa? Perquè, si no, com vostè molt 
bé ha dit, si no tenim accés al finançament de major dè-
ficit, es paralitzarien les polítiques socials, i, per tant, 
l’estat del benestar sense el finançament degut. 

Segona qüestió, senyor president. Vostè ha informat 
molt poc del Fons de liquiditat autonòmic. Ens ha vin-
gut a parlar de política internacional, de política nacio-
nal i de crítica al Govern d’Espanya, que jo entenc que 
vostè la faci. Però, jo voldria saber: dels 4.827 milions, 
si és que enguany ja han estat cobrats i han estat re-
buts, si no és la informació correcta que tenim, des de 
setembre fins a novembre, ambdós inclosos, quins han 
estat els pagaments, a venciments internacionals i pa-
gaments a proveïdors que ha fet el Govern de Catalu-
nya? Perquè vostè ve a informar, també, del que ha estat 
política econòmica i del que ha estat política financera; 
i, d’això, no n’hem sentit res en la seva intervenció.

Vostè està en condicions de poder afirmar, avui aquí, 
als proveïdors catalans que cobraran i han cobrat totes 
les seves factures pendents, en funció d’aquest Fons de 
liquiditat autonòmica, i que les polítiques d’ajustos prò-
ximes, del pròxim Govern, garantiran també el paga-
ment a proveïdors, i, per tant, el manteniment de l’estat 
del benestar?

Nosaltres, senyor president, creiem que la situació és 
una situació molt complicada; que vostè estava en el 
camí del compliment del dèficit; que altres comuni-
tats autònomes –i li’n vull recordar algunes, d’aquestes 
comunitats autònomes– han anunciat aquests dies que 
compliran el dèficit –potser no ho faran, ho ha dit vostè 
que estem en condicions molt difícils per complir-les, 
començant pel mateix Govern d’Espanya–; però, presi-
dents com el de Galícia, Astúries, Castella - la Manxa 
o Madrid han afirmat, aquests dies, que compliran l’ob-
jectiu de dèficit d’enguany. 

Vostè està en condicions avui de dir-li al poble de Ca-
talunya si pot complir els objectius de dèficit? I està en 
condicions de dir que en un pròxim govern en què Ca-
talunya té l’escenari de major fragmentació i de major 
inestabilitat, a causa d’una convocatòria d’unes elecci-
ons equivocades, que han resultat i han donat l’escenari 
polític actual, vostè pot garantir això, senyor president? 
Perquè nosaltres el que volem saber, també, és si vostè 
voldrà tornar a sol·licitar el Fons de liquiditat autonòmic 
per a l’any 2013; perquè, si és així, s’haurà d’establir el 
Pla d’ajust corresponent.

I, finalment, senyor president, dir-li, les privatitzaci-
ons d’Aigües Ter Llobregat, per exemple, que van por-
tar i que van suposar entre uns 1.000, 1.500 milions, 
han permès reduir el dèficit en 0,75 punts, actualment. 
Nosaltres creiem que –si no és que vostè ens doni una 

altra informació, avui, segur que més exhaustiva que 
la que nosaltres tenim–, enguany, podem tancar aquest 
any amb un dèficit del 3,5. Però jo vull dir-li: quins 
venciments de deute extern internacional tenim per a 
l’any que ve? Perquè la informació que nosaltres tenim, 
senyor president, són més de 6.000 milions –més de 
6.000 milions, que potser estem equivocats, segur que 
el Govern i el conseller Mas-Colell té molta més in-
formació. Però, si els venciments de deute per a l’any 
vinent pugen a més de 6.000 milions, més ja la situa-
ció d’incompliment de dèficit que tenim en aquests mo-
ments, tot ens porta a pensar que s’haurà de tornar a 
sol·licitar un fons de liquiditat autonòmic. 

Nosaltres, senyor president, igual que vam actuar amb 
responsabilitat amb Catalunya i amb els catalans, en-
guany, malgrat que s’hagi tingut una deslleialtat en el 
compliment dels acords i una deslleialtat en el reco-
neixement del que ha estat l’actuació del Partit Popular 
de Catalunya per complir els objectius de dèficit i per 
complir les polítiques d’austeritat necessàries que ga-
ranteixen la viabilitat de l’estat del benestar, nosaltres 
seguirem sent responsables amb Catalunya i amb els 
catalans, malgrat que vostè segueixi volent equivo-
car-se. Està en el seu legítim dret i nosaltres en el le-
gítim dret d’interpretar-ho així, que vostè segur que 
no hi estarà d’acord. Però creiem, senyor president, 
que les polítiques adequades han de ser les polítiques 
d’ajust pressupostari, de compliment de dèficit, i, so-
bretot, de restablir ponts i de lleialtat institucional amb 
un govern, el Govern d’Espanya, que va garantir el 
Fons de liquiditat abans de les eleccions, ho ha garantit 
mentrestant i ho garantirà sempre després, siguin els 
acords que siguin i que es produeixin els acords que es 
produeixin. Perquè el compromís del Govern d’Espa-
nya, ho reitero, està amb el poble de Catalunya.

I ens tornarà a trobar per parlar de models de finança-
ment, per parlar també del repartiment del dèficit amb 
relació a la resta de comunitats autònomes i amb rela-
ció també al Govern de l’Estat, però no plantejant-ho 
com una deslleialtat institucional, perquè no és així. 
La despesa del Govern de l’Estat és molta, i 900.000 
milions de deute estructural és un deute i una motxi-
lla molt gran que té el Govern d’Espanya, més l’incre-
ment progressiu de milers de persones que quedaran 
a l’atur... 

La presidenta

Senyora diputada...

Alicia Sánchez-Camacho i Pérez

...i del pagament d’aquestes prestacions. Vaig acabant, 
senyora presidenta. 

Li torno a dir que nosaltres tindrem el compromís amb 
el poble de Catalunya. Però, sobretot, senyor president, 
vostè, creiem, es va equivocar, s’ha equivocat, convo-
cant aquestes eleccions, i ara té la situació més compli-
cada i més difícil per complir la política d’ajustos eco-
nòmica i financera que requereix el país.

Moltes gràcies.



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  58

La presidenta

Té la paraula en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
l’il·lustre senyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies; moltes gràcies, presidenta. Començo per les 
reflexions que ha fet, senyor Mas, entorn del marc en 
què estem. Perquè el marc en què estem és, com vostè 
explica, l’accés a un fons, deia de liquidació..., de liqui-
ditat. Bé, de liquidació autonòmica. Sí, sí, jo crec que la 
confusió, vaja, era bastant escaient. Però un fons que es 
dóna amb una condicions, i les condicions, com vostè 
sap, són, vaja, que l’accés suposi un accés al crèdit, en 
aquest cas, amb un tipus d’interès del 5 per cent.

Li dic això perquè avui el marc europeu és un marc 
europeu que el que fa és que els recursos de les dife-
rents administracions, com a mínim dels països del sud 
d’Europa, siguin a interessos del 5 o el 6 per cent, però 
en canvi els recursos per a les entitats financeres, com 
vostè bé sap, són al 0,75, cosa que permet a aquestes 
entitats que financin després les administracions al 5, 
al 6 o al 7 per cent. 

Li ho dic perquè jo entenc que vostès s’hi hagin d’aco-
llir. El que trobo incomprensible és que servidors pú-
blics el que no facin és ni un mot de crítica respecte al 
que és avui una estafa, i una estafa organitzada, amb 
què sanegem balanços de les entitats financeres a costa 
de la degradació dels nostres drets. Perquè vostès parlen 
molt de l’«hem estirat més el braç que la màniga», «no 
hem controlat les finances públiques», però expliquen 
molt poc com salvem els bancs des de les institucions 
europees i com aquests bancs financen en aquest cas els 
serveis públics, les administracions, a un tipus d’interès 
molt superior a com agafen ells els diners.

Segona reflexió que vostè ha introduït, parlant dels Es-
tats Units i el precipici fiscal. Miri, a la campanya nord-
americana es va parlar també del precipici social. I jo li 
afegeixo el precipici social en què està la seva societat, 
senyor Mas, la societat catalana, que comparteix aquest 
precipici social amb moltes de les societats d’avui del 
sud d’Europa. 

Perquè resulta que avui no controlem el dèficit i el 
precipici fiscal és el mateix, entre altres coses perquè 
les seves polítiques el que són és un cercle desastrós: 
com més retallen, més afectació sobre el drets de la 
gent, més afectació sobre l’economia, més afectació 
sobre els ingressos. I la situació és, vaja, en el límit de 
l’abisme. Per tant, ubicant aquesta reflexió, sé que vos-
tès han estat uns entusiastes precisament del dogma-
tisme de l’austeritat. Ara ho intenten dissimular, però 
avui aquestes polítiques no duen enlloc.

I començo ja, dit això, amb el que és la reflexió que 
tenia preparada. La primera, entorn al respecte a les 
institucions, a l’estil i a les seves maneres. Vostè, se-
nyor Mas, compareix després d’una reiterada demanda 
de diferents grups parlamentaris, també el nostre, per-
què vostè s’expliqués sobre l’accés al Fons de liquidi-
tat. I lamentablement vostè ha comparegut massa tard. 
Vam demanar-ho des del primer moment en què s’hi 

van acollir, i les dues compareixences, en aquest cas 
del conseller, van ser a instàncies dels grups parlamen-
taris, també a instàncies nostres. I vostè avui compa-
reix després que presentéssim la sol·licitud de forma re-
iterada, després d’haver perdut diferents demandes, el 
dia 22 d’octubre, després que s’aprovés el 30 d’octubre, 
i un mes després, més d’un mes després, i quan pel mig 
hi ha hagut unes eleccions. Senyor Mas, el president 
de la Generalitat havia de comparèixer des del primer 
moment a petició pròpia. I el que no pot ser és que vos-
tè comparegui, si em permet l’expressió col·loquial, ar-
rossegat pels peus després dels trenta dies hàbils que 
aquesta petició fos acceptada. Per tant, primera re-
flexió, sobre les maneres, les maneres amb què vostè 
compareix avui.

Segona reflexió, senyor Mas. Quina és la seva respon-
sabilitat en el que ha passat i el que ha succeït? Perquè 
vostè sempre havia explicat precisament que les mesu-
res que es plantejaven, aquestes mesures que des del 
nostre punt de vista han superat les línies vermelles, 
han tocat el moll de l’os de l’estat del benestar, servien 
precisament perquè no ens intervinguessin. Però resul-
ta que aquestes mesures, des del nostre punt de vista, 
és evident que no han servit. El que han fet és que ens 
haguem d’acollir precisament al Fons de liquiditat. Sí, 
a la intervenció.

Vostè sempre té una doble explicació. L’explicació és 
la responsabilitat de Madrid, que en té, de responsabi-
litats, ja li dic jo que sí, i la responsabilitat del Govern 
anterior. I ara hi afegeix la responsabilitat de la crisi. 
Sempre tira la mateixa moneda. Si cau cara, la respon-
sabilitat, del tripartit; si cau creu, la responsabilitat, 
de Madrid. Però la pregunta és: quina és la seva dosi de 
responsabilitat? Perquè suposo jo que alguna respon-
sabilitat deuen tenir. Ara hi afegeix la situació global, 
però crec que precisament vostès haurien de plantejar 
quina és la responsabilitat. I jo hi afegeixo: una doble 
responsabilitat. La primera, l’assumpció entusiasta dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. Entusiasta, senyor 
Mas. I la segona, la renúncia a qualsevol tipus d’ingrés, 
la renúncia absoluta a qualsevol tipus d’ingrés, a dife-
rència d’altres governs europeus, entre els quals el go-
vern que vostè ha citat: el Govern d’Hollande. 

Per què li dic l’«assumpció entusiasta dels objectius 
d’estabilitat pressupostària»? Perquè miri: vostè va as-
sumir el repartiment del dèficit entre Generalitat i Estat. 
Jo recordo com si fos ahir el primer dia de la legislatura 
anterior, que vam plantejar anar a Madrid, i nosaltres 
l’acompanyàvem, a aconseguir que l’objectiu del repar-
timent del dèficit entre Generalitat i Estat fos equitatiu. 
I ens van dir que no. Van canviar el discurs al final de la 
legislatura. Però ens van dir que no, perquè vostès cre-
ien precisament que la virtut estava a reduir de forma 
dràstica el dèficit. Nosaltres li vam dir que aquests ob-
jectius de dèficit escanyaven l’economia, que afectaven 
la vida de la gent i que acabaven afectant les finances 
de la Generalitat. I la realitat és tossuda, i ha demostrat 
precisament que com més retallàvem l’economia més 
es degradava, i els ingressos de la Generalitat també. 
Però vostès van assumir precisament aquests objectius 
d’estabilitat pressupostària. En primer lloc a Europa, 
amb el consens europeu; en segon lloc a Madrid, i per 
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últim amb la Llei d’estabilitat pressupostària. Van creu-
re de forma entusiasta en el que vostès van anomenar el 
«cercle virtuós», i que s’ha demostrat com un cercle de-
sastrós. I vostès n’han estat coautors intel·lectuals i ma-
terials, i han mantingut aquesta política d’austeritat.

Vostè avui ha parlat de la recessió com si caigués del 
cel. Senyor Mas, la recessió és fruit del manteniment 
d’unes polítiques d’austeritat, que a més d’injustes són 
profundament inútils. Vostè va parlar del fet que cal re-
tallar el salari dels funcionaris. Fins i tot hi ha decla-
racions seves en què plantejava que calia apujar l’IVA. 
Després hi van votar en contra, però així ho van plante-
jar. I això s’ha demostrat totalment un desastre. 

La Llei d’estabilitat pressupostària, que vostès van vo-
tar, diu: «El pago de los intereses» –a l’article 14– «y el 
capital de la deuda pública de las administraciones pú-
blicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier 
otro gasto.» I vostè sap que això ha anat en contra de 
la Llei de serveis socials, de la legislació de la infància 
a Catalunya, d’objectius i prioritats en despesa social. 
Però vostès van consagrar una llei d’estabilitat pres-
supostària, després hi entraré més a fons, que el que 
feia precisament és consagrar els objectius de dèficit 
i que el pagament primer havia de ser precisament, en 
aquest cas, el pagament dels interessos per davant de 
qualsevol altre pagament.

Segona reflexió i segona responsabilitat, senyor Mas. 
Sis vegades, sis, el nostre grup parlamentari li va plan-
tejar durant la legislatura anterior la necessitat de polí-
tiques d’ingressos, i sis vegades, sis, senyor Mas, vostè 
va dir que no. Ni tan sols va escoltar les propostes. Sa-
bem que no es pot fer tot, però sabem i entenem que hi 
havia recorregut i marge, i aquest marge no el van vo-
ler utilitzar. Per tant, no és només que s’assumeixen els 
objectius de dèficit, no és només que es vota de forma 
entusiasta la Llei d’estabilitat pressupostària, que forja 
els barrots precisament perquè després l’Estat et pugui 
intervenir, sinó que, a més, sis vegades, sis, van votar 
en contra de polítiques d’ingressos.

Tercera reflexió. El problema no és que s’acullin al fons. 
El problema de fons són les condicions del fons. I les 
condicions són, sí, que els «homes de negre», els «ho-
mes de negre» de l’Estat, podran intervenir les finances 
de la Generalitat. Vostè pot comprometre’s i pot dir en 
una roda de premsa: «No ho permetré», però per molt 
grandiloqüent que vostè sigui no evitarà les conseqüèn-
cies d’una llei que vostè ha votat. I aquí és on està des 
del nostre punt de vista el problema. El problema gros, 
molt gros, perquè vostès han votat una llei i s’han abs-
tingut en un reial decret que permet que els «homes de 
negre» puguin intervenir les finances de la Generalitat. 
La Llei d’estabilitat pressupostària, senyor Mas, obliga 
a un pla d’ajust. Després de demanar el Fons de liquidi-
tat, si n’incompleixen les condicions, el decret llei parla 
de les mesures coercitives. L’adhesió al fons requereix 
el compliment d’un pla d’ajustament concertat amb el 
Ministeri d’Hisenda, i, d’acord amb l’article 155 de la 
Constitució i el que estableix la Llei d’estabilitat pres-
supostària, amb una majoria absoluta al Senat, que la 
té, el Partit Popular, podran obligar a l’execució forçosa 
de les mesures i donar directament instruccions a totes 
les comunitats autònomes. Aquí és on està el problema. 

Vostès, senyor Mas, tan sols accepten ara com ara el 
matís, en la seva política, econòmica, fiscal, monetà-
ria, etcètera. I nosaltres entenem que avui el que cal 
precisament no és una política de matís, sinó una re-
orientació radical a partir precisament d’un planteja-
ment unitari català que plantegi modificacions radi-
cals de les lleis d’estabilitat pressupostària, l’estatal, per 
cert, i també la catalana, i de l’article 135 de la Cons-
titució. Perquè avui, després de dinou mesos de políti-
ques d’austeritat, el que tenim és una sagnia en pèrdua 
de drets socials i una austeritat que degrada l’economia 
com mai. I vostès el que ens plantegen és el manteni-
ment, precisament, d’aquestes polítiques.

I aquí vaig concloent, presidenta, per cenyir-me al 
temps, amb algunes preguntes. Vostè, senyor Mas, pot 
garantir que precisament acollint-se al pla faran paga-
ment de tot allò que deuen? En quins terminis? Quin 
i com serà l’impagament a les entitats del tercer sector, 
a les farmàcies, els retards precisament a les escoles 
amb concert educatiu? Jo vull acabar amb una conclu-
sió: senyor Mas, crec que aquest any el tancarem amb 
un objectiu de dèficit que no s’haurà reduït gaire, i no 
s’haurà reduït gaire per una raó molt simple, perquè és 
que la política d’austeritat el que fa precisament és te-
nir efectes sobre l’economia que el que acaben supo-
sant és que la política d’ingressos no arribi i que això 
afecti òbviament les finances de la Generalitat. Avui, 
la reducció del dèficit, si s’aconsegueix és precisament 
per la privatització d’estructures d’estat. Perquè per mi 
una estructura d’estat és poder garantir polítiques pú-
bliques d’aigua, per posar un exemple. I el que li dic 
és: si l’objectiu de dèficit per enguany, real, és del 3,5, 
amb el que acabarem l’any, i també m’agradaria que ho 
aclarís, quin objectiu marca per a la propera legislatu-
ra? Un objectiu de mantenir unes polítiques que no ens 
duen enlloc?

Per això jo li plantejo que fem una cimera, i una cime-
ra per aconseguir un plantejament unitari envers Ma-
drid i envers Europa per modificar les lleis d’estabilitat 
pressupostària, la catalana i l’espanyola, per plantejar 
una modificació de l’article 135 de la Constitució i per 
fer un plantejament conjunt per acabar amb aquestes 
polítiques d’austeritat, que a més d’austeritat el que 
signifiquen és un «austericidi», perquè avui afecten 
drets fonamentals. Estem en el precipici social, senyor 
Mas, a Catalunya; sumat a més al precipici fiscal, per 
descomptat. I d’aquesta només ens en sortim no ma-
tisant les seves polítiques, sinó amb una reorientació 
radical d’aquestes polítiques, i això és el que li volíem 
traslladar.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’hono-
rable senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, se-
nyors diputats, el nostre grup va ser dels que va insistir 
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més en aquesta compareixença, tant del conseller Mas-
Colell com de vostè mateix, perquè entenem que és ne-
cessari que la ciutadania de Catalunya sigui conscient 
del que significa acollir-se al Fons de liquiditat, però 
també de liquidació, diguem-ho clar, autonòmic. Perquè 
això tindrà conseqüències. I per molt que en vulguem 
defugir o busquem només com a única conseqüència els 
interessos que s’hauran d’anar pagant al peu de la lle-
tra, això tindrà conseqüències polítiques. I nosaltres vo-
lem que la gent sigui conscient del que passa, perquè, si 
no, quan sigui la Generalitat, que ja passa, l’encarregada 
de retallar serveis socials, de retallar sanitat, que ja pas-
sa, o d’educació, tindrem, tal com va profetitzar Ramon 
Trias Fargas, tindrem la gent a la plaça de Generalitat; 
de fet, ja la hi tenim, eh? I aquí hem de buscar on és la 
gènesi d’aquest problema.

Dic això, també, perquè fa encara no una hora i mitja, 
assegut on està ara el president de la Generalitat hi ha-
via el conseller Mena. I, fent balanç de la seva gestió, 
gairebé en el que podria haver estat l’equador del seu 
mandat –però no ho ha estat: ja s’ha acabat la legisla-
tura i estem en una situació que podríem definir com a 
«temps de descompte»–..., doncs, al conseller Mena se 
li retreia en aquesta comissió, per la majoria de grups 
de l’oposició, que quan ell va agafar el càrrec de conse-
ller d’indústria i treball, va garantir que el seu objectiu 
era reduir l’atur a la meitat i que, si no, seria un fracàs. 
Doncs, a mitja legislatura podem dir que no anava en el 
camí, diguéssim, d’assolir l’objectiu.

O, també, recordar quan el senyor Duran i Lleida va dir 
que quan Convergència i Unió arribés al Govern s’aca-
baria la crisi, eh? Va ser una frase..., no sé si va ser prou 
feliç. Va durar poc, al digital de la La Vanguardia, però 
jo li asseguro que el tinc capturat. (Veus de fons.)

Dic això perquè segurament, si en aquell moment, 
fa dos anys, s’hagués començat amb més austeritat, 
digués sim, en les formes, i no s’haguessin exhibit for-
mes com la del «Govern dels millors», segurament ara 
tot seria més comprensible. Tot seria més comprensi-
ble, perquè vostè deu recordar perfectament que en to-
tes les intervencions que ha tingut el Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana en aquesta legislatura que ja 
es troba en els darrers segons, sempre hem dit que ens 
fèiem coresponsables de la situació, i que vostès tenien 
una situació molt complicada i que n’érem conscients. 
Ara bé, això no implicava, doncs, que es poguessin va-
riar algunes de les polítiques que s’estaven fent.

Però tots sabem que si anem al moll de l’os, el problema 
el tenim, doncs, amb la deslleialtat contínua de l’Estat. 
I aquí és on jo em vull aturar un moment, perquè no 
deixa de ser una paradoxa, tal com assenyalava un dia-
ri econòmic internacional, que un país com Catalunya, 
que té un dèficit fiscal de 16.000 milions d’euros l’any 
–això significa el 8 per cent del seu producte interior 
brut– hagi d’acollir-se a un pla com el Fons de liquidi-
tat autonòmica. Aquesta no és una paradoxa, aquesta és 
la terrible realitat. Una terrible realitat que s’allarga, si 
posem damunt de la taula els impagaments de deutes 
de l’Estat a Catalunya.

Deixin que ho recordi: 8.600 milions d’euros d’im-
pagaments de l’Estat a Catalunya –5.700 en matèria 

d’infraestructures, d’incompliment dels pressupostos; 
1.450 del Fons de competitivitat; 759 d’inversions no 
executades de la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut de l’any 2008; 219 per a l’any 2009, i 472 milions 
de deute històric a la sanitat per part de la seguretat 
social espanyola. Tot això suma 8.600 milions d’euros. 
I ara estem parlant, en definitiva, d’un crèdit, per dir-
ho d’alguna forma generosa, del Govern de l’Estat, del 
Fons de liquiditat autonòmica, de 5.400 milions d’eu-
ros.

Deixi’m que continuï, perquè també, si s’ha calculat la 
deslleialtat per part de l’Estat –de legislació que ha fet 
l’Estat i que hem hagut d’assumir per part de l’Adminis-
tració catalana–, estem parlant de 1.851 milions d’euros. 
Si continuem, també podríem parlar de les restriccions 
en matèria d’endeutament; perquè, quan el Govern de 
Catalunya s’ha trobat, més d’un cop, el Departament 
d’Economia –i el conseller Mas-Colell em corregirà–..., 
s’ha trobat en situacions, doncs, de negociació de crèdit, 
al final el Govern de l’Estat més aviat ha complicat la 
vida que no pas ha solucionat els problemes.

O, per exemple –ja ho ha dit el president Mas–, la cen-
trifugació de la càrrega en la reducció del dèficit; és a 
dir, som nosaltres, és el Govern de Catalunya, és l’Ad-
ministració de Catalunya i és Catalunya, en definitiva, 
qui no es queda sense cap marge temporal en matèria 
de dèficit: se l’arroga tot l’Estat; i, a més a més, per a 
l’any que ve hem de passar de l’1,1 al 0,7 de sostre de 
dèficit. Tot plegat, si hi afegim, com els deia, aquella 
paradoxa del dèficit fiscal, fa una situació complicada.

Davant d’això, què fer? Doncs, nosaltres el que vo-
lem és que expliquin les conseqüències polítiques que 
pot tenir –no diem que tingui, però que pot tenir, i 
que ho diguem clarament– acollir-se a aquest fons de 
liquidi tat. Perquè en tindrà. Perquè, si a més a més, 
amb aquesta reducció de l’1,1 al 0,7 hem d’escurçar 
4.000 milions d’euros, què acabarà suposant això per 
als pressupostos de l’any que ve i què acabarà suposant 
això als ciutadans de Catalunya en àmbits com la sa-
nitat, l’educació o les polítiques socials? Ja no li parlo 
d’infraestructures, perquè gairebé estem a zero, eh?, en 
matèria d’inversió d’infraestructures, o manteniment. 
Li parlo de tres fonaments, com són educació, sanitat 
i política social. Ho hem d’explicar perquè, ho repe-
teixo, aquest és el problema. Acollir-se al pla té una 
sèrie de problemes, i els comportarà per a la gent. No 
és un problema només financer del Govern de Cata-
lunya, que a uns anys vista, a partir de les carències 
que puguin haver-hi es trobarà amb una pilota d’inte-
ressos molt important; això ja ho sabem. Però això pot 
tenir conseqüències a curt termini. I les conseqüènci-
es és que..., són col·laterals, també, eh? No és només 
un problema a base del finançament de la Generalitat, 
del deute de la Generalitat, sinó que tenim problemes, 
doncs, amb interpretacions que aquest mateix matí, en 
aquesta comissió, hem pogut viure en temes com el 
de la invasió competencial en l’àmbit del comerç, o el 
podem veure en altres àmbits econòmics, com el Go-
vern, a partir dels conceptes de la unitat de mercat o de 
la planificació econòmica, fent de l’article 149 de la 
Constitució com una mena de bíblia intocable..., doncs, 
a partir d’aquí van entrant en competències exclusives.
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Tot plegat, senyor Mas, ens porta que... El que nosaltres 
volem demanar-li és: quin és el càlcul del Govern per a 
l’any que ve?; si s’han d’acollir també al FLA; si neces-
sitarem més recursos; com creu que acollir-se al FLA 
per al 2013..., quines conclusions pot tenir també per a 
la despesa i la inversió de la Generalitat? I si realment 
considera que aquest pla ordinari –que vostè el desitja-
va ordinari, diu: «no ho volem extraordinari», i al final 
acabarà sent ordinari a base d’anar-los acumulant–..., si 
tot plegat representarà, doncs, l’única sortida que tin-
drà Catalunya en els propers anys, que és acollir-se a 
les directrius polítiques del Ministeri d’Hisenda. Crec 
que és la resposta que hem de donar.

I acabo: ens agradaria que fos més concret i que fes una 
predicció de les conseqüències socials que pot tenir el 
fet que el Govern de Catalunya no tingui marge de ma-
niobra financera, que hagi d’acollir-se a aquest pla, i ai-
xò com ho notaran els ciutadans; perquè, al final, és del 
que estem parlant: estem parlant de la gent.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula l’honorable senyor An-
toni Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltes gràcies, presidenta. Senyor president, molt ho-
norable president, molt benvingut a la comissió; con-
seller Mas-Colell, benvingut a la comissió; membres 
del Govern, siguin tots molt benvinguts als treballs 
d’aquesta Diputació Permanent. De fet, jo vull comen-
çar, senyor president, per esvair un dubte que ha pla-
nat en algunes de les intervencions –concretament, en 
dues–, que té a veure amb la seqüència d’aquest debat. 
Vostè compareix aquí, segona vegada a la Diputació 
Permanent per part del Govern, primera vegada amb 
una intervenció feta pel conseller Mas-Colell en ple, 
o en comissió; dues vegades el conseller Mas-Colell, 
una vegada vostè. Amb una seqüència pensada, ava-
luada i pactada amb tot el conjunt dels grups parla-
mentaris. Ens sap greu –crec que ens sap greu a aquest 
grup parlamentari, senyor president–, quan nosaltres 
expliquem, com expliquem, que el conseller Mas-Co-
lell va ser present i va fer una llarga disquisició tècnica 
i política sobre el FLA, per dues vegades, i vam anun-
ciar que vostè compareixeria, encara avui estigui a so-
bre el dubte de si hem tingut o no hem tingut transpa-
rència respecte a això, si vostè ha dubtat o no ha dubtat 
a comparèixer.

Després cada grup parlamentari, òbviament, és lliure de 
considerar a temps o no a temps... Però no es pot discu-
tir del Govern ni d’aquest grup que li dóna suport par-
lamentari, molt honorable president, que des del primer 
moment el conseller d’Economia i després el president 
han intervingut en el si del Parlament per explicar la se-
va opinió i la seva posició respecte al FLA.

Feta aquesta consideració en defensa, doncs, de la 
transparència i de la més estricta competència demo-
cràtica per part del Govern i per part d’aquest grup par-
lamentari, volem entrar en el seu relat –en alguns punts 

del seu relat. Òbviament, no serà cap sorpresa per a 
vostè que li diguem que el compartim plenament. Estic 
segur que no és cap sorpresa per a vostè. La pregunta 
és: a on volen vostès, com a grup parlamentari, posar 
l’accent? En tres qüestions que li passo a explicar.

La primera té a veure, justament, amb com ha pre-
sentat, tant vostè com en el seu dia el conseller Mas-
Colell, amb l’objectiu que impulsa la petició al FLA 
per part del Govern de Catalunya... És les nostres fi-
nances per fer dues coses, president; cosa que vostè 
ha dit, i cosa que hem debatut en aquesta Diputació 
Permanent, abans i ara: salvar la societat del benes-
tar i ajudar els més febles. És sanejar les nostres fi-
nances públiques per les dues coses. Salvar la societat 
del benestar i ajudar els més febles. I això ha fet que, 
naturalment, per una cosa i per les altres dues, hàgim 
d’accedir, indiscutiblement, al FLA en els termes que 
vostè –correctament– ha expressat.

Vull subratllar una segona cosa, amb la qual debatem 
des de fa molt de temps: els mecanismes ordinaris o 
extraordinaris. I jo crec que és de justícia reconèixer 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a tra-
vés del president i del conseller Mas-Colell, va parlar 
d’«hispabons» fa més de dos anys, president. Dos anys, 
reclamant els «hispabons»! I va haver-hi un moment 
que semblava que hi havia una certa complicitat que 
aquest seria un bon instrument. No he de dir res dels 
grups de la cambra, que la majoria entenien que aquest 
era un bon plantejament. Però vam ser nosaltres els 
que ho vàrem plantejar, i les coses haurien estat dife-
rents si això s’hagués pogut portar a la pràctica com 
reclamàvem fa més de dos anys.

I la tercera qüestió té a veure amb el dret o no d’uti-
litzar el FLA. Hi ha un grup parlamentari que ens ha 
sorprès..., en fi, pràcticament obligant-nos a donar les 
gràcies, pràcticament, i a demanar perdó. Això ho ha 
fet el Partit Popular. Diu: «Ja poden anar vostès donant 
les gràcies que poden accedir al FLA». Tot és una ma-
nera d’enfocar les coses. Nosaltres ho enfoquem de la 
següent manera: nosaltres acudim al FLA perquè les 
nostres finances estan com estan, perquè les hem tro-
bat com les hem trobat, perquè vivim objectivament en 
una situació absolutament crítica respecte a la crisi, pe-
rò molt, molt i molt perquè el Govern espanyol ha in-
complert a bastament els seus compromisos. La relació 
l’ha feta el diputat Puigcercós; ens podríem estendre. 
Però el Govern espanyol ha incomplert els seus com-
promisos. Nosaltres tenim, crec, la percepció clara que 
no es podrà combatre aquesta crisi amb una perspecti-
va nacional: és una crisi d’una perspectiva internacio-
nal. Però ens calen recursos per poder vèncer aquesta 
crisi. I aquests recursos, president, ens manquen i de 
manera notable.

Quan el que ens deuen de Madrid és el que hem anun-
ciat –i ningú es contraposa a aquestes xifres–, té sentit 
dir que, com si no ho volguéssim, el president Rajoy 
ja li va oferir a vostè més finançament, pràcticament 
un pacte fiscal, i ens ho recorda encara ara? (Remor de 
veus.) No, no, no..., vostès el que van dir..., el que van 
dir, diputada, si no m’interromp –cosa que no faig mai 
amb vostè, i vostè té el costum de fer-ho–..., vostès van 
dir que el finançament de Catalunya es podia discutir 
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amb la boqueta petita, quan el president de la Genera-
litat de Catalunya havia dit que amb el pacte fiscal no 
ens en sortíem. I això vostès ho volen ignorar. Vostès 
això ho volen ignorar. I ara fan aparèixer el president 
Rajoy com l’home que està disposat a discutir el finan-
çament de Catalunya. (Remor de veus.) Sí, això és com 
vostès ho volen presentar.

Però el que més em sobta –m’ha passat algunes vegades 
amb algun diputat Popular, vam tenir l’oportunitat de 
fer-ho l’altre dia, crec que amb el diputat Santi Rodrí-
guez–: serà possible que ni per una sola vegada, presi-
dent, puguem tenir un grup parlamentari com el Grup 
Parlamentari Popular, al costat del seu Govern?, –vull 
dir el d’aquí, vull dir el d’aquí. És sempre necessari te-
nir la divisió davant del Grup Parlamentari Popular, que 
sempre reclama i defensa el Govern d’allà –Govern, 
també; mereix tot el nostre respecte. Però sempre han 
d’estar amb la defensa del Govern d’allà i no han de te-
nir una paraula de complicitat amb el Govern d’aquí? 
Això ho hem repetit diverses vegades, i per això em 
commou fins a un cert punt la intervenció de la porta-
veu socialista respecte a això.

També compartim, senyor... (remor de veus) –perdó, 
no socialista, diputada, no; la tinc sempre present; 
però no, ho fèiem de la diputada Popular. (Remor de 
veus.) No, no s’ho prenguin així, diputada, de veritat 
que no. La tinc present, però no això, sinó la diputada 
del Partit Popular. Compartim l’anàlisi, també, presi-
dent, de la situació econòmica. Volem subratllar una 
qüestió que ens sembla clau i que algun diputat –con-
cretament el diputat Herrera– insisteix, una i una altra 
vegada, en aquesta aparent contradicció entre les polí-
tiques d’austeritat i les polítiques de reactivació.

President, vostè pot escarrassar-se el que vulgui; no hi 
ha res a fer. Li ho dic per pròpia experiència. És a dir, 
aquí es necessita tenir un relat que contraposa els dos 
pols d’una aparent contradicció: si estàs per les políti-
ques d’austeritat, estàs contra la reactivació. És objec-
tiu. Ho diu un personatge tan extraordinari com Sti-
glitz, que avui no l’han citat, però ho diu tot sovint. 
Vostè està per les polítiques d’austeritat, no pot estar 
per les polítiques d’activació. I vostè podrà explicar que 
tot Europa, tota, està a favor de polítiques d’austeritat, 
amb límits, amb matisos, estudiant les implicacions, 
estudiant les conseqüències, naturalment que sí. 

I la nostra percepció de l’austeritat avui té matisos que 
probablement no tenia, senyor president, fa dos anys, 
però clar que hem defensat una política que, per cert, ha 
aplicat tot Europa, indiscutiblement. Doncs, la resposta 
quina és? «Vostès són fans del dolor, vostès volen pro-
vocar retallades, volen veritablement complicar la vida 
als ciutadans i no són sensibles al clam de l’opinió pú-
blica...» Com si fóssim sords, president. I no som sords, 
hem entès que amb polítiques d’austeritat podríem vèn-
cer la crisi i podríem permetre la reactivació tot sabent 
que el marge de maniobra que la reactivació té és petit 
amb els recursos de què disposem. Per això encara és 
més feridor sentir la intervenció del Partit Popular res-
pecte a un eventual finançament sobre aquesta qüestió. 
Per tant, president, agraïm molt especialment la seva 
darrera part de la intervenció.

Què ens ha vingut a dir? Avís per a navegants, la dar-
rera part de la seva intervenció és avís per a navegants: 
«Nosaltres haurem de seguir practicat polítiques d’aus-
teritat combinades amb polítiques d’activació en la me-
sura en què puguem, però per una raó que és subjecti-
va.» I no hi ha cap discurs parlamentari que la pugui 
vèncer: el dèficit té un límit i el finançament del límit 
d’aquest dèficit és inexcusable. No hi ha retòrica par-
lamentària que tombi aquest fet objectiu, senyor presi-
dent, podrem tenir la política que s’ajusta al dèficit que 
puguem manegar i podrem gastar irresponsablement 
tot el que vulguem, podrem prometre l’or que no tenim, 
podrem esbossar polítiques que no farem, però no po-
drem complir amb aquest objectiu de dèficit i pagarem 
nosaltres aquesta despesa que no podem practicar.

No és raonable plantejar, senyor president, com fa vos-
tè, davant de la ciutadania que aquest és el camí, que 
ens dol, que estem solidaritzats amb aquells que patei-
xen més? Que el patir d’aquesta gent és el patir del Go-
vern i el seu personalment, però que la política i l’eco-
nomia obeeixin a regles determinades i no hi ha rucades 
a aquest respecte? No és més fàcil admetre aquest ti-
pus de plantejament, senyor president? Per això agraïm 
tant que vostè tingui el valor en un dia com avui de dir: 
«Naturalment que hem demanat el FLA, i el demanem 
amb el cap ben alt perquè la contribució de Catalunya 
ha estat extraordinàriament generosa amb l’Estat i se’ns 
deu això, i ho demanem sense complexos, i és la nostra 
obligació i la nostra responsabilitat.» Però a més, tenint 
això arribarà el moment en què haurem d’aplicar les po-
lítiques, avui mateix, demà mateix, i llavors haurem de 
ser justos i haurem de ser proporcionats en la línia polí-
tica que aquest Govern ha defensat. Que admetrà mati-
sacions? No seré jo qui ho discuteixi, serà vostè qui ho 
fixi. Que admetrà aspectes determinats quant a la con-
ducció? Ho fixarà vostè com a president futur de la Ge-
neralitat de Catalunya, però que haurem d’aguantar el 
moll per poder dir a la ciutadania de Catalunya exac-
tament això: «Volem sortir de la crisi, som nosaltres els 
que ajudarem a sortir de la crisi aquest país, amb la col-
laboració de tothom –de tothom– i hem d’aplicar aquest 
tipus de polítiques.»

I que vostè tingui el coratge, senyor president, d’acabar 
aquesta valoració, que la prudència política potser hau-
ria aconsellat que vostè no fes, el nostre grup ho celebra 
moltíssim. Celebrem aquest plantejament que fa el Go-
vern, la seva valentia política, el seu coratge, i li donem 
el suport més determinat i més decidit del nostre grup 
parlamentari.

Moltes gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyores i 
senyors diputats.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat per al torn de rèplica.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Permetin-me que 
faci alguns comentaris a la llum d’alguns que han fet 



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  63

vostès, els diferents portaveus, avui, davant d’aquesta 
Diputació Permanent del Parlament.

En primer lloc a la portaveu del Partit Socialista, la se-
nyora Martínez-Sampere, dir-li un parell o tres de co-
ses que em sembla que són en aquest moment opor-
tunes, no? Primer, vostè critica un determinat vot a la 
Llei d’estabilitat. Ara imaginin-se que no l’haguéssim 
votada. Hauria canviat aquesta Llei d’estabilitat o se-
guiria vigent? (Pausa.) Seguiria vigent. A canvi de què 
la vam votar? Vostès se n’obliden. Sí, la vàrem votar a 
canvi d’una cosa que els explicaré un cop més i que no 
és menor, la vàrem votar a canvi que en aquesta llei, tal 
com estava feta abans d’introduir els canvis que vàrem 
aconseguir introduir en aquell moment, tots els superà-
vits que es poguessin produir a la Generalitat de Cata-
lunya a partir d’un determinat moment anaven íntegra-
ment a reduir deute. Això és així. Per tant, això sí que 
era una política d’una ortodòxia total i absoluta. I vam 
aconseguir allargar els terminis d’aquesta; tot ha d’anar 
a cobrir deutes durant molts anys. Per tant, per a aquest 
Govern que hi ha ara en funcions, per al que pugui sor-
tir d’aquestes eleccions i per als propers governs durant 
quinze o vint anys a Catalunya hi ha una política molt 
més relaxada en el sentit que els superàvits que es pu-
guin arribar a obtenir en algun moment, a més a més 
d’anar reduint una mica el deute, es podran destinar a 
polítiques socials, a polítiques d’inversió en infraestruc-
tures, a polítiques de reactivació econòmica, etcètera.

Ara, si vostès s’obliden d’això, doncs, aleshores, evi-
dentment, només queda «vostès van votar a favor d’una 
llei d’estabilitat que només ens porta desgràcies». Però 
tal com estava feta la Llei d’estabilitat per part del Go-
vern espanyol, que s’hauria aprovat igualment –perquè 
tenen majoria absoluta, vostès ho saben perfectament–, 
si no haguéssim fet això condemnàvem uns quants go-
verns de Catalunya, en plural, a partir d’ara, a destinar 
tots els superàvits futurs a amortitzar el deute –tots– 
i, per tant, zero a polítiques socials, zero a infraestruc-
tures, zero a polítiques de creixement, zero a polítiques 
de reactivació. Si vostès haguessin estat en el Govern 
i haguessin tingut l’opció de poder dedicar superàvits a 
polítiques socials, d’inversió en infraestructures, etcè-
tera, què haurien fet? (Pausa.) Doncs, és el que vàrem 
fer nosaltres. Davant de l’evidència que la llei s’aprova-
va igualment, vàrem intentar que Catalunya en pogués 
sortir beneficiada amb tots aquests criteris.

Diferent hauria estat que no s’hagués aprovat, però per 
a això feia falta que el PP no tingués majoria absolu-
ta, i resulta que després de les eleccions espanyoles els 
ciutadans de l’Estat espanyol li van donar aquesta majo-
ria absoluta al PP. Tinguin en compte això si volen ana-
litzar mínimament de manera objectiva la realitat. No 
oblidin que, a més a més, també hi ha una llei catalana 
d’estabilitat, que va aprovar aquest Parlament –va apro-
var aquest Parlament. Però és que aquesta llei d’estabili-
tat és la mateixa, pràcticament igual, que hi ha a tots els 
països de la Unió Europea, governin qui governi. No és 
veritat que on governa el Partit Socialista les coses van 
diferent –no és veritat–, on governa el Partit Socialis-
ta a Europa van exactament igual que on governen els 
conservadors, exactament igual, perquè les polítiques 

de control de dèficit a Europa són les mateixes per a tots 
els països, governin uns o governin els altres.

I aquí vaig al segon comentari. I quan el senyor Zapa-
tero –i governaven vostès a Espanya– es va adonar fi-
nalment que aquella fugida endavant que estava fent no 
el portava enlloc més que a la fallida directa, aleshores 
va haver de rectificar. El que passa que va rectificar dos 
o tres anys més tard del que hauria hagut de fer-ho. Hi 
van haver els plans E, els plans Zapatero, tota aquella 
despesa, els quatre-cents euros, que després s’ho van 
haver d’empassar tot, vostès ho recordaran perfecta-
ment, això, no? 

I per cert, parlant dels poderosos, que vostès sempre 
fan el mateix discurs, en plena crisi van suprimir l’im-
post de patrimoni –en plena crisi–, que no deu ser un 
impost que paguen els més pobrets de la societat, su-
poso, l’impost de patrimoni, el van suprimir en plena 
crisi, i van dir aquell dia –van dir aquell dia– que bajar 
impuestos es de izquierdas... No, no, va ser l’any 2008, 
ja hi havia la crisi, i el 2009 no hi havia impost de pa-
trimoni, i el 2010 tampoc. Quan més increments d’atur 
hi havia a Espanya, quan més dèficits hi havia, vostès 
l’impost de patrimoni l’havien suprimit, i el tripartit 
a Catalunya per impuls, a més a més, en aquell cas, 
d’Esquerra Republicana, però finalment per acords del 
conjunt del tripartit, va suprimir el 90 per cent de l’im-
post de successions, en plena crisi, el 90 per cent de 
l’impost de successions, i nosaltres en part hi vàrem es-
tar d’acord, però vostès ho van fer, això. I no em diran 
que això era pensant en els més febles, senyora Martí-
nez-Sampere, senyor Herrera, etcètera, era pensant en 
un munt de classes mitjanes d’aquest país que pagaven 
molt més que en altres territoris de l’Estat espanyol, i 
on hi havia una discriminació fiscal també clarament 
perjudicial per a una bona part de la societat catalana.

Bé, a partir d’aquí vostès poden seguir fent el discurs 
dels poderós perquè és un discurs que teòricament a al-
gú el pot impressionar, però no té res a veure amb la re-
alitat, i vostès ho saben –no té res a veure amb la realitat 
i, a més a més, ho saben. Ara, queda bé fer aquest dis-
curs, pot servir perquè algú que encara no hagi copsat 
exactament la realitat i que vagi una mica despistat pu-
gui tenir algun dubte, però al final, doncs, les coses són 
com són, i la història és aquesta, i és la història recent, 
és la història d’aquests darrers anys, no? Ara, vostès di-
uen: «Es podria tenir encara una mica més de marge 
fiscal a Catalunya?» Estudiem-lo, vindran uns pressu-
postos del 2013, nosaltres una part d’aquest marge fis-
cal l’hem aplicat –l’hem aplicat–; vostès recordaren que 
a Catalunya tenim l’impost de la renda més alt de tot 
l’Estat espanyol, és així, el 56 per cent, pràcticament el 
més alt de tota la Unió Europea i nosaltres no l’hem pas 
modificat, i portàvem en el programa que el modificarí-
em i no l’hem modificat. I l’impost de patrimoni l’hem 
aplicat, a diferència d’altres territoris de l’Estat espanyol 
que no l’han aplicat. I aquests deuen ser impostos que 
s’apliquen, el de patrimoni, el de la renda, a partir del 
56 per cent de marginal, etcètera, deuen ser impostos 
que s’apliquen sobre la gent que deu tenir més recursos, 
no pas sobre els que no en tenen, que, evidentment, no 
paguen ni el 56 per cent de marginal ni paguen tampoc 
impost de patrimoni. Bé, jo els volia comentar això.
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Vostès ens diuen: «Vostès són els campions de l’auste-
ritat.» I jo els recordo que el maig del 2010 vostès van 
haver de fer un gir radical en les seves polítiques ex-
pansives de despesa; no sé si s’ho van creure o no, però 
ho van haver de fer perquè se’ls va imposar en un mo-
ment en què, si no ho feien –i nosaltres vàrem entendre 
que era així–, Espanya quedava automàticament resca-
tada per part de la Unió Europea ja el maig de l’any 
2010. Era així, i vostès ho van haver de fer. Bé, però 
qui eren els campions de l’austeritat aleshores? (Pau-
sa.) Escolti, no em digui, senyora Martínez-Sampere, 
que no vam votar perquè gràcies a la nostra actitud a 
Madrid allò es va poder aprovar. Per tant, almenys un 
mínim de sentit de justícia respecte als fets reals, al-
menys això. Ja sé que vostès no donen mai les gràcies 
de res, però almenys –almenys– tinguin una mica de 
memòria sobre el que va passar el maig del 2010, on, 
per cert, aquests que no són campions de l’austeritat 
van allargar l’edat de jubilació –poca broma, respec-
te a austeritat– i van baixar directament els salaris de 
tots els empleats públics de tot l’Estat espanyol, també 
els de Catalunya. Poca broma. I això és el que hi havia.

No sé si vostès eren campions de l’austeritat en aquell 
moment; també sé una cosa, que a partir d’aquí van 
aplicar polítiques d’austeritat per tot arreu; nosaltres 
les vàrem patir, a Catalunya, per això una bona part 
de les transferències que ens havien de fer ja no les van 
fer, inclòs els pagaments dels deutes d’infraestructures, 
que tampoc ens els van pagar –el Govern socialista–, 
se suposa, ja, campió de l’austeritat en aquell moment. 
Ara és molt fàcil apuntar-se a aquest discurs del cam-
pió de l’austeritat que vostès mateixos van practicar. Jo 
sé que segurament no era per un gran convenciment, 
però era per obligació, la mateixa obligació que seguim 
tenint en aquest moment, no?

Senyora Sánchez-Camacho, jo de vostè aniria amb 
compte en alguns judicis que fa perquè si la mesu-
ra... –en aquest moment, eh? –, si la mesura per ana-
litzar l’actuació d’un govern és l’increment del deute, 
vostès se n’haurien d’anar a casa, ràpidament, a més 
a més, perquè resulta que a l’Estat espanyol el deute 
és molt més gran que el que vostès van trobar –sí, sí, 
molt més gran, escolti’m, desenes de milers de milions 
d’euros més. Només en interessos –només en interes-
sos– l’any que ve ja pagaran 9.000 milions d’euros més 
o 10.000 milions d’euros més dels que pagaven els an-
teriors. Per tant, vagin amb compte perquè si la mesura 
és que s’incrementi el deute, doncs, escolti’m vostè a 
casa, ràpid, a més a més, eh?, perquè l’estan incremen-
tant d’una manera exponencial. I si l’altra mesura de 
la gestió d’un govern és l’atur, també cap a casa, per-
què a Espanya està incrementant l’atur d’una manera 
importantíssima. Clar, escolti’m, aquesta és la realitat. 
(Remor de veus.) Sí, sí, aquesta és la realitat. Per tant, 
vagin amb compte sobre com es mesura l’eficàcia d’un 
govern, perquè, sap què passa? Aquesta no és la vara 
de mesurar en aquest moment, i vostès ho saben per-
fectament. Com volen que no s’incrementi el deute si 
segueixen havent-hi dèficits? Doncs, vostè ens acusa 
que seguim incrementant els deutes. Evident, mentre 
hi hagi dèficit hi haurà més deute perquè d’alguna ma-
nera s’ha de finançar. Això és tan evident i tan obvi 
que no s’hauria gairebé ni de comentar.

I és evident també que en plena recessió econòmica 
europea... –i això no és una excusa, és una realitat com 
una casa de pagès–, en plena recessió econòmica eu-
ropea a tots els països de la Unió Europea està incre-
mentant-se l’atur –a tots–; ara el que hauríem de mi-
rar és a quin ritme s’incrementa l’atur. Resulta que a 
Catalunya l’increment de l’atur, que, desgraciadament, 
encara hi és –desgraciadament, encara hi és–, el ritme 
d’increment de l’atur a Catalunya és la meitat del rit-
me d’increment en el conjunt de l’Estat espanyol. I tot 
és dolent, a Catalunya i a la resta d’Espanya, perquè 
qualsevol increment de l’atur és dolent i qualsevol cosa 
que no aconsegueixi disminuir l’atur també és dolent. 
I en aquest sentit Catalunya no es pot presentar com 
un exemple. Jo ja ho admeto, no ens n’amaguem pas. 
Però Espanya, tampoc. Aquesta no és la vara de mesu-
rar la gestió d’un govern, perquè si no vostès s’haurien 
de suspendre vostès mateixos, però molt ràpidament, a 
més a més. S’haurien de suspendre d’una forma molt 
rotunda, no?

Segona cosa. Ens parla vostè de les meravelles d’un 
nou model de finançament, que el senyor Rajoy deu te-
nir guardat en algun calaix o en alguna caixa de cabals, 
que no existeix –no existeix. No l’hem vist. És una pro-
posta meravellosa que no coneix ningú. I aleshores jo 
els demano una cosa: si tan meravellosa és aquesta 
proposta nova de finançament autonòmic, ensenyin-la. 
L’ensenyen, la porten aquí, ens diuen: «Miri, consistirà 
en això», i aleshores nosaltres la jutjarem, si ens convé, 
si no ens convé, si és negociable, si no és negociable. 
Però això d’anar fent el discurs que el senyor Rajoy té 
una proposta meravellosa de finançament i que ningú 
sàpiga on és doncs està molt bé de cara a la galeria, pe-
rò res més. Per tant, jo ja els agafo la paraula. Vostès 
tenen una proposta fantàstica. Ensenyin-la. Ensenyin-la 
abans del debat d’investidura, perquè així la podrem 
jutjar també en el proper debat d’investidura. La porten 
aquí, l’ensenyen, però no a base de frases genèriques, 
eh? Una proposta de finançament ha de ser concreta, ha 
de dir què és el que pensen tocar, com això pot benefi-
ciar les autonomies, etcètera.

Hi ha una cosa més fàcil, abans de la proposta de fi-
nançament, senyora Sánchez-Camacho, que és que pa-
guin els deutes. Per què no ho fan, això? Perquè des-
prés vostès critiquen i pregunten aquí quan pagarem, 
quan deixarem de pagar... I vostès quan pagaran? Per-
què ja en aquest moment, només per infraestructures, 
ens deuen 970 milions d’euros, i se n’hi afegeixen més 
de 700 l’any que ve, el 2013, que tampoc pensen ni re-
conèixer ni pagar. Algun dia podem esperar que vostès 
paguin, el Govern espanyol? Ja sé que l’anterior tampoc 
va pagar. També és veritat. Però l’actual tampoc paga. 
I vostès deien que sí, que aquest pagaria, que quan vos-
tès arribessin al Govern els deutes de les infraestruc-
tures es pagarien ràpidament. De moment, ni cinc de 
calaix. Més aviat al contrari. És que ni els reconeixen, 
ja. No és que no els paguin, és que ja ni els reconei-
xen, ja ni els apunten, com si no hi fossin.

I, finalment, vostè fa una sèrie de preguntes que han 
fet altres portaveus, i amb això responc una mica a tot-
hom, no? Ens acollirem al Fons de liquiditat autonòmi-
ca de l’any que ve? Sí, ja els ho dic des d’ara. Sí, és clar 
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que ens hi acollirem, perquè la necessitat la tindrem 
igualment –la necessitat la tindrem igualment. Per 
tant, ens hi haurem d’acollir. En quines condicions? 
Doncs se suposa que les vigents. I si no ens hi aco-
llíssim –i amb això també responc a d’altres, al senyor 
Herrera, per exemple–, doncs vostès ens donen una al-
ternativa, perquè l’alternativa de no acollir-s’hi és no 
pagar, i si no pagar és una alternativa, doncs val la pe-
na que ens ho diguin. No n’hi ha una altra, en aquest 
moment –no n’hi ha una altra, en aquest moment. No 
n’hi ha una altra. Ara, si algú té una millor idea –jo ai-
xò els ho dic amb tota la modèstia del món–, nosaltres, 
encantats de la vida, perquè no ens agrada haver-nos 
d’acollir al Fons de liquiditat autonòmica..., si pogués-
sim trobar un altre mecanisme de finançament. Però 
n’hi ha un altre per cobrir els nostres dèficits i les nos-
tres despeses i per poder pagar raonablement a final 
de mes, encara que sigui amb moltes dificultats? Te-
nim algun altre mecanisme en aquest moment que no 
sigui aquest? Bé, si en tenim un altre, escolti’m, nos-
altres reconeixerem que no vàrem ser prou hàbils per 
trobar-lo i els donarem tota la raó. Però ha d’aparèixer, 
aquest altre, perquè si no l’alternativa és no pagar. I ai-
xò val per al comentari que m’ha fet el senyor Herrera, 
val també per a la senyora Sánchez-Camacho, etcète-
ra, no? Nosaltres ens hi acollirem si no hi ha més re-
mei. Si no surt una altra condició millor, ens hi acolli-
rem, perquè és l’única manera, hi insisteixo, de pagar 
en aquest moment una sèrie important d’obligacions 
que tenim sobre la taula.

Complirem el dèficit, enguany? Els ho direm d’aquí a 
unes setmanes. No està tancat, l’any. Tothom sap que 
a final d’any és un moment en què afloren una sèrie 
de despeses que s’han anat ajornant en el transcurs de 
l’any. Veurem quines són a casa nostra. Nosaltres, per 
les xifres que tenim en aquest moment, que no podem 
concretar, evidentment, encara d’una manera definiti-
va, pensem que quan es vegi la fotografia del 2011 i del 
2012 i de la gestió de l’actual Govern de la Generalitat 
es veurà que aquest és un govern que ha estat seriós des 
del punt de vista de les polítiques d’austeritat obligades, 
i en part necessàries, però que ha estat seriós fins ara 
aconseguint, i espero que això pugui continuar, no al-
terar el que són els principis bàsics del nostre estat del 
benestar. Que hi ha tota una sèrie d’incomoditats addi-
cionals per a gent? Evident. Que podem parlar d’aques-
tes coses? Totes les que vostè vulgui. Que no agrada 
crear aquestes incomoditats? També és veritat. Que dol 
molt haver de rebaixar els salaris de la funció pública? 
Evident. Ho ha fet aquest Govern i ho ha fet el Govern 
espanyol, i ho va fer també l’anterior Govern tripartit 
de la Generalitat i l’anterior Govern espanyol. Ho ha fet 
tothom, això, independentment del seu color polític, i 
ho fan a Andalusia, governant socialistes i Izquierda 
Unida, i ho fan les comunitats del PP, i ho fem a Cata-
lunya, ho ha fet Convergència i Unió. Ho fa tothom, no? 
Però jo crec que quan es vegi aquesta fotografia dels 
dos anys es veurà això: un govern que ha aconseguit 
reconduir les finances cap a la línia de l’equilibri, que 
encara no tindrem, òbviament, això ja està en aquesta 
línia, i al mateix temps mantenir amb tota la sensibilitat 
política que s’ha tingut, que jo crec que és molt alta do-

nades les circumstàncies, els esquemes bàsics de l’estat 
del benestar a casa nostra.

Senyor Herrera, li he fet alguns comentaris sobre la se-
va intervenció. Vostè ens parla de dogmatisme en el 
sentit de l’austeritat, i és justament el dogmatisme que 
nosaltres critiquem als que el practiquen. Nosaltres di-
em que hi han polítiques dogmàtiques d’austeritat que 
es fan a Europa que serien innecessàries. Ara, pensi 
una cosa... Jo li reitero això. Vostès facin els discursos 
que vulguin. Facin els que vulguin. Hi tenen tot el dret 
del món. Però nosaltres en aquest moment no tenim 
força per alterar els mecanismes d’estabilitat pressupos-
tària de la Unió Europea. I vostès, si fossin en aquest 
sentit honestos, ho reconeixerien.

Ara, podem fer una cosa: el que vostè diu. Fem tota 
una sèrie d’actuacions, diem que s’ha de canviar tot, 
fem tot el discurs. I la meva pregunta és, senyor Her-
rera: i l’endemà que no ens n’haguem sortit, de canviar 
aquestes polítiques d’austeritat a Europa i a Espanya, 
què fem? L’endemà què fem? Vostès m’han de contes-
tar aquesta pregunta. Perquè, fixi-s’hi, eh?, li ho torno 
a repetir: si els països més poderosos de la Unió Eu-
ropea no aconsegueixen canviar aquestes polítiques 
d’austeritat, com vol vostè que ho fem des de Catalu-
nya, que no som en aquest moment ni un estat, i que si 
ho fóssim seríem dels petits o dels mitjans? Si els grans 
–grans– estats d’Europa que voldrien canviar aquestes 
polítiques d’austeritat –jo no ho poso en dubte, les vol-
drien equilibrar– no poden, com vol vostè que ho fem 
des de Catalunya? Ara, vostè pot dir això. Escolti’m, 
expliquem-ho, ens posem d’acord, fem una declaració. 
Jo ja li admeto. No li dic que no. Si hem de fer decla-
racions, hem de fer posicions polítiques, no li dic que 
no. Però només demano una cosa: l’endemà que no ho 
hàgim pogut canviar, què fem? Aleshores vostès tam-
bé ajuden perquè hi hagi les polítiques d’equilibri pres-
supostari a Catalunya o seguim fent el mateix discurs 
sempre, que és un discurs que al final el que passa és 
que queda absolutament allunyat de la realitat?

Vostès diuen, també: «Les polítiques d’austeritat són 
causa directa de la recessió.» I jo em pregunto: quan 
no hi havia polítiques d’austeritat enlloc, hi va haver 
una recessió de cavall que encara l’arrosseguem ara; 
també va ser culpa de les polítiques d’austeritat, cau-
re en aquella recessió del 2007, i del 2008, i del 2009? 
Allò era un problema de l’austeritat o era un problema 
de la disbauxa absoluta? Sí, sí, del sector financer i de 
tothom, senyor Herrera, i de tothom. I dels governs, 
i dels ajuntaments. De gairebé tothom, senyor Herrera, 
de gairebé tothom. No ens podem treure les responsa-
bilitats de sobre com si això fos un problema només 
del sector financer. És veritat que va originar-se en el 
món financer; és veritat que aquesta gent del món fi-
nancer tenien altíssimes responsabilitats perquè són la 
gent més ben pagada de tot el sistema a nivell mundial 
i són els que ho haurien d’haver fet millor, i ho van fer 
molt malament. Tot això és veritat. Però a partir d’aquí, 
escolti’m, les responsabilitats eren compartides. A tot-
hom, poc o molt, li va anar bé que tot allò funcionés 
d’aquella manera. I això va portar després conseqüèn-
cies. El que vull dir és que si vostè... Crec que vostè 
té un punt de raó de dir: «Una austeritat excessiva pot 
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portar a una dificultat de superar una recessió econò-
mica.» D’acord. Excessiva. Ara, una no-austeritat por-
ta al col·lapse també, eh? El que no poden pretendre 
vostès és, per una posició en aquest sentit més ideo-
lògica, dir: «El que no és austeritat és molt bo.» No, 
no, escolti, el que no és austeritat va portar el món a 
una crisi brutal –brutal. Encara en paguem les conse-
qüències. I l’austeritat excessiva com un tòtem doncs 
pot portar a una dificultat gran de sortir de la recessió 
econòmica. També li ho admetem. Però ni una cosa ni 
l’altra –ni una cosa ni l’altra–, i vostès estan instal·lats 
en un altre extrem. Ens acusen a nosaltres de dogma-
tisme de l’austeritat, i vostès estan en el dogmatisme de 
la no-austeritat, que ja sabem quines conseqüències va 
portar al conjunt.

Vostè em preguntava si estem en disposició de garantir 
els pagaments. Doncs miri: si no ens acollim al FLA, 
encara serà pitjor. Ara, amb el FLA ho podem pagar 
tot? Ja els he dit abans que no. Tot el que sobrepassem 
del dèficit autoritzat no ens ho finança ningú. Jo els 
torno a fer la mateixa reflexió. Pensin en això –pen-
sin en això. Ja sé que és una cosa que és empipado-
ra de pensar-hi, no?, perquè és la realitat. Però pensin 
en això. Tot el que en aquest moment es gasta de més, 
a diferència d’altres temps que t’ho finançava algú, en 
aquest moment no t’ho finança ningú, i, per tant, no 
ho pots pagar. Quin sentit té gastar molt més si aquell 
que ha de ser receptor d’aquesta despesa no cobrarà? 
Estem aquí –estem aquí. És empipador acceptar-ho? 
Molt empipador. Ens agrada, a nosaltres? Ens desagra-
da profundament. Però, escolti’m, és el que hi ha. Tot 
el que es gasta de més per sobre dels dèficits autorit-
zats en aquest moment no es podrà pagar, o es paga-
rà ad kalendas graecas, i, per tant, amb un gran pati-
ment d’aquella gent que diran: «Mira, m’han donat una 
subvenció, m’han donat una aportació, m’han fet no sé 
què», i a l’hora de dir: «Ara que m’ho han donat co-
braré», doncs, no li ho pagarà ningú. I aleshores no sé 
si això és fer-se trampes al solitari, no sé si això seria 
enganyar la gent. Jo tinc l’obligació d’explicar, crec jo, 
d’una forma no alarmista, però d’una forma concreta, 
que estem en aquesta situació.

Aquesta situació té solució? Sí que en té; és clar que en 
té, de solució. Però ens agradi o no hem d’anar portant 
les finances de la Generalitat a un cert punt d’equilibri. 
Perquè ara vostès parlen, i jo també, de «liquidació au-
tonòmica», de les conseqüències de la intervenció. Se-
nyor Puigcercós –ara em referiré a la seva intervenció 
molt breument, no?–, això que vostè deia, que té raó: 
les conseqüències polítiques de tot això quines són? 
Bé, pensin que les conseqüències polítiques d’apun-
tar-se al FLA són molt menors que les conseqüències 
polítiques de no fer re, perquè les conseqüències po-
lítiques de no controlar els dèficits no seran la liqui-
dació autonòmica, no, seran l’autoliquidació –seran 
l’autoliquidació. La farem nosaltres. Es pot especular 
si el control polític del Govern espanyol és més dur, és 
menys dur... Ja els dic jo que tant de bo no hi fos. Pe-
rò si no anem a l’equilibri..., és a dir, la millor política 
que podem fer en aquest moment per treure’ns la de-
pendència del Govern espanyol és arribar a un punt en 
què no els necessitem. Aquesta és la millor. Perquè si 
no aniríem a l’autoliquidació. I pensin que com que de 

cap manera l’actual Govern, jo mateix, no hi anirem, 
a l’autoliquidació, doncs, abans passarem per l’adreça-
dor, si vostès volen, d’haver de passar pel FLA i d’apli-
car les polítiques d’austeritat, perquè és l’única manera 
de deixar de dependre de Madrid i de l’Estat espanyol. 
Poder complir per nosaltres mateixos amb els recursos 
que tinguem, i, després, amb una plantejament polític 
d’abast important, canviar radicalment aquesta situa-
ció. No només queixar-nos de la situació que tenim, si-
nó intentar-la canviar radicalment. Allò que alguns en 
diuen «fugides endavant», jo entenc que no són fugides 
endavant, sinó que és una altra cosa molt diferent.

I vaig acabant. Vostè, senyor Puigcercós, deia que ai-
xò té conseqüències socials, apuntar-se al FLA. Però jo 
els vull fer notar que tal com estan les coses en aquest 
moment, conseqüències socials en tindrà més no apun-
tar-s’hi. Perquè si no ens apuntem al FLA hi haurà to-
ta una sèrie de pagaments que no podrem fer perquè 
no tindrem un recurs alternatiu, a menys que algú de 
vostès no ens el descrigui, si existeix. Tant de bo –tant 
de bo–, els ho torno a dir. Però si no existeix un al-
tre recurs alternatiu per finançar la despesa, o nosaltres 
anem al FLA o les conseqüències socials seran molt 
pitjors. Ja sé que això té algunes conseqüències polí-
tiques. Però pensin que les conseqüències polítiques 
de no fer-ho són l’autoliquidació. Són molt més greus 
les conseqüències de l’autoliquidació que no pas les del 
control temporal –temporal– mentre acabem de fer els 
deures. I si els aconseguim fer, i fer-los d’una manera 
que no posem en risc les peces bàsiques de l’estat del 
benestar, que som els primers a defensar-lo, si aconse-
guim fer això, ens traurem de sobre controls polítics, 
dependències, etcètera. I si a més a més aquest país és 
capaç de canviar l’statu quo actual d’una vegada per to-
tes, encara ens traurem molt més aquestes dependències. 
Allò que alguns en diuen «fugides endavant», i que de 
fet el que significa és no només queixar-se de la situa-
ció actual, sinó intentar fer alguna cosa, i alguna co-
sa important, per canviar l’estatus que tenim en aquest 
moment.

Agrair-li al senyor Fernández Teixidó la seva interven-
ció, i fer notar això que vostè deia, no? No és cert que 
les polítiques d’austeritat estiguin en contraposició di-
recta amb les polítiques de creixement. La conclusió és 
molt clara, és la que estem repetint contínuament: ni 
austeritat com un dogma, a qualsevol preu, ni manca 
d’austeritat com un dogma, a qualsevol preu.

Perquè al final passa una cosa: si vostès agafen un glo-
bus i el van inflant molt –molt, molt– peta. I perquè no 
peti algú ha d’estar disposat a treure’n una mica d’aire, 
i el globus es fa una mica més prim; però és que si no 
ho fas així el globus peta; a base d’anar-lo inflant, in-
flant –inflant, inflant, inflant–, peta el globus. Doncs, 
escoltin, segons què fem... (Veus de fons.) Sí, sí..., se-
gons què fem, peta el globus de les finances. I, si peta 
el globus de les finances, quina conseqüència té això? 
Com queda la sanitat del país? Si peten les finances no 
hi ha estat del benestar en sanitat; si peten les finances 
no hi ha estat del benestar en ensenyament, no hi ha 
estat del benestar en universitats, no hi ha Llei de la 
dependència..., perquè tot això es deu pagar d’alguna 
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manera, tot això deu requerir diners i recursos, no?, per 
pagar-se?

Doncs, ho torno a dir, la línia aquella d’«això dóna 
per al que vulguem» no és real. I, com que no és real, 
nosaltres, ho crec, tots plegats, hem de tenir el coratge 
d’enfrontar-nos a aquesta realitat, que és dura, molt du-
ra; però que en aquest moment és la que ens toca admi-
nistrar. I tant de bo que ens en sortim ràpid i bé, perquè 
serà la manera, hi insisteixo, de deixar de dependre de 
determinades estructures de l’Estat, que, senyora Sán-
chez-Camacho, reitero que s’estan comportant d’una 
manera molt deslleial i molt injusta.

La presidenta

A continuació, per a la rèplica dels grups parlamen-
taris, té la paraula, en primer lloc, la il·lustre senyora 
Rocío Martínez-Sampere, del Grup Parlamentari So-
cialista.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, president, referent 
al to, no? Jo no sé si dir que no donem les gràcies, que 
ens les hem de donar uns i altres... Sincerament, fent 
servir la seva expressió, «poca broma», eh?, president. 
Perquè crec que davant la situació en què estan avui 
els nostres ciutadans i la nostra economia, tots plegats 
–tots plegats–, una mica més d’humilitat i de respon-
sabilitat potser ens aniria millor.

En segon lloc, jo li he preguntat coses per al futur. Vos-
tè s’ha referit només al passat. Cap problema, parlem 
del passat tant com vulgui, no? Dues coses molt breus 
–no tenim gaire temps–: la Llei d’estabilitat. L’esmena 
que vostès van aprovar a la Llei d’estabilitat? Doncs 
era una bona esmena. Efectes pràctics? Posar-li portes 
al mar –posar-li portes al mar–, perquè parlava d’un 
horitzó de vint anys vista, i, per tant, posar-li portes al 
mar. I, en canvi, tots sabem que hi ha majoria absoluta 
del PP, però tots sabem també que altres majories can-
vien les lleis.

El seu vot al dogmatisme del dèficit zero i a la interven-
ció de facto de les comunitats autònomes a Madrid i el 
seu vot aquí, amb la Llei d’estabilitat catalana, l’únic 
que ens diu és que, aleshores, vostès, per coresponsa-
bilitat, no es poden exclamar, dia si dia també, que ve 
el lleó. Perquè vostès han contribuït que se li obrís la 
porta de la gàbia. I això és un fet: en lloc de rectificar, 
continuen insistint-hi.

Perquè en política..., jo no ho sé, vostè hi porta més 
anys que jo, però jo el que he après des que faig po-
lítica és que l’inacceptable no és cometre errors, no és 
convenient, però l’inacceptable és insistir en els errors. 
L’impost de patrimoni el Govern socialista el va treure 
i al cap de poc temps el va tornar a posar. I sap què va 
votar Convergència i Unió en les dues ocasions, abans 
i després? Que no, que volia suprimir en els dos casos 
l’impost de patrimoni.

Vostè no ens pot venir aquí parlant d’una política fiscal 
perquè vostè no l’ha rectificada en cap moment; és més, 
hi ha insistit fins al final. L’única cosa que ha complert 

del seu programa electoral, amb el qual es va presentar 
a les eleccions el 2010, l’única cosa, ha estat l’elimina-
ció de l’impost de successions i donacions. Si li sembla-
va tan terrible, doncs..., per què no el rectificava? Per 
què no eliminava l’últim tram, que era del 6 per cent 
més rics de catalans i no el reinstaurava tot? Perquè jo, 
sincerament, aleshores no acabo d’entendre el seu relat, 
que és exactament el mateix que fa avui amb l’austeri-
tat. Quan jo li deia «campions de l’austeritat» em refe-
ria..., perquè vostès van insistir, un cop darrere l’altre, 
que l’origen dels problemes era un excés de despesa pú-
blica. Nosaltres creiem que l’origen del problema no es-
tava en un excés de despesa pública, i, per tant, tampoc 
estarà només la solució a retallar la despesa pública.

És veritat que hem d’anar a un canvi de les polítiques 
europees, però aquest canvi l’hem de fer entre tots. Eu-
ropa som tots. Si tot és possible, president, per què can-
viar aquestes polítiques de la dreta europea és impossi-
ble? Per què des de Catalunya no podem, també, dir la 
nostra sobre aquesta política d’asfíxia, de suïcidi, que 
no està ajudant en absolut a poder-nos recuperar eco-
nòmicament?

I, en segon lloc, li ho torno a dir, utilitzem diferent el 
marge, que és el que fan altres governs. Sap el que no 
ha fet cap govern de cap color? –sap el que no ha fet 
cap govern de cap color? Que, mentre està fent reta-
llades molt doloroses de la despesa, estigui a la vega-
da retallant ingressos. Aquesta doble retallada, això sí 
que és excepcional de Catalunya, miri: excepcional de 
Catalunya. Hi ha una altra manera d’utilitzar el mar-
ge i una altra manera de donar un relat de l’esforç dels 
sacrificis. I aquest relat és imprescindible –és impres-
cindible– per donar un missatge als catalans, que en 
aquests moments els l’hem de donar, i és que d’aquesta 
crisi en sortirem junts, no en sortirem trencats.

I, per tant, li ho hem demanat des del primer dia i li 
ho continuem demanat avui: rectifiqui les seves prio-
ritats en matèria econòmica, perquè no neguem les di-
ficultats, president, són evidents; principi de realisme, 
tot; però també canvi de les prioritats per poder enfo-
car aquesta crisi d’una manera diferent, amb sensibi-
litat social, de la manera que vostès l’estan enfocant; 
i tristament, ens fa la sensació que la hi continuaran 
enfocant.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’excel·lentíssima senyora Alicia 
Sánchez-Camacho.

Alicia Sánchez-Camacho i Pérez 

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Em plau fer es-
ment que alguns portaveus han parlat de la valentia 
i del coratge del senyor Artur Mas a comparèixer –nos-
altres ho vàrem demanar tot just a l’agost i ho hem de-
manat en més d’una ocasió–, però també cal recordar 
que el seu partit i grup que li dóna suport hi ha votat en 
contra, de la seva compareixença. Per tant, és una va-
lentia i un coratge, diguem-ne, molt original, no?



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  68

Però, dit això, senyor president –dit això, senyor Ar-
tur Mas–, jo començaré la meva intervenció amb les 
seves pròpies paraules. Vostè ha començat la interven-
ció dient que vostè de mi aniria amb compte amb les 
paraules que he utilitzat. Jo li torno a dir el mateix: jo, 
senyor Mas, també aniria en compte, de vostè, amb les 
paraules i l’exemple que ha utilitzat.

Perquè, és clar, si un govern d’Espanya, que té un deute 
estructural de 900.000 milions, que diàriament ha de 
pagar 24 milions d’interessos, quan el Govern de Cata-
lunya n’ha de pagar 4,9, i vostè posa de manera homo-
logable dues quantitats macroeconòmiques que no te-
nen res a veure, és evident que el deute de l’Estat es va 
incrementant molt més, proporcionalment al seu deute 
extern, i també en funció dels seus propis interessos. 
Per tant, l’exemple que vostè ha posat és un exemple 
absolutament fora de lloc.

Però, dit això, jo vull anar a la consideració que vostè 
ha dit. Vostè ha dit: «El Govern d’Espanya, que hau-
ria de pagar i ha de pagar quasi 28.000 milions d’inte-
ressos del deute» –i vostè n’ha de pagar 2.500, perquè 
mentre no es vagi reduint el dèficit anirem incrementant 
els interessos i anirem incrementant el deute..., vostè 
diu: «Aquest Govern hauria d’anar pensant i se n’hauria 
d’anar a casa.»

Senyor president, jo, la veritat, sentir-li dir aquestes ex-
pressions quan està parlant d’un govern d’Espanya que 
té 186 diputats, majoria absoluta, quan vostè acaba de 
perdre dotze diputats, quan tindrà el Govern més fe-
ble que pugui tenir..., de moment dotze escons menys; 
per tant, el missatge que li han traslladat, a vostè, les 
urnes és més d’anar-se’n a casa que el que li han tras-
lladat al senyor Rajoy, que segueix governant. Per tant, 
jo aniria amb molta cura perquè és molt agosarat... (re-
mor de veus), molt agosarat... Permetin-me... (Veus de 
fons) Permetin-me vostès, que... (Persisteix la remor 
de veus.) No hem quedat que vostès no interromprien? 
Doncs, nosaltres volem intentar seguir parlant. Perquè, 
és clar, quan es fan afirmacions tan agosarades com 
aquesta, un s’oblida de per què està vostè aquí. Perquè 
qui ha convocat les eleccions anticipades ha estat vos-
tè, per la seva pròpia decisió personal. Qui ha perdut 
dotze escons és vostè. I qui ara ha de buscar socis per 
a un govern feble, per veure si pot complir els objec-
tius de dèficit, és vostè. Per tant, home!, donar exem-
ples al Govern d’Espanya que se n’hauria d’anar a casa 
quan vostè té la situació més dèbil que es podia espe-
rar, doncs, no és el millor exemple que vostè hagi po-
gut copsar. I, permeti’m que li ho digui amb tots els 
respectes, però, com es diria d’alguna manera molt col-
loquial, vostè ho ha posat d’aquella manera; per tant, 
se li contesta tal qual.

Miri, tornar a parlar que el Govern d’Espanya és des-
lleial i injust –deslleial i injust– quan el Govern de 
Catalunya –el Govern de Catalunya– i el senyor Ar-
tur Mas han anticipat unes eleccions, han paralitzat el 
país, han bloquejat Catalunya, que durant mesos està 
aturada, han incrementat despeses electorals, i, a més, 
han fet el desafiament més deslleial entre els catalans, 
i també amb el Govern d’Espanya, jo també li vull dir, 
senyor Artur Mas, que el seu Govern i vostè han actuat 
de manera deslleial i injusta. I és la seva interpretació 

tan legítima com la meva; tots en democràcia tenim el 
mateix dret de fer aquestes interpretacions legítimes. 

Senyor Mas, vostè a les preguntes que nosaltres li hem 
fet no ha contestat. Alguns grups ens qüestionàvem 
que nosaltres legitimàvem l’actuació del Govern de 
Catalunya i que mai ho havíem fet pensant en Cata-
lunya i que estàvem legitimant el Govern d’Espanya. 

A vostè li hem garantit la governabilitat durant dos 
anys un partit i un grup que és el Partit Popular català, 
no cap altre. I això ha estat succeint durant dos anys. 
No hi ha major deslleialtat que els que no reconeixen 
que s’ha fet això i, a més, encara ens acusen que mai 
hem estat al costat de Catalunya. Jo crec que això és in-
acceptable, i, per tant, així ho trasllado, perquè crec que 
no es correspon amb la realitat i que a més no és just.

En segon lloc, proposta de finançament. Senyor presi-
dent, vostè diu que no la coneixia. Home, l’ha votada; 
l’ha votada en contra, per cert, però l’ha votada. La 
va votar el dia 23 de juliol del 2012. Jo entenc que no 
es llegeixi i no es pugui llegir totes les iniciatives del 
Parlament de Catalunya, però estan presentades, eh?, 
i votades. (Veus de fons.) Les bases del model de finan-
çament, presentades i votades.

Ara, dit això, senyor president, jo li recomanaria..., si 
iniciem una nova etapa, li recomanaria, senyor presi-
dent, que no es parlés d’aquesta manera sobre una pro-
posta seriosa del model de finançament que li ha plan-
tejat el president del Govern d’Espanya. Si vostè no 
està disposat a parlar-ne, perquè hi va anar el primer 
dia i dos dies després va convocar eleccions, evident-
ment no podia saber quina era la proposta, perquè no li 
va donar temps, perquè vostè no volia escoltar aquesta 
proposta.

Jo entenc –acabo, senyora presidenta– que l’incomodi 
que el poble català sàpiga que el Govern d’Espanya vol 
plantejar un nou model de finançament seriós i equili-
brat. Entenc que li incomodi. Però, li recomano, senyor 
president, que actuï amb responsabilitat –ja que no ho 
ha fet la primera vegada, que ho faci la segona–, que 
escolti, que parli, que negociï i que presenti propostes 
que no siguin les del pacte fiscal, sinó propostes que 
vagin en funció de l’interès general i que garanteixin 
un millor equilibri dels recursos econòmics i financers 
de Catalunya, basat en les bases que nosaltres li hem 
establert, que crec que és un bon camí d’inici d’aquest 
plantejament.

I, en tercer lloc, i finalment, presidenta, nosaltres envers 
el Fons de liquiditat autonòmic li hem demanat infor-
mació. Vostè ha dit: «El Govern d’Espanya no paga, no 
paga les infraestructures...» Vostè ha tingut tota una sè-
rie d’avançaments, de bestretes a càrrec dels pressupos-
tos del 2012 que s’havien de fer dos anys després i que 
hi han estat i han arribat aquests ingressos, i que vostè 
no ho diu mai, però aquí estan i aquí consta, i ho va dir 
el mateix president del Govern d’Espanya, però vostè 
no ha pagat ni a proveïdors, no ha pagat concerts, no 
ha pagat farmàcies... Home, vostè no és l’exemple de 
dir que vostè ha pagat. Pot criticar el Govern d’Espanya 
que no li ha pagat la disposició addicional tercera, que 
nosaltres volíem que la pagués. Té raó. Nosaltres ho 
vam demanar i volíem que la pagués, i això és veritat. 



Sèrie D - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2012

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 5  69

Però, home, vostè tampoc és l’exemple de com pagar 
milers de proveïdors i milers de concerts de Catalunya 
que no s’han pagat.

Dit això, i, per finalitzar, vostè ha dit que no complirà 
o no sap si complirà l’objectiu de dèficit, però sí que 
ha dit que sol·licitarà l’any vinent el Fons de liquiditat 
autonòmic.

Home, per sol·licitar l’any vinent el Fons de liquiditat 
autonòmic ha de garantir un pla d’ajust, i, per tant, ha 
de garantir el compliment del dèficit. Jo no entenc com 
es compromet en aquesta cambra a dir que voldrà sol-
licitar el Fons de liquiditat autonòmic per al 2013, que 
hi està en el seu dret i que nosaltres hi donarem suport, 
però que no sap si complirà el dèficit, i ens ho dirà en 
les properes setmanes.

Jo crec que això, senyor president, és el que vostè hau-
ria de concretar, i entenc que no ho sàpiga perquè la 
inestabilitat de la seva situació i dels seus propers socis 
així li ho reporten.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
l’il·lustre senyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. Senyor Mas, entorn als orígens 
de la crisi..., vostè ho sap tan bé com jo: els orígens de 
la crisi es deuen als excessos en el sector financer. En 
aquest país –en aquest país, senyor Mas–, siguem rigo-
rosos, estàvem molt per sota de la mitjana europea en 
dèficit i en deute públic.

I sap per què en aquest país es va disparar la crisi? Per-
què hi va haver qui no va voler regular el sobreendeu-
tament privat. Jo estava en el Congrés, eh? I qui es va 
negar a regular el sobreendeutament privat van ser el 
Partit Socialista, el Partit Popular i, sempre acompa-
nyant en la negativa, Convergència i Unió. Ho dic per-
què, si som rigorosos, siguem-ho. El problema de fons 
és que es va fer la màxima aquella que va demanar el 
vicepresident de la CEOE, un parèntesi en l’economia 
de mercat. I tant que hi va haver parèntesi! Salvant els 
bancs, socialitzant les pèrdues, després d’haver priva-
titzat els guanys. I ara tornem a socialitzar les pèrdues, 
precisament, amb les retallades en l’estat del benestar.

Vostè sap tan bé com jo que aquests anys... Al 2010, 
80.000 milions d’ajuts a la banca; ja hem perdut 
20.000 milions, a canvi de re. On estava Convergència 
i Unió? Amb aquells que no posaven condicions. Per 
tant, senyor Mas, siguem rigorosos, perquè aquí és on 
està –perdoni l’expressió– la mare dels ous –la mare 
dels ous.

I quan hem estirat més el braç que la màniga no ho hem 
fet en serveis públics. A mi em sembla escandalós que 
alguns diguin: «Hem estirat més el braç que la màniga 
en educació, en salut...» És mentida. Hem estirat més 
el braç que la màniga salvant els bancs a canvi de re 

i quan avui els bancs agafen el diner al 0,75 i finan-
cen les administracions al 5 o al 6 per cent, sanejant els 
seus balanços a costa dels que som usuaris dels serveis 
públics. Per tant, aquesta és la primera reflexió.

Quan vostè parla que abaixar impostos és d’esquerres, 
aquella expressió d’en Rodríguez Zapatero, jo li haig 
de donar la raó. El que succeeix és que vostè va acom-
panyar en Rodríguez Zapatero amb aquella expres-
sió d’«abaixar impostos és d’esquerres». I vostè sap, 
d’acord amb el que diuen els inspectors d’hisenda, que 
la baixada d’ingressos de les administracions del 2008 
al 2010 es deu en un 40 per cent als efectes de la cri-
si i en un 60 per cent a les reformes fiscals que vostès 
també protagonitzen. Cal que li recordi que les refor-
mes en l’impost de societats a les grans empreses, que 
tributen avui al 13 o al 14 per cent, vénen d’esmenes 
de Convergència i Unió? Sí, el senyor Sánchez Llibre 
les presentava, jo ho veia, eh? No passa re; és així. El 
senyor Puigcercós també ho ha vist molts anys. Ho dic 
perquè aquesta és la paternitat, la seva paternitat, eh? 
I vostès també són pares de la criatura, d’aquesta frase 
d’«abaixar impostos és d’esquerres». És veritat, eh?, el 
senyor Rodríguez Zapatero, diguem-ne que té una pa-
ternitat més reconeguda que vostès, li ho accepto, eh? 
Però aquesta és la crua realitat.

I per últim –fundació CatDem, eh?, no Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida–: la pressió fiscal a Catalunya, uns 
7 punts per sota de la pressió fiscal de la mitjana de 
la Unió Europea a vint-i-set, eh?, no ja UE-15. Ho dic 
perquè aquesta és la realitat. No passa res, però és 
aquesta, la realitat.

Segona reflexió. Jo crec que hem d’encarar el debat, 
mirin, amb humilitat. Vostès..., diu: «No hem estat els 
dogmàtics de l’austeritat.» D’acord, doncs, d’acord, no 
ho han estat; només demanaven com a exemple i posa-
ven com a exemple Portugal; només han aprovat una 
llei d’estabilitat pressupostària, la catalana, que és més 
exigent que l’espanyola. D’acord, no han estat els dog-
màtics de l’austeritat, però no han anat ni un sol cop a 
Brussel·les a dir «prou». Si vostè diu que no, doncs, és 
que no, però és que jo no li ho he sentit mai, no ho ha 
dit mai públicament, senyor Mas. I, per tant, una mica 
d’humilitat, perquè crec que, amb el que ha passat a 
les eleccions –i fixi’s que jo no n’he fet esment–, algu-
na cosa hi té a veure el que vostès han plantejat; alguna 
cosa hi té a veure que vostès no hagin plantejat ni una 
sola política d’ingressos, penso; però potser m’equi-
voco, eh?, i potser vostès continuen tenint la raó. Però 
crec que no, crec sincerament que no.

Tercera reflexió. El problema no és que s’acullin al 
fons; el problema són les condicions del fons. I en les 
condicions del fons vostès són artífexs, vostès han for-
jat els barrots precisament, eh?, de la Llei d’estabilitat 
pressupostària que avui els condiciona, i vostès són co-
partícips dels objectius de dèficit, i vostès són copartí-
cips del repartiment, perquè no van voler anar del bra-
cet de la resta de forces polítiques a fer i a aconseguir 
un repartiment del dèficit més just. I aquest jo crec que 
és el problema.

Quarta reflexió. Sí, senyor Mas, hem alterat les línies 
vermelles de l’estat del benestar, hem tocat el moll de 
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l’os. Nou mil persones expulsades de la renda mínima 
d’inserció, molta més pobresa que mai, beques menja-
dor que s’han reduït, el 42 per cent d’increment en llis-
ta d’espera... Puc continuar, senyor Mas.

Miri, vostè em diu: «No és veritat.» Li proposo que 
m’acompanyi demà a l’Hospital de Sant Pau, que hi ani-
ré, on hi ha una tancada, i els ho explica; o que expliqui 
el que ha explicat aquesta legislatura darrera en qual-
sevol escola pública, la que vulgui. Perquè és veritat! 
Escolti’m, avui les substitucions de persones, de profes-
sors que es posen malalts en deu dies, fa que alumnes 
de P3 siguin repartits fins a classes de dotze anys. No 
em digui que això no afecta l’estat del benestar!, perquè 
això també és una hipoteca, i és una hipoteca immensa.

Per últim –acabo ja, presidenta–, jo li demano que 
honestament em respongui. Vostè creu que, hones-
tament, es poden reduir 4.000 milions d’euros sense 
afectar la salut i la qualitat de la salut pública?, que es 
poden fer i reduir 4.000 milions d’euros sense afectar 
l’educació pública i l’accés universal a aquesta? Vos-
tè, honestament, creu que això millorarà l’economia? 
Vostè creu que això –honestament m’ho ha de respon-
dre, eh?– millorarà les finances de la Generalitat? Per-
què la demostració... I, senyor Fernández Teixidó, no 
és..., miri, fa dos anys podia ser un debat teòric, avui 
és un debat objectiu. Els objectius de dèficit que vostès 
han marcat i han definit no han estabilitzat les finan-
ces de la Generalitat; han mantingut –perdonin– unes 
finances no sanejades i un deute públic que s’ha dispa-
rat, per una raó molt simple: perquè, com més retallen 
vostès, més afecta l’economia i més afecta els ingres-
sos; és el cercle desastrós.

Vostè, senyor Mas, pot dir-me que la reducció que vos-
tè està plantejant, honestament, suposarà una estabilit-
zació en les finances de la Generalitat? Jo li dic: «No.» 
Crec francament que no, crec que desgraciadament la 
resposta serà: «No.» I que, per tant, vostès plantejaran 
aquest objectiu de dèficit; reduiran, com sempre han 
fet –i això no és una qüestió de matisar–, veurem fins 
on arriben les polítiques d’ingressos... Atenció: vostè 
està parlant de la política d’ingressos no per humilitat, 
sinó pel veredicte de les urnes, perquè l’hi obliguen, en 
definitiva, les circumstàncies. I la qüestió és que això 
no servirà.

Per això li plantejo, no una cimera per parlar i una de-
claració, no, no, no, senyor Mas, no: una trobada per 
parlar precisament de la modificació de la Llei d’estabi-
litat pressupostària, la catalana i l’espanyola; per plan-
tejar una modificació de l’article 135 de la Constitució, 
i per dir que ja n’hi ha prou d’aquesta estafa. Perquè és 
una estafa, amb totes les lletres i amb majúscules, que 
els bancs agafin els diners al 0,75 i que estiguem finan-
çant els serveis públics al 5 o al 6 per cent; és una esta-
fa en majúscules, senyor Mas. Vostè és capaç d’expres-
sar-ho, això?, de dir-ho? «És una estafa»? I no només de 
dir-ho, de modificar les lleis que precisament perme-
ten aquesta estafa? Aquesta és la qüestió, senyor Mas, 
aquesta és la qüestió. I això és el que reclamem, doncs, 
des d’Iniciativa Verds i Esquerra Unida i, sobretot, el 
que reclamem els usuaris dels serveis públics, amb una 
política que el que està fent és enfonsar-ho tot.

I m’agradaria que respongués, honestament: la reduc-
ció de 4.000 milions d’euros reduirà el dèficit en les 
proporcions que vostès plantegen, o mantindrà el dèfi-
cit, dispararà el deute i continuarem amb aquest cercle 
desastrós que no ens duu enlloc?

La presidenta

Senyor diputat, ja està?

Joan Herrera Torres

Sí, gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, l’honorable senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Intentaré ser breu, però, 
miri, quan parlem de l’impost de successions, deixi’m 
que li matisi una cosa. Vostè diu: «És que va ser a ini-
ciativa d’Esquerra Republicana que ja es va treure un 
impost.» I tant, que és veritat. Diu: «I només afectava 
les classes mitjanes.» No, afectava les classes mitjanes 
i treballadores; era injust, tal com estava plantejat. Però 
nosaltres vàrem tenir, si se’m permet dir-ho parafrase-
jant el que diria el senyor Joan Herrera, la delicadesa 
moral de deixar les rendes més altes dins de l’impost 
i que seguissin pagant. I vostès –vostè se’n deu recor-
dar perfectament– ja van dir que d’acord, que si vostès 
guanyaven les eleccions ho canviarien tot o l’eliminari-
en del tot, però que ja els semblava bé com havia que-
dat la reforma que havia fet l’anterior Govern d’esquer-
res. Després, quan van poder advertir –i és cert– una 
desavinença interna en el matís final, vostès s’hi van 
apuntar a votar-hi en contra.

Però el que sí que és cert és que l’impost de succes-
sions, mentre el sector immobiliari creixia, no era un 
impost molt feixuc per a molta gent. El problema va 
ser –i vostè en deu ser plenament conscient– quan el 
sector immobiliari va entrar en recessió, va començar 
a no poder girar i a vendre pisos, que allò començava 
a ser una càrrega per a moltes famílies. Perquè les he-
rències les reben, en menor mesura, en menor quan-
titat segurament, però la gent més humil, les classes 
treballadores, les classes mitjanes i les classes més al-
tes; d’herències, en té tothom. A vegades potser, fins i 
tot, s’hereten deutes, eh?, però, vull dir, en aquest cas, 
d’herències, en té tothom.

Per tant, deixi’m que li ho matisi, perquè ja fa dos anys 
que vostè, com que es quedava sempre a l’últim torn, 
eh?, doncs, sortia amb aquesta expressió sobre l’im-
post de successions, i li ho matiso. Vam fer molt ben 
fet, perquè vam treure una llosa de sectors de classes 
populars i treballadores que no podien pagar; havien 
de fer una hipoteca o una rehipoteca o un crèdit per 
pagar l’impost de successions. Però, home, aquí el que 
dèiem, doncs..., hi ha també un missatge moral: la gent 
que té grans fortunes o que està molt ben acomodada, 
seria just que paguessin aquest impost, com els països 
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anglosaxons no dubten d’aquest impost, perquè té un 
punt de justícia, d’equitat i de mobilitat. Per tant, dei-
xi’m que li matisi això.

En segon lloc, aquí hem tingut una intervenció anterior 
on es parlava dels futurs pactes, les futures aliances, la 
lleialtat... Hi ha una cosa que en aquesta comissió queda 
ben palesa: hi ha hagut un govern de l’Estat, el d’abans 
dels senyors del Partit Socialista Obrer Espanyol i l’ac-
tual, del Partit Popular, que té una deslleialtat manifesta 
amb Catalunya, perquè els deutes són els que són. No 
paguen. Diguem-ho clar: els governs espanyols, amb 
Catalunya, són morosos, ho han estat sistemàticament. 
I li ho torno a dir: la paradoxa, a ulls de tothom, i no no-
més dels que estem en aquesta comissió, és que en un 
país com Catalunya –ho torno a repetir, perquè s’enten-
gui–, que té un dèficit fiscal de 16.000 milions d’euros, 
el 8 per cent del seu producte interior brut, ha d’acabar 
acollint-se a un programa com el Fons de liquiditat au-
tonòmic, eh?, i, a més a més, pagant interessos. Això és 
una paradoxa, i això ho hem d’explicar. I això té con-
seqüències, clar que té conseqüències; les té socials i 
les té polítiques. I l’any que ve ens hi haurem de tornar 
a acollir, ja sabem que és així.

Per tant, jo el que sí que puc entendre..., el que diu el 
senyor Herrera, diu: «Escolti, manifesti’s a Brussel·les, 
perquè es canviïn els paràmetres d’austeritat.» Però jo 
crec que només hi serem quan siguem un estat inde-
pendent, i ens escoltaran no gaire més, per la dimensió 
i pel volum; ja s’ha dit. Però per això precisament de-
fensem la independència i un estat independent, perquè 
és que, com a mínim, hi serem com a membre propi a 
l’hora de discutir i negociar, que a hores d’ara estem 
de relloguer al Govern espanyol i en males condicions, 
a més a més. Aquesta és la realitat.

I, per tant, mentrestant haurem de buscar solucions, 
mentrestant haurem de canviar les polítiques. Perquè 
vostè, durant aquests dos anys, ha tingut uns mals socis 
de govern. Li explicaré per què. Perquè, en lloc d’in-
tentar enfortir les bases fiscals de la Generalitat, les hi 
han afeblit. Recordin vostès quan van començar amb 
la taxa turística, van fer una previsió d’ingressos peti-
ta per a l’any 2012, perquè començava molt tard, i més 
gran per al 2013; gràcies als seus aliats del Partit Popu-
lar, l’han anat reduint fins a la mínima expressió. O li 
podria explicar també l’acord que vostès van signar, no 
només en successions, també en donacions, que al final 
vostès han fet veure que no el coneixien, aquest acord, 
però vostès tenen una resolució signada amb el Partit 
Popular per eliminar fins i tot el de donacions. Perquè 
quin és l’objectiu del Partit Popular? –és a dir, amb ali-
ats com aquest no es va gaire lluny, eh? L’objectiu del 
Partit Popular, durant aquests dos anys, ha set minar 
les bases fiscals de la Generalitat, treure’ls tot el mar-
ge de maniobra! I l’última «trastada» del Partit Popular 
l’hem pogut veure quan en el darrer Consell de Minis-
tres ja anuncien un impost sobre la banca per deixar 
sense marge la possibilitat que pugui tenir el Govern 
de Catalunya de fixar un nou impost en l’àmbit banca-
ri. És intentar sistemàticament minar..., perquè, si no hi 
ha marge financer, no hi ha marge polític. Aquesta és la 
realitat, és l’asfixia que hem explicat.

I, per tant, sí que ve una legislatura complicada, segur. 
Però és que mentre estiguem a Espanya ho serà sempre, 
de complicat, que ningú en tingui cap dubte; per no dir 
«difícil».

Per tant, em fa l’efecte que el que hem de fer és bus-
car unes propostes que intentin pal·liar la situació soci-
al mentrestant, sabent que tenim un altre objectiu, que 
és que puguem negociar directament amb els mercats 
i amb els organismes internacionals com un estat inde-
pendent que ha de ser Catalunya. Jo crec que per Es-
querra Republicana és tan difícil com fàcil, no?, d’expli-
car, però aquesta és la realitat. Perquè, hi insisteixo, la 
deslleialtat ha estat flagrant fins ara, i continuarà, i està 
continuant. Hem pogut veure les amenaces que es feien.

I, després, deixin-me que citi els il·lustrats francesos, 
no?, perquè la Il·lustració francesa es preguntava en 
veu alta si el progrés tècnic comportava progrés mo-
ral. Després d’escoltar la portaveu del Partit Popular 
dir que hi haurà un model de finançament nou, hem 
progressat moralment, com a mínim a Espanya es pro-
gressa moralment, perquè, de recollir signatures contra 
l’Estatut a fer una nova proposta de finançament, hi ha 
un cert progrés.

Res més. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’honorable senyor Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
li tocarà a vostè, com és obvi, respondre a les diver-
ses intervencions dels grups parlamentaris. Nosaltres, 
com a grup parlamentari, si vostè m’ho permet, no-
més volem manifestar la nostra perplexitat respecte a 
algunes qüestions, fins i tot un punt d’estupor. I això 
volem fer-ho amb el Partit Socialista i la seva primera 
intervenció, i continuar amb el Partit Popular, per aca-
bar amb Iniciativa per Catalunya. Ho faré, presidenta, 
breument, no ha de patir, però sí que m’agradaria que 
pogués quedar clar que el discurs que sentim dir als 
portaveus socialistes, senyor president, respecte a tot el 
plantejament fiscal..., miri que vostè ha dedicat temps 
a explicar com eren les coses i a explicar d’on venim, 
i el marge de maniobra que en l’àmbit fiscal teníem; 
doncs, dos anys amb el mateix discurs, president, dos 
anys amb el mateix discurs. Dos anys sense explicar 
clarament a la ciutadania d’aquest país el següent.

En l’àmbit de l’IRPF, ningú al món, amb l’excepció 
de suecs i d’arubians, paga més marginal que Catalu-
nya per l’IRPF, ningú –ningú–, president. Si agafem el 
marginal al 56 per cent, ens col·loca al pòdium de paï-
sos que tenen l’honor de pagar, en l’àmbit de l’IRPF, la 
quantitat més elevada.

Si parlem de l’impost de patrimoni, president, que, evi-
dentment, és un impost –no cal que ho aclarim– que 
va directament a cada comunitat, va directament a la 
Generalitat de Catalunya, però si parlem de l’esforç 
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que els catalans fan, de tot aquell impost de patrimoni 
que s’ha pagat a tot Espanya, el 43 per cent, els cata-
lans. Diu: «Bé, això queda a casa.» Només faltaria!, 
poques coses queden a casa des d’aquest punt de vista. 

Si nosaltres parlem de la pressió fiscal, ràpidament, es 
que no és tan elevada com en d’altres països. Si parlem 
de l’esforç fiscal, president, recordi-ho: dels que més 
a Europa. I estem amb aquest discurs com si fos pos-
sible un altre tipus de política fiscal gravant els rics, 
etcètera, que Europa podria, finalment, convèncer-se 
d’aquest tipus de política. Com si el president Hollande 
no fos un socialista, com si els socialistes a tot Europa 
mantinguessin aquest tipus de discurs. Es pot ser més 
local, president? La localitat..., el localisme té virtuts, 
no ho discuteixo jo, però es pot tenir un discurs tan 
aïllat, tan tancat, tan reduït, tan al marge del corrent 
europeu? Doncs, vostè comprova que sí, i nosaltres, el 
nostre grup parlamentari, amb perplexitat, comprovem 
que també. 

Alguna cosa semblant ens passa amb el Partit Popu-
lar, senyor president, quan, si em permet l’expressió, la 
presidenta del Grup Parlamentari Popular, «excuses de 
mal pagador». Millor dit, mai: excuses de mal pagador. 
Fixi’s bé en el que els diuen, diu: «Escoltin, la lleialtat, 
la deslleialtat...» Tot el que vostè vulgui, 8.600 milions 
ens deu l’Estat. No seria més senzill que la diputada 
Sánchez-Camacho ens ajudés a reclamar-ho? Que ba-
tallés per reclamar-ho? Jo crec que això ens ajudaria 
molt i molt –i molt. I segurament el que comprovaríem 
és una cosa: la lleialtat dels diputats populars amb el 
Govern de Catalunya, del seu país, aquí. 

No, això no són capaços de fer-ho. Diu el senyor Millo 
que això ho fa. Doncs, si això ho fa, Millo, que Déu 
els ajudi, perquè l’èxit és inenarrable –és inenarrable. 
(Veus de fons.) Des d’aquest punt de vista –des d’aquest 
punt de vista–, com el president de la Generalitat de 
Catalunya, senyor Mas, no ha de parlar de deslleialtat 
i d’injustícia?

Però, fixi’s-hi, hi ha una cosa de què s’escapoleixen: 
vostè ha dedicat part de la seva primera intervenció a 
l’objectiu de dèficit. Ni una paraula. El Partit Popular 
ni una paraula. Miri que és senzill a dir: «Home, al-
guna raó deu tenir vostè perquè sigui capaç el Govern 
espanyol de quedar-se el 0,7 i “apretar” a totes les co-
munitats autònomes, Catalunya la primera.» Ni una 
paraula, ni la més mínima sensibilitat per dir: «Doncs, 
miri, aquí té raó. Anem a veure com l’ajudem.» 

Des d’aquest punt de vista, nosaltres hem d’expressar, 
també, la nostra perplexitat respecte a aquest tipus de 
qüestions, tant pel que podríem fer pagant com el que 
podrien ajudar respecte a relaxar aquest objectiu de dè-
ficit. Que, per cert, seria una manera intel·ligent, i a més 
complidora, de perseguir alguns objectius que tothom 
reclama. 

Anem a la tercera perplexitat, que ens la produeix el 
senyor Herrera. Jo vull, senzillament, fer-li una pre-
gunta, senyor Herrera, a part de tot el discurs que vostè 
fa, que tant i tant coneixem, i que tant ponderem, Her-
rera. Ben senzill, vostè pot dir a la ciutadania serio-
sament, de veritat, que això ho arreglem acabant amb 
les polítiques d’austeritat i gastant? És capaç de dir-ho? 

Això es pot portar a algun lloc d’Europa? Vostès tenen 
a Europa aliats, coreligionaris o presència política per 
canviar aquesta tendència de fons? Té la gent d’esquer-
res presència suficient a Europa per canviar aquesta 
tendència de fons? (Veus de fons.) Un optimista incor-
regible, president. Diu que tenen presència per canviar 
tota aquesta estratègia. El que és pitjor és que ens vo-
len embarcar, també, en això –ens hi volen embarcar. 
(Veus de fons.)

Senyor Herrera, el que hem d’explicar és una cosa amb 
la qual podem estar d’acord: que haurem de mantenir 
polítiques d’austeritat, és clar que sí; que haurem de ba-
tallar per la reactivació amb les mesures que tinguem; 
que necessitem més recursos, hi estem d’acord; que 
hem de batallar per aquests més recursos, i, davant de 
les fantasies de futurs finançaments, volem el que és 
nostre. I en això hi podem estar d’acord, Herrera. I una 
altra cosa... 

La presidenta 

Senyor diputat...

Antoni Fernández Teixidó 

...–acabo, presidenta–, en lloc d’anar junts a predicar la 
bona nova a Europa, per què no fem una cosa? Anem 
junts a Espanya a dir-los que l’objectiu de dèficit que 
marquen per Catalunya és inacceptable. (Veus de fons.) 
També...? (Veus de fons.) Doncs, anem-hi –doncs anem-
hi... Que m’han de dir que no? Anem-hi –anem-hi. Però 
té l’oportunitat ara de dir «anem-hi», i plantegi, de ve-
ritat, les polítiques de reactivació en la mesura que són 
polítiques necessàries i possibles. 

Gràcies, senyora presidenta, senyor president.

La presidenta 

De fet, hem acabat ja la compareixença del president. 
Per tant, jo em permetria acomiadar el president i agra-
ir-li la seva compareixença. I continuem de seguida en 
els dos minuts que trigui en acomiadar-lo per seguir 
amb l’altre tema.

(Joan Herrera Torres demana per parlar.)

Si hi ha alguna al·lusió la fem després –la farem després. 

La sessió se suspèn a les set del vespre i set minuts i es 
reprèn a les set i nou minuts. 

La presidenta 

Continuem la sessió de la Diputació Permanent.

I el senyor Joan Herrera demanava per al·lusions o pas-
sem a l’altre punt? 

Joan Herrera Torres 

Trenta segons només per al·lusions a...
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La presidenta 

Trenta segons; vinga... 

Joan Herrera Torres 

Però que no contesti, eh?, Fernández Teixidó, eh? (Re-
mor de veus.) Trenta segons només. Simplement recor-
dar-li, al senyor Fernández Teixidó, que l’IRPF el tram 
màxim a Suècia és a partir de 60.000 euros, 60.000, 
que a Catalunya són 300.000, i que entre 60.000 
i 300.000, faci vostè la resta, hi van 240.000.

I, segona consideració –segona consideració–: sí, hi han 
aliats. El nostre aliat és algú que podria haver canviat el 
signe d’Europa, que és un senyor que es diu Alexis Tsi-
pras i que és d’una coalició que es diu Syriza, que, miri, 
hauria anat millor a Grècia i a Europa si les coses ha-
guessin canviat. El seu aliat és Samarás, que és l’actual 
governant i és qui aplica aquestes polítiques. (Veus de 
fons.) Sí, cadascú tria els aliats que vol tenir. 

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Molt bé.

Sol·licitud de compareixença
del conseller de Salut perquè informi 
sobre el procés de privatització de centres 
d’atenció primària (tram. 354-00307/09)

Continuem amb el darrer punt de l’ordre del dia, que, 
d’acord amb l’ampliació aprovada aquest matí, és 
el debat i votació de la sol·licitud de compareixença del 
conseller de Salut davant la Diputació Permanent per-
què informi sobre el procés de privatització de centres 
d’atenció primària.

En nom dels grups parlamentaris que han presentat 
la sol·licitud de compareixença i que han estat el Grup 
Socialista, el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i el Grup d’Esquerra Re-
publicana, algun diputat d’aquests tres grups vol in-
tervenir? (Veus de fons.) Tots tres? Doncs, comença el 
Grup Parlamentari Socialista, per un temps màxim de 
cinc minuts, i si poden ser tres, millor. 

Jaume Collboni Cuadrado 

Molt breument, presidenta. Efectivament, van aparei-
xent informacions sobre possibles «externalitzacions», 
entre cometes, dels serveis que fins ara formaven part 
dels serveis públics de salut, en aquest cas, de l’atenció 
primària. I hem rebut amb cert estupor aquest concurs 
de la gestió de centres d’assistència primària a les co-
marques de Girona, a empreses que, en principi, són 
absolutament alienes a la gestió dels serveis sanitaris, 
empreses que no han tingut fins ara res a veure amb la 
gestió de la salut.

Pensem que tant el Departament de Salut com el ma-
teix Govern de la Generalitat han estat, diguem-ne, 
molt escassos a l’hora de donar explicacions sobre els 

processos de privatització encoberta o no encoberta de 
la salut pública a Catalunya. I, per tant, nosaltres volem 
anunciar que cada cop que el Govern de Catalunya, 
per la porta del darrere o per la porta del davant, faci 
o anunciï processos de privatització dels serveis públics 
de salut, doncs, el nostre grup serà bel·ligerant i dema-
narà les explicacions oportunes, motiu pel qual hem sol-
licitat aquesta compareixença del conseller Boi Ruiz. 

La presidenta 

A continuació, té la paraula Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Ven-
drell. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Gràcies, presidenta. El motiu de la sol·licitud de compa-
reixença del conseller Boi Ruiz són..., de fet, són tres, 
no? El primer és que, per primera vegada, s’ha adjudi-
cat una àrea bàsica de salut, en aquest cas, la de l’Esca-
la i set consultoris locals, a una empresa de serveis no 
especialitzada en la gestió sanitària, que fa altres coses 
–neteges, seguretat, treball temporal–, però no a la ges-
tió sanitària; uns centres que fins en aquest moment es-
taven gestionats per una entitat sense ànim de lucre, la 
Fundació Salut Empordà. 

En segon lloc, aquesta decisió suposa un salt qualitatiu 
en la línia de privatitzar la gestió dels serveis sanita-
ris, camí que s’ha seguit al País Valencià i a Madrid. És 
la mercantilització i privatització de la gestió de serveis 
sanitaris a entitats que no tenen com a principal objec-
tiu la qualitat assistencial, sinó ajustar costos i cercar le-
gítimament el benefici privat, però que és aliè al model 
sanitari català. Això és un fet nou, com deia, absoluta-
ment aliè fins ara al model sanitari català. 

I la tercera raó és que aquesta decisió ha provocat una 
reacció d’alarma i de rebuig en els ajuntaments, en 
l’Ajuntament de l’Escala i en els diferents ajuntaments 
afectats, de diferent color polític, i, fins i tot, el rebuig de 
l’alcalde de Figueres i diputat d’aquest Parlament i del 
Grup de Convergència i Unió, senyor Santi Vila. Ha ge-
nerat aquesta decisió, preocupació i intranquil·litat. 

I, per tant, per aquestes tres raons, pel salt que es dó-
na en el camí de la privatització i mercantilització de la 
gestió sanitària, que és un fet gravíssim, creiem que el 
conseller Boi Ruiz ha de vindre a la Diputació Perma-
nent a explicar-se i que aquesta és una qüestió que cal 
debatre-la perquè és fonamental i que afecta de forma 
greu al model sanitari català. 

Gràcies. 

La presidenta 

Té la paraula, en nom d’Esquerra Republicana, el 
diputat, honorable senyor Joan Puigcercós. 

Joan Puigcercós i Boixassa 

Sí, gràcies, senyora presidenta. Intentaré ser molt con-
cís. Per part del Grup d’Esquerra Republicana creiem 
que és més que escaient que comparegui el conseller 
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Boi Ruiz, el conseller de Salut. Perquè això és una si-
tuació sense precedents, en el cas d’una empresa, amb 
afany de lucre, que acabi gestionant, en aquest cas, 
una àrea bàsica de salut com és la de l’Escala, Alt Em-
pordà.

Per què diem que és sense precedents? Perquè no ha-
via passat mai en l’àmbit sanitari. En l’àmbit sanitari...  
–deixin que els doni les xifres, són concloents–, el 
80 per cent de les àrees bàsiques de salut estan gesti-
onades, en definitiva, pel sector públic. Tenim, concre-
tament, un 16 per cent que estan gestionades per fun-
dacions o patronats, que algunes de les quals vénen ja 
del sector consorciat; i, després, en queda un 3 per cent, 
que són les EBA, que són, en definitiva, un personal sa-
nitari en què s’organitza i gestiona aquesta empresa. 

No té precedents i nosaltres creiem que és..., podríem 
aquí, i seria molt escaient dir-ho, que «quan el mal ve 
d’Almansa, a tots alcança», perquè la tradició que hem 
vist és a Madrid i és al País Valencià, amb la tradi-
ció més dura i pura del Partit Popular, però també te-
nim l’experiència aquí en casos similars que hem vist 
en escoles bressol. Amb escoles bressol també es va 
donar entrada a empreses similars, amb afany de lu-
cre, i ha acabat suposant molt més cost per als ajun-
taments, perquè al final els ajuntaments han hagut de 
reforçar el serveis pedagògics, els serveis de qualitat, 
perquè aquestes empreses no donaven el..., no arriba-
ven al  nivell. 

Per tant, per aquestes raons, nosaltres considerem 
que val la pena que comparegui el conseller de Salut; 
que doni explicacions; que expliqui quines són les clàu-
sules que s’han fet en aquest contracte; quines seran les 
capacitats de sanció que tindrà el Govern de Catalunya 
i el departament sobre aquesta empresa, si no compleix 
amb els estàndards de qualitat, i, sobretot –i, sobretot–, 
que digui les raons per què no s’ha renovat amb el con-
sorci que fins ara ho gestionava, que, pel que nosaltres 
sabem i pel que ens consta, la gestió era correcta. 

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats. 

La presidenta 

A continuació, procedirem a la votació de la sol·licitud 
de compareixença del conseller de Salut. 

Se sotmet a votació, si s’acorda o no la compareixença. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Ha estat aprovada per 11 vots a favor i 9 abstencions. 

I, acabada aquesta votació, s’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i un minut.
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