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SESSIó NÚM. 2

La sessió s’obre a les onze del matí i nou minuts. Pre-
sideix la presidenta del Parlament, acompanyada dels 
membres de la Mesa de la Diputació Permanent Anna 
Simó i Castelló, vicepresidenta primera; Lluís M. Coro-
minas i Díaz, vicepresident segon; Celestino Corbacho i 
Chaves, secretari primer, i Santi Rodríguez i Serra, secre-
tari segon. Assisteixen la Mesa la secretària general i el 
lletrat major.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, Anto-
ni Font Renom, M. Mercè Jou i Torras, Oriol Pujol i Ferru-
sola, Meritxell Roigé i Pedrola, Josep Rull i Andreu i Jordi 
Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere 
Aragonés i Garcia, Pere Bosch Cuenca, Agnès Russiñol i 
Amat, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Eva 
Granados Galiano, Maurici Lucena i Betriu, Pere Navarro 
i Morera i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; 
José Antonio Coto Roquet, Fernando Sánchez Costa i 
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, pel G. P. del Partit Po-
pular de Catalunya; Joan Herrera Torres, Laura Massana 
Mas i Salvador Milà i Solsona, pel G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen 
de Rivera i Pla, Carina Mejías Sánchez, Albert Rivera Díaz 
i José Manuel Villegas Pérez, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael 
Ribó i Massó, acompanyat de l’adjunta per a la defen-
sa dels drets dels infants i dels adolescents, Maria Jesús 
Larios Paterna; la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
Joana Ortega i Alemany; el conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell, acompanyat del secretari 
general, Albert Carreras de Odriozola, i el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila i Vicente.

També són presents en aquesta sessió els diputats Anna 
Figueras i Ibàñez, pel G. P. de Convergència i Unió; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Sergio Garcia Pérez, Rafael López Rueda i 
Josep Enric Millo i Rocher, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Inés Arrimadas García, pel G. P. de Ciutadans, 
i Isabel Vallet Sànchez, pel G. P. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges sobre la malnutrició in-
fantil a Catalunya (tram. 360-00006/10). Síndic de Greu-
ges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 138, 4).

2. Compareixença del conseller d’Economia i Coneixe-
ment davant la Diputació Permanent per a informar so-
bre la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 (tram. 355-00061/10). Conseller d’Economia i Co-
neixement. Sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Econo-
mia i Coneixement davant la Diputació Permanent per-
què informi sobre l’impacte econòmic de la suspensió 
de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona (tram. 
354-00129/10). Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del conseller de Territori i 
Sostenibilitat davant la Diputació Permanent perquè infor-
mi sobre les conseqüències de la interlocutòria del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya que confirma l’anul-
lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona (tram. 354-00130/10). Grup Parlamentari Socia-
lista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Comencem la sessió de la Diputació Permanent.

Informe
del Síndic de Greuges sobre la malnutrició 
infantil a Catalunya (tram. 360-00006/10)

El primer punt de l’ordre del dia és la presentació de 
l’informe del Síndic de Greuges relatiu a la malnutrició 
infantil a Catalunya. Els grups parlamentaris de Con-
vergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya 
han presentat una sol·licitud de compareixença del sín-
dic de greuges per tal d’exposar l’Informe sobre la mal-
nutrició infantil a Catalunya. Podem donar per aprova-
da per assentiment aquesta petició? (Pausa.) D’acord.

D’acord amb els articles 66 i 67 del Reglament, fa la 
presentació de l’informe l’il·lustre senyor Rafael Ribó, 
síndic de greuges. Té la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta, i gràcies a tots els grups del Par-
lament per atendre aquesta convocatòria per debatre 
l’informe que lliurava el síndic el 5 d’agost a la pre-
sidenta del Parlament, l’Informe sobre la malnutrició 
infantil a Catalunya.

Aquest informe neix en darrera instància d’una actua-
ció d’ofici davant de les evidències de com la crisi eco-
nòmica està afectant la infància, i en concret en el tema 
de la malnutrició. No és una temàtica nova, ni sobre-
vinguda, ni desconeguda; ni per l’equip del síndic, ni 
per la institució del Síndic, ni molt menys per les enti-
tats socials, ni tampoc pels poders públics i per l’opinió 
pública a Catalunya –en absolut. El Síndic, per exem-
ple, fa anys que elabora informes i recomanacions al 
voltant dels problemes de la infància, de les desigual-
tats, de la pobresa i del dret a l’alimentació.

Certament, hi ha hagut una polèmica a l’entorn d’a-
quest informe. Al cap de pocs dies d’haver-lo lliurat, 
jo mateix vaig demanar a la presidenta una comparei-
xença, com la que avui es substancia a petició de dos 
grups. I de sempre, però també en aquest cas –i dema-
no, fins i tot, comprensió als mitjans de comunicació–, 
m’he negat en rodó a respondre a cap element de la po-
lèmica, a cap discussió, amb cap interpel·lant, opinant, 
perquè em dec a aquest Parlament i a aquesta sessió 
que tenim avui. I és avui..., on jo intentaré explicar-los 
a fons l’informe i vostès debatran el que considerin 
oportú. Però vull deixar constància que el Síndic de 
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Greuges no ha emès el més mínim comunicat ni opinió 
sobre l’informe una vegada depositat en el Parlament.

Què deia en la roda de premsa de depositar l’informe? 
El que més sento, que es diu «roda de premsa». Sí, evi-
dentment; quan depositem un informe, el projectem a 
l’opinió pública. El títol de la roda de premsa, de la no-
ta de premsa, diu: «El síndic demana accions governa-
mentals urgents per garantir el dret dels infants a una 
alimentació adequada.» Quines són les premisses de 
l’informe? –que les reiteraré avui, òbviament. Primera, 
Catalunya té un problema real de malnutrició infantil. 
La segona: malgrat els esforços de les administracions 
i el treball molt encomiable de les entitats socials, hi 
han dèficits en les polítiques públiques que caldria cor-
regir; hi han polítiques públiques, sens dubte –que, per 
tant, corroboren que hi ha malnutrició–, però el Síndic 
assenyala dèficits que caldria corregir, i fa propostes. 
I tercera: no podem barrejar «malnutrició» amb «des-
nutrició», amb gana; és una situació estructural que si 
existeix són casos puntuals, i en parlarem. I els faré, 
més enllà de l’informe, una conclusió com a síndic, una 
conclusió al Parlament, una conclusió de país.

Primera, la malnutrició; la poden definir com a vostès 
els sembli oportú. Veuran que a la mateixa polèmica hi 
ha hagut una mena de recerca semàntica sobre el con-
cepte, no diguem ja algunes aproximacions de caràcter 
científic. Tothom estarà d’acord que parlem de privaci-
ons alimentàries. Hi ha qui parla fins i tot de «subnu-
trició», d’alimentació no adequada; però compte, par-
lem en aquest informe de malnutrició per defecte, no 
malnutrició per excés, que és tota una altra problemà-
tica que tenen de fa molt les societats més desenvolu-
pades. I malnutrició per defecte bàsicament per raons 
econòmiques, que tenen la seva transcendència social.

Volen raons econòmiques com les que es citen a l’infor-
me, i socials? Des del 2008 al 2011, com ha augmen-
tat el risc de pobresa infantil: del 17,6 al 26,4. Quants 
infants viuen avui en llars sense que cap dels membres 
de la llar tingui feina, ocupació? El 2008, 5,8; el 2012, 
16,6. Quants infants han anat perdent la renda mínima 
d’inserció, o millor dit, han anat perdent ser beneficia-
ris de la renda mínima d’inserció? Deu mil menys el 
2011 respecte al 2010.

Com podem dir que hi ha un problema real de malnu-
trició a Catalunya avui? Per què ho diem? Perquè ho di-
uen les dades més serioses dels instituts més rigorosos 
d’estadística, primer; perquè ho diuen les entitats soci-
als implicades, les que estan en trinxera, segon; perquè 
ho diuen vostès, ho diuen els poders públics de Catalu-
nya, el Govern, el Parlament, i una sèrie de..., conjunt 
d’institucions a l’entorn de vostès. I en tercer lloc, per-
què ho diu també el Síndic de Greuges.

Analitzem com es diu cadascuna d’aquestes coses. Se-
ria injustificable que el Síndic, davant d’aquestes qua-
tre evidències, o quatre fonts d’evidències, no abordés 
amb un informe especial el problema de la malnutrició. 
L’informe no pretén demostrar que a Catalunya hi ha 
malnutrició infantil, això ja està demostrat. Ens agra-
daria poder demostrar, a la meva institució i al meu 
equip, que això és fals. No és el Síndic el que desco-
breix en el seu informe que hi ha prop de cinquanta mil 

infants menors de setze anys que en les seves respec-
tives llars no es poden permetre carn o peix almenys 
una vegada cada dos dies a causa de les privacions ma-
terials i econòmiques que viuen. El Síndic no fa aquest 
treball de camp. Aquesta dada forma part de les da-
des que quinzenalment –quinzenalment– emet un òr-
gan tan seriós com l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, a partir d’una enquesta pública, una enquesta amb 
un univers i amb una mostra garantida per tots els ex-
perts en la matèria, i que ens parla sobre la renda i la 
situa ció social i econòmica de les llars a Catalunya, en-
questa harmonitzada amb l’enquesta de condicions de 
vida European Union Statistics on Income and Living 
Conditions, que està realitzada per  Eurostat, harmonit-
zada amb l’Eurostat, i que fem servir també a escala 
europea; enquesta utilitzada i acceptada per tothom. 
Enquesta que la poden veure resumida molt sintètica-
ment en l’informe del Síndic –però que hi podem en-
trar a fons–, que utilitza uns ítems internacionals –no 
són propis de Catalunya, són internacionals– per com-
provar la situació, i que dóna aquesta conclusió de pri-
vacions alimentàries per raons econòmiques.

Una segona font d’evidències ens la donen les entitats 
socials. Una vegada més, vull reconèixer el gran paper 
que juguen les entitats socials, en aquest cas per un pro-
blema tan punyent com la malnutrició infantil. Però no 
podem fer dependre la solució al problema de la mal-
nutrició infantil de les entitats socials, ni dels  veïns, ni 
dels amics. (Pausa.) Benvingudes totes les iniciatives i 
totes les aportacions, però en primer lloc hi ha d’haver 
un lideratge dels poders públics.

Són moltes les entitats socials que ens han parlat d’a-
questa qüestió. No només per raons de temps, sinó tam-
bé per raons de no ser reiteratius, els les citaré qua-
si telegràficament. Què ens diu Creu Roja? Ho saben 
pràcticament de memòria, perquè espero que hagin lle-
git l’informe sobre vulnerabilitat que Creu Roja va de-
positar en aquest Parlament, i es parla de forma escla-
tant de malnutrició. Avui mateix s’ha dit per part d’un 
càrrec important de Creu Roja que hi ha malnutrició a 
Catalunya. Vostès discutiran i trauran les conclusions 
que calgui d’aquests informes d’una entitat tan presti-
giosa com aquesta –jo les recullo també en l’informe 
del Síndic. Com el que ens diu –i és un informe ben 
recent– Càritas en la seva memòria del 2012, quan hi 
ha mala alimentació o alimentació deficient. O com ens 
diu Fedaia, una de les federacions de major prestigi en 
el tractament dels infants, en el seu informe de maig del 
2012, de com la crisi aguditzada porta fenòmens –al-
guns de nous– com el de malnutrició o de dificultat per 
accedir a aliments bàsics. Com el que ens diu la presi-
denta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa-
miliars que assessora la presidència de la Generalitat, 
que ens diu que hi ha una situació molt greu de mal-
nutrició que no és acceptable que existeixi, i qualifica 
d’«especialment inquietant» el risc de pobresa infantil, 
que se’ns ha disparat.

Són moltes les entitats, ho torno a dir, de trinxera que 
estan fent un gran paper i que podrien ser reiteradament 
citades com a exemples de la constatació de quelcom 
que no és de nou: que està creixent aquest problema a 
Catalunya. Creu Roja l’any 2012 diu que va distribuir 
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ajut alimentari de primera necessitat –és el terme que 
utilitza– a 61.525 infants. Creu Roja ens diu que el 38 
per cent de famílies usuàries de Creu Roja no poden 
pagar el menjador, i que d’aquest 78 per cent, un 39 per 
cent no poden garantir aliments bàsics. Però és que ens 
ho diuen també els pediatres: l’enquesta que s’ha fet a 
tot l’Estat espanyol sobre pediatria i crisi diu que el 70 
per cent considera que les mesures d’estalvi pressupos-
tari estan perjudicant la salut dels seus pacients, i ens 
parla, en diversos apartats, del problema creixent de 
la malnutrició infantil. És una enquesta amb milers 
de respostes a tot l’Estat espanyol, inclosa Catalunya.

Tercera evidència o font d’evidències: els poders públics. 
Els poders públics, que estan fent un esforç –que estan 
fent un esforç– per combatre la malnutrició, que tampoc 
se la inventen, i per això hi han polítiques que s’anome-
nen, s’encapçalen, s’orienten a combatre la malnutrició.

Què diu, per exemple, el Pacte contra la pobresa, de 
setembre de 2012, promogut pels poders públics i sig-
nat per una munió d’institucions i entitats? De què par-
la en el primer capítol? Del problema de l’alimentació i 
del problema de malnutrició. Què diu el Pacte d’infàn-
cia només començar com a element a subscriure per 
combatre? La malnutrició. Què van dir vostès en una 
moció al Parlament no fa pas tantes setmanes? I el Go-
vern va reaccionar d’immediat: al cap de poc temps, 
de pocs dies, en una reunió del Govern s’habilita un 
crèdit d’1 milió i mig més d’euros per a consells co-
marcals de cara a menjadors escolars, pel problema de 
la malnutrició infantil.

I darrera font d’evidències: el Síndic i el seu treball a 
partir de l’Estatut, de la llei i dels encàrrecs que rep de 
l’únic òrgan que l’ha de controlar, que és aquesta cam-
bra. És quasi més avorrit encara llegir-los la llista de te-
mes en els informes que els hem anat presentant: 2010, 
Informe sobre la provisió i l’accés al servei de transport 
i menjadors escolars –els estalvio les conclusions, ho 
poden veure allà–; Informe sobre la pobresa infantil a 
Catalunya, setembre del 2012. Els puc citar any per any 
–2008, 9, 10 i 11, majories amb colors diferents al Go-
vern de la Generalitat– quines mancances trobava i tro-
ba el Síndic sobre aquestes polítiques. L’Informe sobre 
els drets dels infants del juliol de 2011, o el del 2012. 
O sigui, un patracol de crides d’atenció del Síndic que 
ara hem concentrat en aquesta temàtica de malnutrició, 
però que no vol dir que no hi fos, en tot aquest reguit-
zell que acabo de citar.

L’informe..., segona evidència que portem, tot el que hi 
ha a l’informe que avui presento i que aniré explicant. 
I que aniré explicant també a partir de la relació que ha 
tingut el Síndic institució –tot el seu equip: el síndic, 
l’adjunta per als drets dels infants, tot l’equip d’infàn-
cia– amb un conjunt d’entitats, com fem sempre quan 
fem un informe; com hem anat a dialogar amb aquestes 
entitats de trinxera: el Centre Obert, Casal d’Infants, 
l’entitat Progrés, Càritas Diocesana, un llarg etcète-
ra, que ens han respost totes d’una manera immediata, 
amb celeritat, en ple mes de juliol, per continuar do-
nant-nos elements a tenir en compte per cons ti tuir l’in-
forme –una sola entitat no ens va respondre a la deman-
da d’entrevista: la Societat Catalana de Pediatria, que 
ens va dir que era una època de vacances i que ens po-

díem veure al setembre. Totes les entitats. És més, el 
mateix Govern –darrera setmana de juliol. La conselle-
ra d’Ensenyament atén d’immediat la petició del Síndic 
i tenim una sessió de treball per parlar de menjadors 
escolars; pocs dies després, la directora de la mateixa 
consellera atén la petició de l’adjunta del Síndic i treba-
llem sobre menjadors escolars. I és juliol o agost, èpo-
ca de vacances. I el mateix amb la conselleria de Ben-
estar: la consellera de Benestar, amb gran diligència, 
es posa a l’abast del síndic i del seu equip per parlar 
d’aquests problemes.

Podria explicar-los les evidències que emanen de les ac-
tuacions pròpies de síndic com són les actuacions d’ofi-
ci o les queixes. També seria ara avorrit que els llegís 
totes les actuacions d’ofici que hem fet sobre el tema. 
Les tenen any rere any a la memòria del Síndic. En una 
època que tant s’està parlant de transparència, fa més 
de vuit anys que el Síndic..., al web ho tenen tot, des del 
meu sou al cèntim fins a l’última informació de qual-
sevol activitat que fem. I ho poden mirar tot com vul-
guin, pel dret i pel revés, com tota la llista d’actuacions 
d’ofici –que no els la posem a l’informe– que hem fet 
sobre matèries relacionades, o com les vora 1.700 i es-
caig queixes, de les quals en aquest darrer exercici hem 
anat traient material per al que estem parlant. Són re-
lats. No són històries creades o inventades, són relats. 
Van acompanyades d’informes d’entitats oficials del 
món social o polític, i van acompanyades d’un treball 
amb les seves corresponents conclusions.

No puc resistir la temptació de citar-los-en tres, no-
més tres, i triades de les darreres setmanes. No fa ni 
un mes d’aquestes, quan n’hi ha hagut desenes i dese-
nes aquestes darreres setmanes. «Un ajut de menjador 
escolar que ha estat concedit només els darrers tres 
anys, però com que ara el meu fill fa ESO i va a un 
institut, em diuen que a les tres ja el tindré a casa. Tinc 
230 euros d’ingressos al mes. Què menjarà?» Fins ara 
podia menjar, perquè menjava al menjador escolar; 
ara què menjarà?

Una família de vuit membres, parella i sis fills, tres 
d’ells menors; des del mes de juny no cobren res i te-
nen demanada la renda mínima d’inserció. Se’ls quali-
fica de màxima vulnerabilitat. Estan fent –la família–, 
diu l’informe oficial, recerca activa de feina de forma 
contínua. L’informe oficial social, dels serveis socials, 
sol·licita el pagament urgent de la prestació, ja que la 
família es troba en situació crítica a nivell econòmic, 
emocional i social. La degradació familiar a tots els 
nivells és imminent.

Un informe de serveis socials d’un barri de Barcelona, 
que ens diu que la família ics està cobrant 383 euros, tot 
i que segons la llei –la valoració feta per vostès– li per-
tocaria percebre 645,30 euros. És una família composta 
per set membres. Acaba l’informe: «Prego que s’actua-
litzi de forma urgent l’import econòmic de la família.»

Podria continuar amb altres que són col·lectives, que 
són entitats o associacions que ens presenten les 
 queixes.

L’existència de la subnutrició, malnutrició o privació 
alimentària –diguin-ne com vulguin– infantil és el punt 
de partida, no és la conclusió d’aquest informe. No em 
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toca com a síndic acabar aquí, al contrari. Ja els ho he 
dit: això..., té molt més mèrit qui ho havia dit amb for-
ça i des de la trinxera fa molt de temps. Què li toca al 
síndic? Proposar, contribuir com un més –i en la mesu-
ra de l’encàrrec que té a l’ordenament–, a veure quines 
conclusions i què és el que podem fer. El nostre punt de 
partida –cito literalment de l’informe– és com «la in-
gesta insuficient d’aliments en determinats moments del 
dia o èpoques de l’any per satisfer necessitats alimentà-
ries pròpies de la seva edat», o bé com l’absència d’una 
«alimentació prou equilibrada, amb dieta pobra, sense 
ingerir la diversitat de nutrients necessaris per garan-
tir l’exercici efectiu del seu dret al màxim desenvolupa-
ment»..., una alimentació assumeixi la realitat.

El punt d’arribada, quin hauria de ser? Que miréssim 
tots serenament aquí, el Govern, amb les institucions i 
amb les entitats –ho subratllo: «serenament», no par-
lem de filfa–, serenament, quin és el problema, quina 
és la diagnosi, què estem fent, fins on arribem i què 
falta per fer. I això és el que pretén aquest informe. Po-
lítiques concretes, de les quals deduïm que hi han dè-
ficits. Mirin bé el que estic dient: polítiques concretes, 
que existeixen, que hi són i que s’anomenen, ho tor-
no a dir, de vegades «polítiques contra la malnutrició 
infantil», com una evidència més que és realment pa-
radigmàtic i quasi diabòlic intentar polemitzar negant 
aquesta existència. Polítiques concretes que les hem 
de lloar, perquè estan orquestrades amb tota la inten-
ció i voluntat de combatre aquest fenomen, però que 
ens va creixent per raons més que evidents que tots 
coneixem, com són la crisi i les seves conseqüències.

Polítiques que evidentment han d’atacar els dèficits. 
Què diu el Síndic sobre dèficits? Ho diu el Síndic: dè-
ficits en les garanties i accessibilitat a les rendes míni-
mes per part de les famílies; dèficits en la cobertura, 
en els criteris i en el calendari dels ajuts de menjador 
escolar; dèficits en la planificació de l’impacte de la 
distribució solidària; dèficits lligats a la malnutrició en 
el lleure educatiu; dèficits en els períodes de vacan-
ces; dèficits de plans integrals i sobretot d’esforços de 
 detecció.

Tenen el gruix de l’informe dedicat a això, a l’anàlisi 
d’aquests dèficits, a les evidències d’aquests dèficits i a 
les propostes sobre aquests dèficits. Per què no discu-
tim d’això? Per què no discutim com ens toca i ens en-
carreguen els ciutadans en els diversos temes d’elec-
ció? No de qui és més o qui és menys o qui queda bé 
o qui no queda bé. Hi són o no hi són, aquests dèfi-
cits? I si hi són, com que parlem de malnutrició infan-
til, com els corregim? És veritat o no que al canviar els 
criteris de renda mínima d’inserció resulta que ara una 
família de dos, d’una parella amb fills que es quedin 
els dos sense feina, no els considerem potencialment 
beneficiaris de la renda mínima d’inserció malgrat que 
estiguin sota els nivells més mínims de subsistència? 
És segurament un error de concepció o de debat. «Oh, 
és que hi pot haver frau.» Combatem-ho! Sempre ha 
animat, el síndic, a combatre el frau. Però és o no un 
nou fenomen, aquest?

Els diré xifres: mirin la corba a l’informe de com pu-
ja i de com baixa de cop el nombre d’infants benefi-
ciaris en família de renda mínima d’inserció. Aquí 

hi ha d’haver un canvi de xip i de criteri al respecte 
–prou enrenou vam tenir amb la renda mínima ja l’es-
tiu del 2011. Empresa, Innovació, com sigui, hi ha un 
departament o un govern que hauria d’anar urgent-
ment a aquesta nova regulació i que tingui en compte 
també aquest fenomen que assenyala el Síndic. Hem 
d’aconseguir que els menjadors escolars..., resolguem 
els dèficits que tenen. Atenció: no fem de la beca men-
jador la solució de la malnutrició infantil. És per a vuit 
mesos i mig de l’any, només per de tres a dotze anys, i 
teòricament està creada per garantir la igualtat d’opor-
tunitats en educació. Però ara potser ho haurem de 
transformar una mica, com vam haver de fer, com es 
va haver de fer pel mateix Govern, en el que era l’ajut 
per infant a càrrec, que era universal; per raons de li-
mitació de recursos, s’ha hagut d’aplicar als casos més 
necessitats. Hem d’incrementar aquesta cobertura per 
als casos necessitats de les beques menjador.

Hem d’unificar criteris. No pot ser que un consell co-
marcal, que són els que els administren, utilitzin uns 
criteris socials..., i ara que hi som, n’hi ha uns d’abso-
lutament contradictoris, i que el criteri de renda quasi 
no hi és. Si us plau, coordinin els consells comarcals 
perquè en tot el territori, davant d’aquest problema, hi 
hagi una resposta més aviat homogènia. Hem d’acon-
seguir que les beques menjador es percebin al comen-
çament del curs. Quin sentit té lliurar la beca menja-
dor al març, a l’abril o al maig?

Solucionar la política pública és al que està referint-se 
el Síndic, d’això és del que m’interessa discutir. I ani-
mar Govern i Parlament a redreçar allò que es pugui 
redreçar per millorar el combat en aquesta qüestió. 
Anem amb compte amb el copagament, i com podem 
haver de menester cobertura plena en els casos aquests 
dels quals estem parlant.

Analitzin també el fenomen del lleure. Facin un ma-
pa del lleure a Catalunya –com l’està preparant també 
el Síndic, i en el seu dia rebran també l’informe sobre 
això– i veuran com podem identificar la problemàtica 
social i territorial. Tenim esplèndides entitats de lleu-
re a Catalunya, però no hi són pertot arreu ni arriben 
a tothom. I són instruments més per ajudar en aquest 
combat, i algunes d’elles en primeríssima línia a la 
trinxera. I per això el Govern, amb molt bon criteri, 
està habilitant recursos també per a algunes d’aques-
tes entitats. O el mapa de les vacances. O com s’ha dit, 
amb molta raó, els hàbits alimentaris, o l’acompanya-
ment familiar a partir d’aquests hàbits, o la necessitat 
de plans integrals.

I sobretot –sobretot–, una vegada més, la detecció –la 
detecció. Les mateixes famílies amaguen el problema. 
Moltes famílies no volen ser vistes i evidenciades com 
gent que necessita aquest tipus d’ajut, i això ho hem 
de combatre també. Hem d’habilitar tots els mecanis-
mes possibles de detecció, com són els serveis socials 
en primera línia, com és la coordinació entre alguns 
departaments de la Generalitat, i com és que jugui 
un paper també la coordinació del Govern en aquest 
 sentit.

Tercer bloc. Estem parlant tota l’estona de malnutrició 
infantil. He dit que l’informe no parla, excepte casos 
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puntuals –que ara m’hi referiré–, de desnutrició, o si-
gui, de gana, de fam. Ho torno a dir: l’informe és sobre 
malnutrició infantil, ho ha estat des del primer dia, i 
suposo que entendran per què ho arribaré a reblar tan-
tes vegades com calgui. Així es titula, així es difon, ai-
xí s’explica en roda de premsa, així s’explica avui. Des 
de l’inici de l’informe –des de l’inici– es diu: «No es 
detecten com a problema estructural situa cions de des-
nutrició.» No hi ha cap situació de desnutrició, no s’ha 
generat un problema de desnutrició, i se citen també 
testimonis per reblar aquesta afirmació.

Per què diem que existeix de manera puntual? Perquè 
el Síndic rep de la vicepresidenta del Govern un infor-
me oficial, tramès al Síndic i a la defensora del pueblo, 
on el Departament de Salut diu: «Estimació de la pro-
blemàtica» –parlant d’aquest tema–. «Segons dades de 
la història clínica informatitzada d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut, al juny del 2013 s’han di-
agnosticat 751 persones fins a setze anys amb codis 
diagnòs tics relacionats amb la pobresa i la desnutri-
ció infantil.» I en aquest quadre inicial d’aquest infor-
me es parla en concret de 95 casos –12,6– relacio nats 
amb la pobresa extrema, i 555 casos –73,9– relacio-
nats amb ingressos baixos.

Això no ho diu el Síndic, això ho diu l’informe oficial 
de la màxima instància del Govern a partir d’una con-
selleria com és Salut, informe que va acompanyat de 
mesures per tenir en compte això, que torna a parlar 
de malnutrició, de com s’han de fer actuacions con-
juntes de prevenció i actuació enfront de la malnutri-
ció, com s’han de produir intervencions que deixin la 
prevenció i el control..., o sigui, que se n’és conscient, 
del problema. Creuen que el Síndic, rebent aquest in-
forme, l’havia de desar al calaix? Hauria estat respon-
sable per part del Síndic, que fa un informe de més de 
trenta pàgines, de les quals n’hi ha un grapat de vint 
i escaig dedicades a polítiques públiques i a formes 
de redreçar-les..., no es mereix un paràgraf, que citem 
aquest informe?

Jo demano que s’analitzi aquest informe; que s’analitzi, 
si us plau, tot el que se’n pugui disposar i que se’n dis-
posa de diagnosi i informació per part del Govern per 
a aquest tema concret, del qual el Síndic no ha parlat 
–desnutrició–, perquè aquest és molt més greu. Suposo 
que m’estan entenent. L’afany més important d’aquesta 
institució és que el Parlament agafi l’informe del Sín-
dic i vagi a combatre la malnutrició infantil, i continuï 
amb mesures com les que han emprès, i el mateix Go-
vern encara més. Però en una part els dic: aquests ca-
sos puntuals són suficients perquè amb els instruments 
que se’n disposen –perquè se’n disposen des del Go-
vern, i en concret des de la conselleria de Salut– s’entri 
a fons en aquest tema puntual.

Nosaltres considerem que aquest és un tema de país; 
evidenciar-lo no és cap atac a un país. Molts països 
com el nostre pateixen aquest problema. I ens hem de 
quedar de braços creuats? Som el Parlament de Cata-
lunya, parla el Síndic de Greuges de Catalunya, i parla 
d’un problema de Catalunya, coneixedor..., i saben vos-
tès fins i tot fins a quin punt se m’ha fet escarni de la 
meva intensíssima activitat d’aprenentatge amb defen-
sories que van molt per davant de les nostres, i els puc 

dir amb propietat que m’he trobat amb aquesta proble-
màtica en altres societats, però d’aquí no s’ha de deri-
var que no es pugui plantejar a la nostra societat. És un 
problema de país, i qui s’estimi aquest país, i qui s’esti-
mi els infants d’aquest país, l’ha d’agafar amb serenitat 
i a fons, i intentar redreçar-lo.

És un tema que li pertany també explícitament al Sín-
dic de Greuges. Són vostès, que han fet l’Estatut; i són 
vostès, que han fet la llei; i són vostès, que m’han ele-
git. I m’han donat un encàrrec: garantir drets. I els puc 
ara avorrir també llegint-los articles de la Convenció 
de Nacions Unides, de l’Estatut i de les lleis de Ca-
talunya que posen aquest dret en primeríssim rengle: 
el dret a una alimentació adequada. I els puc posar 
també al davant el paper de l’ombudsman, del síndic. 
És enutjós? Clar, és que ho ha de ser. Quin sentit tin-
dria un síndic que no entrés a analitzar els problemes i 
veure les possibles falles? Quin sentit tindria un síndic 
que les callés? I quin sentit tindria un síndic que no fos 
capaç d’intentar proposar solucions, amb totes les re-
unions i treballs de col·laboració que calguin, com les 
que estem fent –i les torno a lloar– amb el Govern de 
Catalunya?

Jo demanaria respecte. Respecte entre tots a la dimen-
sió institucional. I a més del respecte i de la serenitat, 
que entre tots sabéssim descriure una bona diagnosi, 
una bona definició dels canvis de polítiques públiques 
que calen, quins compromisos prenem. El síndic –com 
qui més– s’hi compromet, per continuar des de la in-
dependència. He tingut la sort de poder ser síndic 
amb colors molt diferents de majories parlamentàri-
es, davant de les quals he actuat amb la mateixa ra-
dical independència. Demanaria que fóssim capaços 
d’elaborar solucions. És el que espera la gent, no que 
ens tirem els trastos pel cap: «Un punt amunt, un punt 
avall, aquest no sap de què parla, aquell...» Quan pun-
xem el moll de l’os, i estem parlant de malnutrició in-
fantil en plena crisi econòmica, no hi hauria d’haver 
lloc a això, quasi ni al joc partidista, ni a l’exageració, 
ni a alguns titulars que alguns s’han posat a la boca 
amb verdaderes barbaritats. Cenyim-nos al fet concret 
i vegem com podem redreçar aquestes polítiques. Te-
nen, en el que els ha presentat l’informe, com qui més, 
col·laborador de qualsevol d’aquests esforços.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, síndic. Ara deixarem cinc minuts de 
pausa i tornarem d’aquí a cinc minuts.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i 
dos minuts i es reprèn a les dotze i dos minuts.

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats, reprenem la ses-
sió. I abans de donar la paraula al representant d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el síndic vol fer una 
puntualització.
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El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. No, és que m’ho han fet notar els 
del meu equip, que jo, en el decurs de la intervenció, 
en comptes de dir «quinquennal» he dit «quinzenal». 
Hauria d’haver dit «quinquennal», eh? Em refereixo a 
l’estadística de la investigació.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre senyor 
Pere Bosch, en nom d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Els recordo que tenen deu minuts.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Si em pot girar el 
temps, per ser el màxim de disciplinat possible, li ho 
agrairé. En tot cas, en primer lloc, donar les gràcies i 
la benvinguda al síndic i al seu equip. Em sembla que 
és una necessitat, sorgida a partir de la roda de premsa 
i de la memòria de l’informe que es va presentar el dia 
5 d’agost, que vingués vostè avui a comparèixer aquí 
i que poguéssim debatre de forma serena, propositiva 
–nosaltres esperem fer-ho així, i esperem també que la 
resta de grups parlamentaris s’hi afegeixin–, al voltant 
d’un tema que probablement deu ser un dels temes 
més sensibles que podem abordar en aquests moments 
al nostre país. Segurament, difícilment podem trobar 
un altre tema que requereixi una sensibilitat, una acti-
tud propositiva i un intent d’aportar solucions com el 
tema de la pobresa infantil.

En tot cas, nosaltres –l’informe, vostè ho ha comen-
tat, ha generat una certa controvèrsia– no entrarem en 
controvèrsies, no entrarem a qüestionar cap dada de 
l’informe. És més, només que hi hagués un sol infant 
en aquest país que pogués tenir risc de patir desnutri-
ció o malnutrició, ens sentiríem amb l’obligació, com 
a responsables públics, d’intervenir-hi –després expli-
caré, precisament, quina ha estat la nostra actuació, 
del grup parlamentari, en la línia del que vostè comen-
tava del que estem fent i què falta per fer. I, per tant, 
no hi entrarem a fons. Però sí que volem remarcar que 
és evident que l’informe ha generat controvèrsia, al 
nostre entendre per tres motius, que no són respon-
sabilitat del síndic sinó d’altres elements que cadascú 
probablement hauria de valorar.

La primera és que dóna la impressió que hi ha hagut qui 
s’ha llegit una part de l’informe i no el conjunt de l’in-
forme. I l’informe és ric en propostes, és ric en mesures; 
té una part d’anàlisi estadística, que són tres pàgines, 
però tota la resta de l’informe –que són un total de tren-
ta– té un seguit de propostes que..., ho repeteixo, dóna 
la impressió que algunes de les valoracions que s’han 
fet per part de diferents elements, doncs, no han tingut 
en compte aquest aspecte.

La segona puntualització que voldria fer –que em sem-
bla també important i pertinent fer-la–: vostè remarca-
va en la seva intervenció crits d’alarma, senyals d’alar-
ma que es feien des d’entitats. Recordo aquí, doncs, el 
coordinador territorial de la Creu Roja parlant d’una 

situació d’emergència nacional, en el primer informe 
que va fer en el seu moment d’aquest estudi de vulne-
rabilitat que està fet en base a persones que atenen a 
la Creu Roja. I, per tant, estem parlant d’un problema 
que no sorgeix en aquest mes d’agost, sinó que ve de 
temps enrere. De fet, el mateix Síndic de Greuges, en 
els seus informes anuals i fa poques setmanes, pocs 
mesos, en un informe que es va presentar per diferents 
circumstàncies de forma, doncs, dilatada en el temps, 
un informe que data del setembre del 2012, ja parla-
va de pobresa infantil i parlava d’alguns aspectes que 
afectaven, entre altres, el tema de pobresa lligada a 
pobresa alimentària.

Per tant, no és un tema –tot i que sembla que hi hagi 
algú que ha descobert aquesta problemàtica en ple mes 
d’agost– que vingui d’ara, és un tema que ve d’enrere; 
que probablement també tots plegats hauríem d’assu-
mir la responsabilitat del fet que ve de colors polítics 
diferents, i que entre tots plegats, com a representants 
públics, no hem sabut abordar-lo com un aspecte es-
tratègic a nivell de país.

És per aquest motiu, precisament, que el nostre grup 
parlamentari fa dos anys va plantejar en una moció 
–després m’hi referiré amb més detall– la signatura 
d’un pacte nacional per a la inclusió social i l’eradica-
ció de la pobresa. Per què vàrem plantejar això fa dos 
anys, quan probablement el tema, doncs, no ocupava 
tantes portades de diari ni tenia tant de ressò medià-
tic? Per dues raons –per dues raons. La primera, per-
què volíem que això entrés –entrés– en l’agenda políti-
ca com una de les grans prioritats de país. I la segona, 
perquè enteníem que això, més enllà de partits polí-
tics, més enllà de qui governés a nivell del Govern de 
la Generalitat..., era necessari que definíssim una es-
tratègia a nivell de llarg termini per eradicar la po-
bresa al nostre país. Per això vàrem plantejar aquesta 
proposta de pacte nacional per a la inclusió social i 
l’eradicació de la pobresa, que també surt referenciada 
en el seu informe. Per tant, no és –en segon terme– 
una problemàtica d’ara.

I la tercera reflexió que voldria fer és que hi ha hagut 
la impressió que hi ha hagut qui ha anat més a cop de 
titular que no pas a una anàlisi seriosa del document 
que plantejava el Síndic. O sigui, hi ha hagut qui ha 
volgut buscar, doncs, determinats titulars. No em refe-
riré a dades específiques perquè, ho repeteixo, no vull 
posar, ni de forma explícita ni implícita, en qüestió 
cap element, cap coma, cap punt que apareix en l’in-
forme, però hi ha hagut qui ha donat la impressió que 
ha volgut utilitzar el recurs fàcil, anar a cop de titular, 
fins i tot acabar barrejant aspectes que no tenien res a 
veure amb el que és la problemàtica de la infància, i 
específicament la malnutrició infantil, bàsicament per 
una qüestió de rèdit electoral.

Nosaltres el que volem fer és mantenir una actitud 
propositiva. Jo crec que si m’he de quedar amb al-
guna frase de la seva intervenció és aquella que deia: 
«Decidim o avaluem què estem fent i què hem de fer.» 
I, per tant, el que volem aprofitar és l’avinentesa per 
compartir amb el síndic de greuges si allò que s’ha fet 
des del Parlament de Catalunya –que imagino, doncs, 
que en té un coneixement detallat– és suficient. Hi 
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han algunes mesures que s’han pres poques setmanes 
abans que es presentés l’informe, concretament amb 
una moció que va presentar en el seu moment Inicia-
tiva per Catalunya i en una altra que es va debatre el 
18 de juliol, que la va presentar el nostre grup parla-
mentari. Però volem saber si aquestes mesures que ha 
abordat aquesta cambra parlamentària són suficients 
o no són suficients; quines mesures s’han plantejat al 
llarg d’aquests darrers mesos en aquesta cambra par-
lamentària.

Abans li comentava aquesta moció que en el seu mo-
ment va presentar el nostre grup parlamentari al vol-
tant del que és el pacte nacional per a la pobresa. És 
una moció que es va presentar el 2011 i que planteja-
va això, però també plantejava altres mesures a nivell 
d’intervenció del Govern de la Generalitat per garantir 
que els recursos destinats a l’eradicació de la pobresa 
fossin aquells que són necessaris.

Què plantegem? Mesos després, el gener del 2012, tor-
nem a plantejar una altra moció en la qual creem un 
element que apareix referenciat també en el seu in-
forme, que és una Taula de Distribució Solidària –en 
aquell moment parlàvem d’una Taula d’Excedents Ali-
mentaris–, per definir també una estratègia nacional 
asseient en una mateixa taula tots els agents implicats; 
d’una banda, per evitar el malbaratament de recursos 
alimentaris, però, d’altra banda, per definir estratègies 
a nivell de país per intervenir en aquesta qüestió. Com 
quines? Doncs, com algunes que hi han en aquests 
moments al damunt de la taula. Per exemple, crear 
allò que no tenim en aquests moments, que és un ma-
pa de recursos de distribució alimentària, i aconseguir 
que la distribució d’aliments sigui inclosa en la prope-
ra cartera de serveis socials. Això és una de les me-
sures que surt d’aquesta taula de distribució alimen-
tària, que repeteixo que es va promoure a través d’una 
proposta, d’una moció, del nostre grup parlamenta-
ri. O què plantejàvem, també? –i això, estem parlant 
del gener del 2012–: incrementar el nombre de beques 
menjador per cobrir la demanda actual amb l’objectiu 
d’«evitar» –i cito paraules textuals d’aquesta moció– 
«que cap infant amb necessitats socials es quedi sense 
una alimentació saludable».

Això ho dèiem al gener del 2012. O sigui, estem par-
lant de molt temps enrere, i, per tant, ho repeteixo, el 
nostre grup parlamentari ja posava la necessitat de 
lluitar de forma decidida en aquesta qüestió. Què tor-
nem a fer? Sis mesos després, tornem a plantejar una 
altra moció –o sigui, pràcticament ha estat el tema mo-
nogràfic del nostre grup parlamentari amb diferents 
consellers de Benestar i Família– en la qual parlem de 
forma estricta del que és el tema de la renda mínima, 
parlem de mesures a nivell d’avançar cap a l’increment 
de les beques, de definir criteris de renda a nivell dels 
ajuts universals a les famílies, i, en definitiva, també 
tornem a plantejar la mateixa problemàtica.

El mes d’abril del 2013, tornem a plantejar una al-
tra vegada una altra moció en la qual torna a sortir 
el tema de beques menjador. Arribem a alguns acords 
–alguns dels quals ha exposat vostè en la seva inter-
venció, i altres també apareixen referenciats a l’infor-
me– al voltant de racionalitzar i establir criteris homo-

genis a nivell del territori, amb el tema de les beques 
menjador. Ens preocupa això, ens preocupa que pu-
guem enfocar les situacions de famílies que no poden 
abordar ni tan sols la part de la beca que els pertocaria 
pagar, i ens preocupa, en definitiva, poder arribar al 
màxim de població.

I l’última iniciativa ha estat precisament poques set-
manes abans que hi hagués la compareixença del sín-
dic de greuges i la roda de premsa, amb mesures con-
cretes. Jo diria que és la primera vegada, segurament, 
que aconseguim tots plegats, en aquesta cambra par-
lamentària, impulsar mesures concretes amb xifres. 
Quines són, per exemple? Impulsar, amb una dotació 
mínima de 3 milions d’euros i treballant per mitjà de 
fórmules de col·laboració amb els ens locals, actuaci-
ons que permetin fer front a la problemàtica derivada 
dels infants que no poden accedir a tres àpats diaris 
o activitats de lleure durant tots els períodes no lec-
tius. No només l’estiu: períodes no lectius –períodes 
nadalencs, període de vacances de setmana santa. Què 
plantejàvem, també? Enllestir un informe amb tots els 
recursos que tenim a nivell de distribució d’aliments, 
impulsar els centres oberts com a punts de distribució 
d’aliments, augmentar amb equipaments la xarxa de 
serveis cívics amb la prova pilot «Jugar i llegir». I, per 
tant, ho repeteixo, hi ha tot un bagatge... –que nosal-
tres el que reclamarem és, precisament, que el Govern 
ens expliqui de quina forma s’està donant compliment 
a aquestes propostes–, que voldríem, també, aprofitar 
l’avinentesa perquè vostè, com a síndic, ens digués si 
creu que són les propostes suficients, si creu que hau-
ríem d’anar més enllà. En definitiva, si estem tots ple-
gats abordant aquesta problemàtica en la bona línia.

Nosaltres, i ja li ho avanço des d’aquí, demanarem la 
compareixença del conseller de Salut en aquesta matè-
ria. Entenem que s’ha obert un debat en una qüestió que 
volem que quedi resolta, i per tant la demanarem. I no 
descartem la possibilitat –en base, ho repeteixo, a la pe-
tició de veure o al seguiment del compliment d’aques-
tes mocions presentades pel nostre grup parlamenta-
ri i per altres forces polítiques– de demanar també la 
compa reixença d’altres consellers, amb una voluntat, 
ho repeteixo, bàsicament constructiva. Perquè volem, 
en definitiva..., és garantir que cap infant del nostre país 
pateixi problemes alimentaris, i per això el que neces-
sitem tots plegats és posar-hi els cinc sentits i tenir una 
actitud, més enllà de demagògies, de propostes concre-
tes al damunt de la taula.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, a continuació, en 
nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la 
il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies. Gràcies, presidenta. I, en primer lloc, des del 
meu grup parlamentari volem agrair l’explicació i la 
intervenció que ha fet el síndic de greuges, una inter-
venció que entenem que ha estat molt aclaridora i molt 
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detallada de la situació dels infants en risc al nostre pa-
ís, i que ha donat informacions concretes que exigeixen 
una resposta urgent per part del Govern del nostre país.

Ja ho pensàvem quan vam conèixer el contingut de l’in-
forme –i el síndic ho ha dit molt clarament, parlant de 
peticions d’accions urgents governamentals–, i per això 
el nostre grup parlamentari va demanar la comparei-
xença de diferents consellers i conselleres en aquesta 
Diputació Permanent, perquè enteníem que un infor-
me de la magnitud d’aquest de la malnutrició infantil 
reclamava una explicació per part del Govern. Lamen-
tem que no hagi estat possible, que el Grup de Conver-
gència i Unió i Esquerra Republicana no hagin volgut 
que així sigui, i bé, ara escoltem que Esquerra Republi-
cana diu que demanarà la compareixença del conseller 
Boi Ruiz; es podrà sumar a les nostres, que vam fer en 
el seu dia.

Jo, a part d’agrair-li la seva explicació..., des del Grup 
Parlamentari Socialista li volem reconèixer el seu tre-
ball, que es realitza d’una institució que forma part de 
la Generalitat de Catalunya i que té funcions de prote-
gir i defensar els drets de les persones del nostre país, 
els drets que emparen tant la Constitució com l’Esta-
tut, els que estan reconeguts. I, per tant, entenem que 
aquest informe, com tots els que ha presentat en aques-
ta cambra..., estan relacionats i són un bon exemple de 
les seves funcions, que al final són la defensa i la pro-
tecció dels drets –en aquest cas, dels infants.

Avui ha presentat un informe sobre malnutrició infan-
til, que ens ha explicat –i així ho diu l’informe– que és 
a iniciativa pròpia. És a iniciativa pròpia, però ho ha 
dit molt clar, també, que és després dels crits d’alerta-
de persones a títol individual, de famílies, d’entitats..., 
d’entitats municipals, d’entitats socials, i de professio-
nals; i també d’informes –ho ha dit i crec que cal po-
sar-ho a sobre la taula. La informació que conté el seu 
informe era coneguda per les persones que treballem 
en temes d’infants, però, bé, felicitem que hi hagi ha-
gut per part de la iniciativa pròpia aquest informe so-
bre malnutrició.

Hem de constatar –i si no, no s’entendrà res del que di-
guem a continuació– que la pobresa a Catalunya està 
creixent d’una manera alarmant i que hi ha un risc de 
fractura social. I que això no només és causa de la cri-
si, que ho és en molta mesura, sinó també de les polí-
tiques que s’estan aplicant per part dels diferents go-
verns. Des del meu grup parlamentari també volem 
reconèixer –ho ha fet vostè, però hi volem incidir–, ho 
vam fer també en les mocions que hem presentat en 
aquesta cambra, els professionals del treball social, de 
la salut, de l’ensenyament, les entitats socials i aquells 
ajuntaments que estan treballant més enllà de les seves 
competències i que vostè reflecteix en l’informe, i que 
alguns ens acompanyen avui aquí i –com vostè ha dit– 
que estan a peu d’obra. I també constatar que tot i que 
és un informe que es presenta de manera sectorial –es-
tà parlant de malnutrició infantil–, des del nostre grup 
parlamentari tenim, bé, la certesa que es tracta d’un 
tema transversal i que afecta el conjunt de la societat.

El segon punt que li volíem traslladar és que compar-
tim la seriositat de l’informe, de les dades quantitati-

ves que vostè trasllada –i que avui n’ha donat encara 
més detalls i n’ha donat encara més les fonts– i també 
les dades qualitatives. Tenim clar, i això ho hauria de 
saber tothom, que la sindicatura no elabora dades es-
tadístiques, simplement les difon. I que les que aparei-
xen a l’informe clarament són de l’Idescat, que es tras-
lladen a la Unió Europea, i que són dades directament 
de l’Institut Català de la Salut.

Les informacions qualitatives que apareixen en l’infor-
me són conegudes per totes les persones que treballen 
amb infants. Col·legis professionals, entitats socials amb 
les quals hem anat parlant abans de la publicació de 
l’informe i després de la publicació de l’informe, ens 
ho diuen i ens ho diuen clarament –estan cansades de 
dir-ho i estan cansades de repetir-ho–: a Catalunya la 
crisi està fent estralls en la infància i la nutrició dels 
infants de les famílies més vulnerables està en perill. 
Això no és cap notícia. Li agraïm que ho hagi posat en 
un informe i que hagi tingut un ressò mediàtic que su-
posi que en puguem estar parlant i que de veritat es si-
tuï en l’agenda política. Des dels grups parlamentaris 
de l’oposició ho estem intentant de totes totes, i esperem 
que aquesta vegada, doncs, el Govern faci més enllà del 
que ha fet fins ara.

També, ho ha dit vostè, la informació verídica està a la 
base, i el Govern pot conèixer-la. El que passa és que 
ha de voler quantificar-la i ha de voler recollir-la, per-
què les històries clíniques als pediatres públics d’aquest 
país de més del 95 per cent dels nens estan en els am-
bulatoris. Per tant, es tracta que el Govern vulgui sa-
ber què està passant. I nosaltres tenim la certesa que el 
Govern ho sap. I en tenim tant la certesa, que vostè ho 
ha demostrat amb aquest full que ha traslladat directa-
ment de dades de l’ICS.

També volem lamentar la tergiversació que s’ha fet 
per part d’alguns de les dades de l’informe. I sobretot 
aquesta qualificació d’«alarma» que avui mateix el Go-
vern ha tornat a dir, no?, d’aquest informe, que..., el que 
ha provocat. I també volem recordar que això que s’ha 
fet aquest estiu, doncs, és una tècnica molt coneguda, 
que és desviar l’atenció. En aquest país va haver-hi una 
vaga general, i en comptes de parlar de la reforma la-
boral que el Govern havia recolzat i de les conse qüèn-
cies de la reforma laboral, del que es parlava era dels 
contenidors que es cremaven. Bé, quan el Síndic de 
Greuges, quan les entitats socials, quan els grups par-
lamentaris de l’oposició parlem de la malnutrició infan-
til que hi ha al nostre país i de les propostes que cal fer, 
aleshores se surt parlant i desqualificant o qüestionant 
les dades. Per tant, no trobarà en nosaltres..., entrar per 
aquí. Nosaltres compartim la seriositat de l’informe i 
agraïm que l’hagi fet.

També volem lamentar l’actitud i la irresponsabilitat 
del Govern. I li volem traslladar a vostè una pregunta: 
vostè què creu, és desconeixement o directament és ci-
nisme per part del Govern dir que no hi ha malnutrició 
al nostre país? Perquè que en tres anys s’hagi multi-
plicat per sis el nombre de llars catalanes on no es pot 
menjar proteïna dos cops a la setmana no és un tema 
desconegut pel Govern. Ho diu el Document de bases 
de lluita contra la pobresa, ho diu el document de me-
sures contra la pobresa, es constata en el Pacte per a la 
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infància. En el pacte de pobresa hi surt, directament, 
«malnutrició i propostes per garantir aliments». Per 
tant, com pot el Govern negar aquesta situació i estar 
pactant amb entitats propostes sobre el tema? –propos-
tes que després mai es duen a la pràctica.

La consellera, en una interpel·lació del meu grup par-
lamentari en aquest Parlament, deia que..., bé, no sa-
bia quantificar la situació. I ens va dir que fèiem alar-
misme. El Govern ha titllat d’«alarmistes socials» el 
meu grup i aquells que han fet la denúncia. I què ha 
fet? Nosaltres creiem que la pròrroga pressupostària 
que tindrà lloc aquesta tarda també en aquesta Dipu-
tació Permanent també tindrà conseqüències sobre 
aquest tema.

I què ha fet el Govern? Doncs, per començar, aquest 
any ha retallat els convenis amb les entitats de lleu-
re, ha retallat les beques menjador. I ara, que tenim un 
augment de demanda de les beques menjador de l’ordre 
del 15 per cent, sembla que la consellera Rigau ha dit 
que la partida està congelada. El Govern ha expulsat 
un de cada tres titulars de la renda mínima d’inserció, i 
vostè mateix, en un dels seus informes, quantificava en 
més de deu mil nens..., que han caigut en una situació 
de pobresa com a conseqüència directa d’aquesta deci-
sió. El Govern també ha eliminat la partida de famílies 
vulnerables dels contractes programa amb els ajunta-
ments. I un altre exemple d’acció directa en aquest cas 
del Govern, també, és el desmantellament de la polí-
tica de zero-tres. I això no té conseqüències? Aquesta 
política és neutral? Doncs, nosaltres creiem que no.

I el que ens diuen les entitats socials és que la malnu-
trició, la que vostè denuncia en el seu informe, és la 
punta de l’iceberg. Perquè al costat d’això ens pregun-
tem què passa amb les condicions de vida d’aquests 
nens que viuen en infrahabitatges o en habitatges sen-
se gas, sense llum, sense aigua. Què passa amb aquests 
nens, amb el seu material escolar, si no tenim garanti-
da una alimentació adequada? Què passa amb els lli-
bres, què passa amb les llibretes, què passa amb el seu 
rendiment escolar també, i què passa amb la seva salut 
–la seva salut bucodental, per exemple.

Nosaltres volem denunciar també una manca de res-
pecte i menysteniment del Govern respecte a les insti-
tucions del país. Nosaltres voldríem que avui fos aquí 
el Govern i que donés explicacions d’aquest informe. 
Però també ens agradaria que les mocions que aprova 
aquest Parlament el Govern les tirés endavant. El dipu-
tat d’Esquerra Republicana parlava d’acords del Par-
lament, però acords que no s’estan duent a la pràctica. 
Acords, mocions de l’últim període de sessions, on es 
deia que hi hauria partides extraordinàries per ara, per 
aquest estiu, i que no hi són. On es diu que es garan-
tiran beques menjador, i tenim més demanda i partida 
congelada.

Vostè deia que necessitaven un canvi de xip, no? Ho 
deia quan parlava del PIRMI, que necessiten un can-
vi de xip. Nosaltres pensem que si no hi ha una regu-
lació del PIRMI és perquè la va canviar..., en aquest 
cas van ser Convergència i Unió i el Partit Popular. 
I ara tenim una pròrroga pressupostària, amb aquests 
criteris del Partit Popular i de Convergència i Unió, 

recolzada per Esquerra Republicana, i que continua 
mantenint aquesta renda mínima d’inserció que expul-
sa i que manté nens en aquesta situació.

Davant d’aquesta situació nosaltres hem fet diferents 
propostes. I acabo aquesta primera intervenció –que 
he vist, he sentit, que se m’acabava el temps– dema-
nant, davant d’aquest informe i de tot el que coneixem 
i de les propostes que fem, doncs, un acord per a la 
dignitat sobre el tema de la malnutrició. Nosaltres pen-
sem que més enllà de les dades, més enllà de les polí-
tiques concretes, això no hauria de ser una qüestió que 
estigués a sobre de la taula, sinó que hauria d’haver-hi 
un consens. Ho va dir el president del meu grup parla-
mentari, ho va traslladar al president del Govern: «No 
ens agradaria haver de parlar d’això, ens agradaria que 
estigués consolidat el pressupost i punto.»

I per això demanem al Govern de la Generalitat que vin-
gui aquí, al Parlament, i que ens expliqui què pensa fer. 
I volem que vingui el conseller Boi Ruiz; que vinguin la 
consellera Munté, la consellera Rigau; que vingui tam-
bé el conseller Puig, perquè el PIRMI té molt a veure 
amb aquesta situació d’aquests nens. I els demanem un 
programa de detecció precoç i prevenció de la malnu-
trició infantil. Posin-se a coordinar. Coordinin, liderin: 
serveis socials, sistema sanitari, els ambulatoris i les es-
coles del nostre país. No és tan difícil. Això no costa di-
ners, eh? És una qüestió de voluntat política. I això és el 
que li demana el meu grup parlamentari.

Ho deixo aquí, presidenta. Després continuaré.

Gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldríem agrair 
la presència avui del síndic, malgrat que nosaltres ja 
vam llegir l’informe quan vostè el va presentar, i avui 
el que ens hauria agradat –tal com vam demanar, però 
ho va vetar el Govern suposo que en un acte de patrio-
tisme–, doncs, va ser la presència de la diputada Mun-
té i dels membres del Govern avui entre nosaltres.

Obrim avui, d’alguna manera, el curs polític al Parla-
ment. I comencem aquest exercici amb les mateixes 
preocupacions i temàtiques amb què vam tancar el curs 
anterior. Vam passar-nos vuit mesos parlant de l’auto-
determinació. Aquests propers dies alguns tornaran a 
posar en marxa el ventilador de la propaganda i la ma-
quinària de la mobilització organitzada, i tindrem no-
vament el tema de la independència sobre la taula. I ai-
xí encetarem el curs, un altre cop, torejant la realitat 
amb unes veròniques confeccionades amb color d’este-
lada. Ja sé que a vostès no els agraden els braus, però la 
metàfora és pertinent, perquè el que vostès fan –molts 
d’aquests partits aquí presents– des de fa anys és tore-
jar la crua realitat i escapolir-se de les seves respon-
sabilitats de govern. Utilitzen aquella vella tàctica de 
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revetlla, aquella vella tàctica política que consisteix a 
tirar focs d’artifici per fer que tothom miri cap a una al-
tra banda, mentre s’oblida de la seva situació concreta.

Comencem el curs, per una part, parlant d’indepen-
dència, i per l’altra, d’infància. I el vam tancar preci-
sament parlant d’infància. Va signar-se el Pacte per a 
la infància al juliol, va haver-hi diversos debats. (Pau-
sa.) Perquè, ves per on, resulta que a Catalunya hi ha 
un 28 per cent d’infants en risc de pobresa. Perquè, ves 
per on, resulta que a Catalunya hi ha milers de nens 
malnodrits, com ha explicat el síndic. La utopia i la 
realitat, senyors i senyores diputats.

Va ser el síndic qui a principis d’agost ens va fer ater-
rar un altre cop sobre una problemàtica social punyent. 
Va ser el dia 5 d’agost. No ens deixa de sorprendre una 
mica la data, senyor síndic. Sembla com si el síndic 
s’hagués compassat amb l’estratègia d’alguna forma-
ció necessitada de relat polític durant el mes d’agost. 
Ho dic, il·lustre síndic, perquè vostè havia comparegut 
dues vegades en comissió les setmanes precedents per 
parlar de la situació de la infància a Catalunya. I mol-
tes dades que utilitza el seu informe són de 2011.

Vull pensar que es va tractar d’un problema de calen-
dari, d’una sobrecàrrega de treball de final de curs, 
d’una agenda atapeïda que no li va permetre presentar 
l’informe fins al 5 d’agost. Perquè si es tractés d’una 
estratègia dissenyada a l’ombra d’algun partit seria la-
mentable, perquè van ser precisament aquell partit, 
junt amb el soci de govern actual, Esquerra Republi-
cana, els que van deixar Catalunya arruïnada i els que 
fan que ara sigui més difícil pal·liar les necessitats dels 
nens catalans. És clar que la federació que governa, tan 
amant de les cadenes que la vinculen amb Esquerra 
Republicana, no serà capaç de reconèixer-ho. Les ca-
denes de la utopia nacional sembla que són més fortes 
que els llaços de la memòria més elemental, i el record 
més immediat ens diu que alguns que avui s’esquincen 
els vestits per la pobresa infantil són responsables di-
rectes que ara la solució a aquesta pobresa sigui més 
difícil i més problemàtica.

En qualsevol cas, senyor síndic, nosaltres li agraïm l’in-
forme, perquè posa llum més o menys clara –els pe-
diatres han dit que no excessivament nítida– sobre 
una situació dramàtica per a molts infants de Catalu-
nya, perquè ens recorda que a Catalunya hi ha més de 
300.000 infants en risc de pobresa, i una societat com 
la nostra no s’ho pot permetre. No ens podem perme-
tre que els petits estiguin malnodrits; no ens ho podem 
permetre perquè hi recursos suficients per evitar-ho, no 
ens ho podem permetre per alçada ètica i per dignitat 
humana. Per això, aquest no és un problema de país: 
aquest és un problema de persones i de dignitat.

I des del Partit Popular demanem a aquest Govern que 
miri els ulls dels infants d’aquest país i doni resposta 
a les seves necessitats d’una vegada. Avui qui hauria 
de comparèixer aquí no és el síndic de greuges, ell ja 
va presentar l’informe i crec que tots tenim ulls per 
llegir-lo. Avui qui hauria d’estar davant nostre és una 
representació del Govern de la Generalitat per expli-
car la seva ineficàcia davant d’un problema greu. Aquí 
hi hauria d’estar la consellera Munté. Nosaltres la vam 

felicitar per haver assolit el Pacte per a la infància, en 
el qual vam col·laborar en tot el que vam poder. Però 
des de l’inici de la legislatura ho vam avisar: el que la 
ciutadania ens demanava i ens demana no eren foto-
grafies i pactes amb aire de tesina, el que la ciutadania 
reclamava no era que prolonguéssim la negociació del 
pacte durant més de quatre anys; els ciutadans ens de-
manaven actuacions concretes, mesures immediates, 
accions precises per aturar la pobresa infantil. Ja ho 
hem dit moltes vegades: volem actuacions, volem me-
sures, volem decisions. I si no tenen idees, doncs, ens 
ho diuen i els en passem unes quantes, com les pro-
postes de resolució que després explicarem que hem 
presentat.

A Catalunya hi ha 600.000 persones que viuen en si-
tuació de pobresa extrema –600.000 persones. Aquest 
és un tema suficientment seriós perquè avui aquí hi 
hagués una representació del Govern donant explica-
cions, però el Govern i el seu soci, Esquerra Republi-
cana, ho van impedir a la Junta de Portaveus. Ho han 
vetat. Suposo que d’això, com he dit abans, se’n diu 
«patriotisme».

Els fets són contundents: ja n’hi prou, de minimitzar 
el problema. La consellera Munté no ha sabut o no ha 
volgut donar mai dades. La consellera Rigau va parlar 
de gairebé tres mil nens malnodrits a Barcelona. I exi-
gim al Govern, per tant, una major coordinació i una 
política intensiva per fer front a la pobresa infantil. Ja 
hem sentit prou que no cal fer alarma social. Escolti’m, 
aquí no cal fer ni desfer res, el que cal és prendre’ns 
molt seriosament que un quart dels nens catalans es-
tan sota el nivell de pobresa, segons la UNICEF. I si la 
consellera no ho considera alarmant, llavors potser és 
que ens hem d’alarmar amb la consellera de Benestar 
i Família.

I el que no podem és fer trampes polítiques. El Go-
vern ha anat esquivant al Parlament les mocions sobre 
pobresa infantil i beques escolars fins que Esquerra 
Republicana va decidir abordar la qüestió al juliol, el 
18 de juliol. Un moment molt idoni, just quan el curs 
acabava de quedar tancat i barrat. D’això se’n diu una 
«detonació controlada» –«controlada» políticament, 
però irresponsable socialment.

Ara ens reunim per parlar de l’atenció als infants du-
rant l’estiu. Un altre cop, en un moment molt escaient: 
el final de l’estiu. El Govern arriba sempre tard, si és 
que arriba. Aquesta tarda parlarem de la pròrroga dels 
pressupostos, però és que aquesta pròrroga no és sinó 
la metàfora d’una coalició aturada que no té altre pro-
grama que la dèria sobiranista. Han tingut més agilitat, 
més gosadia, més sensibilitat, els ajuntaments. Penso, 
per citar algunes accions concretes i despeses pressu-
postàries importants, en ajuntaments com els de Mont-
cada i Reixac, Vic, Sitges, Calafell, Terrassa, Sabadell, 
l’Hospitalet, Badalona. Les entitats socials, malgrat 
el moment de dificultat que passen, també han estat a 
l’alçada.

Què ha fet, la Generalitat? Què ha fet, la conselle-
ra? Què ha fet, el Govern? Passar la pilota. Passar la 
pilota als ajuntaments i a les associacions. Passar la pi-
lota i tirar pilotes fora. Per exemple, no aprovant els 
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pressupostos, un altre gran acte de patriotisme. Una 
pròrroga que ha condemnat centenars de nens a que-
dar-se a casa aquest estiu perquè la Generalitat no ha 
signat els convenis amb les entitats de lleure per a les 
colònies.

Un es pregunta si davant d’un informe com el del Sín-
dic la consellera Munté no hauria hagut de suspendre 
o escurçar les seves vacances per dedicar-se a elaborar 
un pla de xoc immediat per aturar la pobresa infantil. 
No hauria estat malament, la veritat, que ho hagués 
fet amb la consellera Rigau, perquè ens trobem amb la 
situació gravíssima d’un sistema insuficient de beques 
menjador. Només un de cada quatre nens que viuen en 
llindars de pobresa ha tingut accés a les beques menja-
dor. Però és clar, tot això no es pot discutir ni debatre, 
perquè el Govern prorrogarà els pressupostos d’ama-
gat en la foscúria dels seus interessos, tapant les seves 
divergències amb excuses d’allò més estrambòtiques.

Nosaltres agraïm al síndic el seu informe, i que esti-
gui acompanyat d’una sèrie de mesures concretes que 
es poden prendre. Moltes d’elles les hem avançat ja en 
propostes de resolució que després explicaré –a la rè-
plica, per més temps. L’important, en qualsevol cas, és 
que el Govern prengui consciència d’una vegada que 
es poden fer coses, que podem reaccionar, que tenim 
un problema davant que hem d’agafar per les banyes, 
amb valentia i amb intel·ligència. És una qüestió de 
prio ritats. A què dediquem el nostre temps, a planificar 
una hipotètica independència, o a solucionar situacions 
socials molt greus? A discutir consellers si van a la ca-
dena o no van a la cadena humana, o a debatre quan es 
reuneixen per abordar la problemàtica de la malnutri-
ció infantil? A què dediquem els diners, a subvencio-
nar entitats separatistes o a subvencionar les beques 
menjador? A pagar commemoracions mitològiques, o 
a pagar a les entitats socials?

És el Govern a qui toca respondre.

Gràcies per fer la pregunta, senyor síndic.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula la il·lustre senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Donar també la benvingu-
da i les gràcies al síndic, a les persones que l’acompa-
nyen –la senyora Larios, altres membres del seu gabi-
net– i també a les entitats que avui són aquí –a les que 
no hi poden ser també, que segur que hi tenen interès i 
ens segueixen–, i, en definitiva, a tots aquells i aquelles 
que, doncs, treballen i els interessa i lluiten pel món de 
la infància.

Li agraïm al síndic la seva compareixença i li agraïm 
també com –no pot ser d’altra manera– s’ha fet l’in-
forme; que l’informe –i ell també ho ha dit– no és una 
altra cosa que un complement al presentat en seu par-
lamentària el passat mes de juliol sobre la pobresa in-
fantil. De fet, el síndic va dir que hi hauria un informe 

específic sobre alimentació, que l’estava preparant i 
que hi estava treballant, així com un de lleure pel qual 
el nostre grup també té molt d’interès, perquè ens do-
narà aquesta..., tot l’imaginari d’infància.

Li ho agraïm. I, a la vegada, lamentem que aquest de-
bat sobre les polítiques d’infància per prevenir i com-
batre aquesta pobresa infantil i la malnutrició, com és 
el cas de l’informe, no hagi pogut ser amb la comparei-
xença de conselleres i conseller, que són els que hau-
rien de donar explicacions, i com..., què opinen de l’in-
forme, i quines iniciatives respecte al que diu l’informe 
pensen prendre com a Govern.

No entenem tampoc aquestes no-compareixences, i no 
entenem tampoc per què tenint un instrument com el 
Pacte per a la infància la consellera Munté no va voler 
convocar-lo, un espai on entitats podíem treballar-ho i 
partits polítics de forma extraordinària, que és el que 
diu l’informe. Perquè nosaltres vam demanar la com-
pareixença dels consellers, així com també ens sem-
bla interessant la del síndic, perquè el mateix informe 
deia que la situació que s’estava patint s’agreujaria el 
mes d’agost. No ha estat una decisió per passar l’estiu 
o per tenir alguna qüestió a tractar, o –com insinua al-
gú– per fer demagògia política. No, senzillament per-
què tot el que diu l’informe de fet ja ho sabíem, és un 
recull exhaustiu i ben quantificat. Ho deia avui el sín-
dic: ningú dels que som aquí som aliens o alienes a les 
qüestions de malnutrició, perquè les havíem parlades, 
no és un tema desconegut. El nostre grup parlamenta-
ri, sense anar més lluny, aquest juliol, preveient el que 
podria passar aquest estiu amb els menjadors escolars 
tancats, va presentar una moció que va ser aprovada 
per unanimitat per tal que el Govern aprovés una par-
tida extraordinària de 300.000 euros. De fet, el síndic 
ens va felicitar, quan va comparèixer el juliol passat, 
per aquesta iniciativa i per haver pres aquesta decisió.

Quin problema tenim i per què volíem que vingués la 
conselleria? Perquè tinc els diaris del 8 d’agost, i ho ti-
tulen «Les beques fantasma». Aquests 300.000 euros 
no sabem si s’han donat o no s’han donat a les entitats. 
Per això volíem que vinguessin els consellers i les con-
selleres, perquè ens expliquin si s’està duent a terme o 
no, i si amb això ho podíem pal·liar o havíem de fer al-
tres qüestions per l’emergència. Aquest és el problema, 
i aquesta és una mica la tristor que ens produeix el fet 
–i la indignació també– que a més a més el compli-
ment de les mocions no sabem quin és.

Hi ha hagut també molt debat, síndic, i molta..., diria de 
manera ferotge, eh?, en les formes amb què s’ha trac-
tat l’informe. Nosaltres, ho deia una altra diputada, no 
l’atacarem, ho compartim. Sabíem, doncs, de les xifres. 
Han quedat encara prou clares. Hi ha hagut un debat 
pervers amb les paraules «desnutrició» i «malnutrició». 
I amb aquest debat de les paraules s’han volgut tapar 
les vergonyes. I el que sí que queda clar és que a Ca-
talunya hi ha nens i nenes que no mengen carn o peix 
almenys un cop cada dos dies, no mengen menjar fresc, 
i això és així. I t’ho expliquen a qualsevol banc d’ali-
ments, que és una necessitat, i t’ho explicaria tothom a 
qui li pugui interessar la nutrició. I amb això ens hem 
tapat les vergonyes: parlant de «malnutrició», parlant 
de «desnutrició».
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Jo..., m’agradaria, per deixar-ho clar, com ho dirien les 
àvies: a la postguerra, els nens eren «mal alimentats». 
I a Catalunya tenim nens mal alimentats. Això ho vo-
lem permetre? No. El Govern sembla que sí, perquè 
ha amagat el cap sota l’ala. S’han passat, diríem, la pi-
lota entre conselleres i consellers. La senyora Munté, 
sense anar més lluny, va dir que el tema beques men-
jador era un tema de la senyora Rigau. Això era una 
resposta? La resposta era venir aquí i parlar-ne. I com 
bé diu el síndic, «malnutrició». S’hi poden buscar els 
sinònims que es vulgui, però són nens mal alimentats.

Home, avui hem tingut una sorpresa, i després l’hi de-
manaré –de fet, l’hi demano–, que..., sobre l’informe 
de la vicepresidenta Ortega, on sí –on sí– que es par-
la de desnutrició, i no vinculada –i no vinculada, dirí-
em– a casos d’oncologia, sinó a casos, doncs, que són 
per qüestions econòmiques. I, de fet, aquests dèficits 
dels quals vostè parla, que afecten un 4 per cent dels 
nostres infants menors de setze anys..., no agrada al 
Govern –jo crec– que vostè en parli, perquè precisa-
ment no ja són les xifres, que serien colpidores –a qual-
sevol el colpirien, sembla que al Govern no–, sinó que 
és que vostè en diu les causes. Vostè parla de les cau-
ses. Vostè diu ben clarament en aquest informe, com 
ho deia en l’informe sobre pobresa infantil, que les difi-
cultats econòmiques de les famílies sorgides per la cri-
si s’agreugen amb l’aplicació de les polítiques d’auste-
ritat i amb les retallades. Vostè ho diu ben clar. Diu: 
«Hi ha una manca de proporció de recursos necessa-
ris.» Per això vostè parla de dèficits; no parla d’inacció 
en general, parla de dèficits.

I el que nosaltres volem evitar és que aquests dèficits 
augmentin i es cronifiquin, i que aquesta franja s’am-
pliï. El que no volem ni podem tolerar és que tot això es 
despatxi amb frases com: «A Catalunya no es passa ga-
na» –per tant, no fem res. O el president Mas, que va dir 
que «en tota societat avançada» –i això ho poden trobar 
en els diaris– «existeixen temes de malnutrició». Nos-
altres no volem un país en aquest sentit i amb aques-
ta manera de pensar i d’actuar per part dels governs.

L’emergència social que deien les entitats és un 
fet. L’emergència social ve, com vostè deia, per les cau-
ses de reducció, suspensió d’ajuts i serveis, com és la 
renda mínima, que mereixeria tornar..., com vostè en 
parla en l’informe, retornar-la als seus inicis i fer-la 
servir tant com sigui necessari –és a dir, que no tingui 
restriccions pressupostàries–; recuperar aquests ajuts 
al menjador –com vostè també diu– tenint en compte 
les necessitats concretes. Nosaltres, en la nostra moció, 
plantejàvem que les beques menjador no es valorin en 
funció de la renda de fa dos anys de les famílies, sinó 
de les necessitats que diguessin els informes socials de 
manera immediata, no tenint en compte unes rendes 
de fa dos anys, que poden haver canviat completament.

Aquí hi ha una certesa, és que la pobresa ha augmentat 
9 punts des de l’any 2008. I en aquest sentit, el que ca-
len són polítiques, justament, per acabar amb aquesta 
pobresa. Nosaltres, a part de les propostes òbviament 
econòmiques, teníem molt clar que necessitem –i ho 
vam plantejar ahir al Govern, i el grup que li dóna su-
port també ho van tombar– una llei del mínim vital, 
perquè sabem que l’alimentació..., la manca d’alimen-

tació, la malnutrició, és només una punta de l’iceberg, 
que totes les polítiques comencen per una bona garan-
tia de rendes, que són les que poden ajudar a pal·liar les 
situacions de pobresa i que les persones puguin, doncs, 
alimentar-se com cal. Entenem, síndic, que el dret a 
l’alimentació –i això ho vam plantejar en la nostra mo-
ció–, juntament amb la renda garantida de ciutadania, 
ha de ser un dret que estigui en la cartera de drets soci-
als. Això, ens agradaria saber vostè què n’opina, i ens 
agradaria –en aquest sentit li ho demanem– que el que 
més es pugui i s’hagi de fer per treballar conjuntament 
les entitats, també els ajuntaments, i també, doncs, el 
Govern de la Generalitat, es pugui fer de la forma més 
coordinada possible.

L’informe parla de tots els aspectes de coordinació amb 
els consells comarcals. Creiem que són previsibles, pe-
rò creiem que hi ha una gran deslleialtat del Govern de 
la Generalitat. Hi han hagut notes de premsa, hi han 
hagut reivindicacions, hi han hagut cartes enviades al 
Govern de la Generalitat, que demanen una cosa tan 
senzilla com que les beques es paguin en temps i for-
ma als menjadors escolars, i això no està passant. Això 
fa que moltes AMPA hagin de pagar elles prèviament, 
però és que moltes altres  AMPA tampoc poden dispo-
sar d’aquests diners. Per tant, hi ha coses que es poden 
fer i que no costen en aquest sentit diners, perquè es-
tan previstes, però que es poden fer. Es poden fer, en 
aquest sentit, ben fetes.

Entenem també, síndic, que totes les polítiques que 
s’han retallat han de tornar a ser recuperades. De fet, 
també pot haver-hi noves iniciatives. Andalusia ho ha 
fet, ha fet lleis en les quals no es permetrà deixar cap 
nen sense els tres àpats diaris. I aquí cal recordar que 
hi ha una qüestió molt clara –i vostè avui l’ha dit tam-
bé–: no ens serveixen de res beques menjador que des-
prés no puguin pagar els pares i mares que les reben. 
Necessitem que qui les necessiti, les pugui tenir sen-
ceres sense haver de fer el copagament. Vostè ha dit: 
«Alerta amb el copagament.» I creiem que el copaga-
ment hauria d’estar oblidat en aquestes situacions.

De fet, el que nosaltres demanàvem –i vam demanar 
a la moció– és que qualsevol partida de beca men-
jador es mantingui mentre hi hagi la situació de cri-
si. Ens han estat aplicant retallades en recursos i en 
drets argumentant que és mentre duri aquesta situació 
excepcional. Nosaltres diem: «Ara apliquin-se vos-
tès, els retalladors i retalladores, les seves polítiques 
excepcio nals, i facin l’excepció de mantenir les par-
tides pressupostàries i augmentar-les tant com calgui 
mentre hi hagi necessitats de dotar la infància del nos-
tre país dels recursos que necessita.»

Les entitats aixequen la veu d’alarma, les entitats treba-
llen a la trinxera, els ajuntaments han incrementat els 
seus recursos per atendre les persones –per exemple, 
Terrassa: de 2.400 a 5.500 beques per a infants–, però 
el que no podem fer és deixar que en aquesta trinxe-
ra hi lluitin només els soldats, sinó que necessitem que 
qui dirigeix, qui té –diríem– el comandament i la co-
mandància, sigui algú que cregui –que cregui– que la 
infància de Catalunya –com deia en l’altra intervenció 
el síndic del mes passat– necessita els recursos que tots 
volem.
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Acabo aquí, presidenta. Tenim un PIB per capita de 
setanta-quatre euros el mes; de fet, el PIB per capita 
no ha baixat, ha crescut des del 2006. Ens podem per-
metre per fi, caldria permetre’ns ja, vostès aplicaran 
–si realment creuen en la infància– que necessitem de-
dicar-li un 2 per cent d’aquest PIB? Podem seguir tole-
rant que els nostres infants, del nostre país, siguin els 
més vulnerables?

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup de Ciuta-
dans, la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer al sín-
dic su comparecencia, agradecer el informe librado y 
todas las explicaciones que se han dado sobre la mal-
nutrición infantil en Cataluña, informe que desde lue-
go este grupo no cuestiona ni por su contenido ni por 
la oportunidad del mismo.

No obstante, síndic, desde Ciutadans queremos hacer 
presente nuestra disconformidad porque haya tenido 
que venir usted a presentar este informe en comisión 
permanente cuando lo requerido por este Grupo Parla-
mentario de Ciutadans era que comparecieran la con-
sellera de Benestar Social, la de educación y el conse-
ller de sanidad a informar a esta comisión permanente 
sobre las medidas que se tenían que poner en marcha, 
siguiendo las treinta y tres indicaciones que usted ha-
ce en su informe, para solventar la situación de riesgo 
a la que están sometidos los menores de las familias 
más desfavorecidas de Cataluña y que en este infor-
me se hace patente. Ausencia de estos consellers que, 
cabe recordar, ha sido propiciada una vez más exclusi-
vamente por el Grupo de Esquerra Republicana contra 
el parecer de toda la cámara, por mucho que ahora Es-
querra Republicana de Catalunya pretenda enmendar 
parcialmente este hecho y solicite la comparecencia 
del conseller Boi Ruiz.

En una situación como la que se describe en este infor-
me, que si no es de emergencia, en todo caso es de una 
gravedad social constatable y que requeriría el máxi-
mo esfuerzo de agilidad y coordinación de los respon-
sables y gestores públicos –como las conselleries, los 
ayuntamientos, los consells comarcals–, tal y como se 
reclama en varias de las treinta y tres recomendacio-
nes que se hacen en este informe por parte del Síndic, 
¿qué está haciendo el Govern de la Generalitat? Pues 
de momento hacer oídos sordos a este informe del Sín-
dic, al que desprecian institucionalmente quitándole 
importancia al contenido del mismo, cuando era preci-
samente al Govern, a los consellers implicados, a quie-
nes iba dirigido este informe, y muy concretamente a 
las conselleries de Benestar Social y Ensenyament.

Pero síndic, el desprecio no solo se lo hacen a usted 
como institución, a este Parlament, sino que el despre-
cio es a la demanda social, a las necesidades verdade-
ras y urgentes de los ciudadanos, y, en el caso que nos 
ocupa, a familias que se sienten desamparadas en el 
peor momento de la peor situación que se ha vivido en 

Cataluña, cuyas víctimas finales inevitablemente son 
los niños de estos hogares en gravísimas dificultades. 
Está claro que la salud..., que haya niños que no es-
tén en condiciones de comer proteínas un mínimo de 
dos veces por semana, que haya niños que no asistan a 
los comedores escolares porque no tienen beca o, si la 
tienen, no puedan sus familias pagar el porcentaje que 
no cubre la beca –como usted se le ha referido, el «co-
pagament»–, o sencillamente no puedan adelantar..., o 
temen contraer una deuda con la empresa de comedo-
res por si les deniegan la beca, eso, desde luego, sín-
dic, nosotros vemos que no es la prioridad del Govern.

Porque ahora, síndic, la prioridad del Govern es el día 
D. Ya lo ha dicho el conseller en cap, senyor Junque-
ras: «Ens hi juguem molt, gairebé tot.» Y esto es lo 
único que le preocupa a este Gobierno a día de hoy. 
Ahora estamos ocupados discutiendo si los consellers 
tienen permiso para asistir a la cadena humana por la 
indepen dencia, o si el presidente Mas no va a asistir 
pero va a recibir a los responsables de la cadena hu-
mana. Eso sí es prioritario. Y mientras tanto, ¿qué pa-
sa con la renta mínima de inserción, con las becas co-
medor, con las becas para el transporte escolar, con 
la maraña de requisitos, cada vez más imposibles de 
cumplir porque han cambiado a peor las condiciones 
para acceder a las prestaciones? ¿Qué pasa con los re-
trasos inadmisibles en la concesión de becas, que ha-
cen que muchas familias estén en una incertidumbre 
permanente sobre cómo y cuándo recibirán estas be-
cas? Pues que muchas familias dependen en estos mo-
mentos en Cataluña de las entidades solidarias, de Cá-
ritas o del Banco de Alimentos y otras fundaciones y 
asociaciones privadas, como es la Cruz Roja, a la que 
se ha citado expresamente y ha hecho mención el sín-
dic en su exposición.

En definitiva, conseller... (Pausa.) Perdón. En defini-
tiva, síndic (veus de fons), los ciudadanos de Cataluña 
se encuentran nutridos por la solidaridad y asistidos 
por la caridad, por esa denostada caridad. Así estamos 
en la Cataluña del septiembre del 2013. Y, claro, todo 
esto sin visos de poder enmendar esta situación, por-
que no hay un interés ni político –como hemos visto–, 
ni al parecer humano. Lo que aquí ha pasado es una 
muestra más de la inacción de este Gobierno, que ac-
túa sin control democrático alguno, prorrogando unos 
presupuestos a año vencido, sin posibilidad para este 
Parlament de enmendar las partidas presupuestarias 
que serían necesarias e imprescindibles para atajar si-
tuaciones como las que se denuncian en este informe.

En cualquier caso, síndic, este grupo parlamentario 
apoya y apoyará todas y cada una de estas medidas 
y recomendaciones propuestas en el informe, que se 
reiterarán a los consellers hoy ausentes cuando lo per-
mita el calendario de fastos nacionales y patrióticos en 
el que nos hallamos inmersos y volvamos a la realidad 
más cruda, que es la que efectivamente padecen estos 
niños de Cataluña y sus familias. Y es lo que espera la 
ciudadanía, que es exigible como mínimo de los polí-
ticos, de este Parlament y de su Gobierno.

Nada más, muchas gracias. Y esperamos a la répli-
ca del síndic, que, en todo caso, nos aclarará cuestio-
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nes que han quedado a lo mejor..., o que puedan haber 
quedado pendientes sobre la mesa.

Muchas gracias.

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora 
Meritxell Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. També volem donar la 
benvinguda al síndic i l’agraïment a l’explicació, una 
explicació que, evidentment, era necessària. És un te-
ma –com tots sabem– molt sensible, dels que més, que 
ens amoïna, i no d’avui sinó de temps enrere, com tam-
bé al mateix síndic. I ens preocupa i hi treballem.

Aquesta és una prioritat, és un compromís nostre, és 
un compromís del Govern. I creiem que tots hem de 
fer-ho amb rigorositat, amb seriositat, de cap mane-
ra amb lleugeresa i molt menys utilitzant aquesta te-
màtica des d’un punt de vista, doncs, purament polí-
tic. El tema de la pobresa és per treballar-lo a fons i 
donar-hi una resposta –donar-hi una resposta. I sens 
dubte n’hem vist, doncs, la utilització a través de tuits i 
declaracions que, com a mínim, han estat lamentables 
i que no feien altra cosa que fer una alarma social del 
tot innecessària.

Aquest tema ve de lluny. De fet, el maig del 2010 el 
síndic ja feia un informe sobre aquesta matèria –i, tot 
s’ha de dir també, que en aquells moments no es parla-
va, ni en cap altre informe abans, doncs, de malnutri-
ció ni desnutrició. I en parlava perquè, malgrat que en 
temps d’abundància econòmica..., el tema de la pobre-
sa era cru en el nostre país: el 2008 hi havia un índex 
del 17,6 per cent; el 2009, del 23,4 per cent. I, per tant, 
en moments d’abundància, hi insisteixo, no es va saber 
donar una resposta a la pobresa estructural.

La preocupació, doncs, l’actuació per part d’aquest Go-
vern, hi és. El Govern de Convergència i Unió només 
tres mesos després de prendre possessió, l’abril del 
2011, va constituir un grup de treball de lluita contra 
la pobresa, com aquí es deia, que ha estat l’embrió del 
pacte nacional de la lluita contra aquesta pobresa. I sín-
dic, la nostra sensació és que avui ha vingut, en certa 
manera, a defensar-se, i l’entenc. El seu informe, que 
barreja conceptes –sí, barreja conceptes i veiem que se-
guim fent-ho–, ha estat contestat amb contundència per 
qui és l’autoritas en la matèria, que són els metges i els 
pediatres del país. Perquè els metges i els pediatres di-
ferencien «desnutrició» de «malnutrició», i en tots dos 
casos, tant en la malnutrició com en la desnutrició, hi 
ha diagnòstic mèdic. I el pediatra, els pediatres, però 
també el president del Banc d’Aliments, diuen el se-
güent. Els pediatres: «La desnutrició és un dèficit de 
nutrients tant per dèficit d’ingesta com per problemes 
en l’absorció, mentre que la malnutrició és una alimen-
tació desequilibrada, per defecte o per excés. En el ter-
ritori català són més del 28 per cent els nens que pa-
teixen malnutrició per excés, és a dir, tenen sobrepès 
o obesitat. La font de proteïnes l’obtenim no només de 

carn i del peix, sinó de la llet i dels derivats del llegum, 
ous i fruits secs.»

Si us plau, la font de proteïnes és diversa i no vulguin 
enganyar, no és només la carn i el peix; els ous, la llet, 
els llegums, etcètera. I, clar, en aquesta matèria, com 
a mínim el Partit Socialista de Catalunya queda abso-
lutament desautoritzat quan va demanar que es decre-
tés –que es decretés– el que era el «gana cat», quan en 
cap cas l’informe parla que en aquest país hi hagi ga-
na. La gana no existeix. O, per altra banda, també els 
pediatres, doncs, diuen aquesta diversitat d’ingesta, hi 
insistim, del que són les proteïnes. Però també el pre-
sident de la fundació titlla d’aberrants les xifres dona-
des pel Síndic de Greuges i diu que «tenir carències 
alimentàries no vol dir que no es mengi carn o peix 
com a mínim una vegada cada dos dies, i el que s’ha 
de garantir als infants» –afegeix– «és que rebin els nu-
trients suficients». Això també s’ha dit.

I, síndic, doncs, hi insistim, no? Vostè deia: «Malnutri-
ció, desnutrició –diguin-ne com vulguin.» Doncs, no, 
«diguin-ne com vulguin» no, cada cosa té el seu nom 
i és diferent. I, per tant, barrejar aquests dos concep-
tes posa en aquesta matèria més política que ciència. 
I en aquest àmbit, com a mínim, hi hem de posar cièn-
cia. Respecte a la institució, ens demanava. Nosaltres 
el tenim tot, però d’entrada respectem també aquells 
que entenen en la matèria, perquè diferencien de for-
ma molt clara un concepte i un altre. Però, hi insis-
teixo, els metges de Catalunya segueixen dient que 
no hi ha desnutrició ni tampoc, doncs, malnutrició en 
aquest sentit.

Aquest informe –i vostè ho deia, síndic– neix a rebuf, i 
jo crec que amb cert temor que se li avanci, doncs..., el 
que era la defensora del poble, no? Perquè la defenso-
ra demana un informe, que a vostè se li transmet quan 
se li fa arribar també a la defensora del poble, i con-
tradiu..., com a mínim, l’informe que vostè ha elabo-
rat a partir d’aquí contradiu..., o hi han contradiccions 
clares. Parla de cinquanta mil nens amb malnutrició i 
parla, doncs, que hi han més de seixanta mil beques 
menjador. Parla de temes que nosaltres entenem que 
han donat lloc a una certa confusió i que, per tant..., no 
ha acabat d’ajudar, amb sinceritat.

La pobresa certament existeix i ens preocupa. El pa-
ís, però, té xarxa, té xarxa institucional i social, i dóna 
resposta. Hi ha una xarxa de primer nivell que treballa, 
que dóna resposta, i una xarxa institucional que de fet, 
síndic, és qui nodreix de dades el seu propi informe. 
I, per tant, és bo que el país sigui capaç de donar respos-
ta. Però el Govern també, més enllà de donar  resposta, 
del que és capaç també és de preveure, i, per tant, tenir 
dades, tenir informacions. Les polítiques hi són. Així 
ho deia vostè mateix, síndic, en el mateix informe, pe-
rò també, doncs, en la seva expressió avui aquí. «Per 
combatre la pobresa el Govern, amb bon criteri, està 
fent polítiques en aquesta matèria», ens deia. No dubtin 
que la resposta seria –segur– més important, més relle-
vant, si poguéssim gaudir dels recursos que aquest país 
genera i que no ens arriben. El Govern prioritza tots els 
àmbits en matèria social, i així ho hem fet saber també 
al Govern quan, doncs, hi ha uns certs recursos més a 
l’augmentar-se el dèficit del país de l’1,5 a l’1,58. Però 
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el que és clar és que el PP no té autoritat moral quan 
obliga aquest país a disminuir en 2.000 milions d’euros 
els diners, els ingressos de la Generalitat, per fer polí-
tiques en aquesta matèria o en qualsevol altra. Aquesta 
és una matèria que és clara. L’acció del Govern hi és, i 
vostès ho saben. I així se citaven..., i a mi m’agradarà, 
doncs, poder-ne citar algunes també, no?

Escolti’m, l’acord marc de la coordinació, de coopera-
ció, de la col·laboració entre el Departament de Benes-
tar Social i Família, l’ACM i la Federació de Munici-
pis en matèria de serveis socials per al 2013, on hi han 
5 milions d’euros, que no han patit cap retallada de 
l’any anterior; i, per tant, aquí, doncs, es fan polítiques 
per a les necessitats bàsiques de les famílies en situa-
ció d’exclusió social. O l’aportació d’1,7 milions per 
a la concessió de beques per a les places de colònies, 
casals i activitats de lleure per a infants i adolescents 
de famílies en situació de risc social també, doncs, per 
a aquest estiu, no? O els programes en centres oberts. 
També esmentar, per què no?, tot el que és l’àmbit, que 
ha fet una gran feina, de la Taula per a la Distribució 
Solidària d’Aliments. I que, per tant, en la línia del que 
el mateix síndic demana de coordinació de les institu-
cions, de les diferents institucions i també de la xarxa 
social del país. O tantes i tantes altres coses que po-
dríem citar.

També, lògicament, s’ha parlat del PIRMI. Però a mi 
m’agradaria fer menció d’un tema, i és que les políti-
ques passives d’ocupació a qui corresponen són al Go-
vern central. No podem de cap manera demanar que 
el PIRMI substitueixi les polítiques passives d’ocupa-
ció. El PIRMI ha de fer el seu paper, certament. I al-
gunes de les mesures que proposa, doncs, el síndic, 
el Govern les està fent. Per exemple, que es prioritzin 
aquelles famílies que tenen menors a càrrec. Aquí hi 
ha l’acord de govern que es duia a terme l’octubre del 
2012, en què precisament es posava l’accent en aques-
ta matèria.

Per tant, les accions hi són. O també en l’àmbit, doncs, 
de les beques menjador, no? Clar, augmentar les be-
ques menjador en èpoques de vaques grasses és fàcil. 
Però no només reduir-lo, sinó també incrementar-lo 
–encara que segurament no en la mesura que tots vol-
dríem, però sí incrementar-lo, i sobretot les beques que 
han agafat un major pes, que són les beques socials en 
àmbit del menjador escolar–, doncs, això és rellevant. 
I, per tant, també en aquesta matèria es demana que es 
facin polítiques concretes de consensuar amb els con-
sells comarcals el que són els criteris a l’hora de donar 
aquestes beques.

En tot això –en tot això– lògicament s’hi està treba-
llant d’una forma positiva, no? I, de fet, hi insisteixo, 
les propostes que el síndic fa en el seu informe són, 
de fet, majoritàriament, el que el Govern, les diferents 
administracions, també està treballant.

Ens ha explicat la queixa de tres casos concrets –i, la-
mentablement, casos com aquests n’hi han aquest any 
i sempre– en què calen respostes, i també ens agrada-
ria..., perquè estem segurs que n’hi va haver, de res-
posta, perquè, hi insistim, aquest país té xarxa social i 
xarxa institucional.

Aquest tema és un tema que ens preocupa, i que, de 
fet, ho mostren –també preocupa el síndic– el mateix 
informe i la seva intervenció. La pobresa és un tema 
rellevant al qual cal donar resposta i que el Govern el 
prioritza. Per aquest motiu, malgrat que els ingressos 
de la Generalitat han disminuït, no disminueixen les 
partides que fan referència a aquesta matèria. I avan-
çar-los també que nosaltres creiem interessant i positiu 
escoltar el conseller de sanitat, però també els pedia-
tres i les entitats que estan en primera línia en aquesta 
matèria.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, el síndic té la possibili-
tat d’un nou torn, que al mateix temps obrirà torn als 
grups per un temps de cinc minuts.

El síndic de greuges

(El síndic de greuges comença a parlar sense fer ús 
del micròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregis-
trats els primers mots.)

...intervencions. Ens trobem davant d’un tema profun-
dament polític, és un tema profundament polític. Pri-
mera matisació que volia deixar amb força damunt de 
la taula. Ja ho he fet en la presentació de l’informe i 
ho he fet des que vaig entendre, al tenir l’honor de ser 
elegit síndic, que el síndic no ha d’inclinar-se per cap 
vessant partidista; legítimes vessants partidistes per fer 
una democràcia, sense les quals no hi ha democràcia 
–contrast de partits. Però la política no es pot confon-
dre amb el partidisme. I quan alguns han dit en les se-
ves intervencions que aquest no és un tema polític, jo 
els dic categòricament: segurament és dels temes més 
polítics que podem tractar avui a Catalunya; al que 
menys partidisme hi hauríem d’introduir. I torno a fer 
un cant al fet que hi hagi partidisme –tinc prou edat 
per recordar quan no hi havia partidisme en aquest 
 país i estàvem tots sense llibertat sota una dictadura. 
Però reclamo i reivindico el caràcter polític de la dis-
cussió sobre la malnutrició infantil.

No entraré en cap de les polèmiques externes. Amb 
una sola excepció que s’ha citat, però no hi entraré. Ho 
he dit abans: no estic debatent amb aquell, amb aquell 
altre, amb el de més enllà. Estic retent comptes als qui 
m’han de controlar –i que per això em van elegir, per 
garantir els drets de les persones a Catalunya–, la ins-
titució més noble del país, el Parlament de Catalunya. 
I en aquest sentit fins i tot he de dir que no és d’estra-
nyar que hi hagi hagut contradictors a una part de l’in-
forme, en les controvèrsies externes, que després han 
acabat aplaudint i coincidint amb recomanacions que 
feia l’informe, cosa absolutament contradictòria.

Jo valoro molt positivament tot el que s’ha dit en aquest 
debat per part dels grups parlamentaris. Aquest infor-
me té un calendari molt senzill, però molt senzill. Si 
algú vol fer altres interpretacions té tot el dret de fer-
les, però que recordi les dates. Nosaltres, per exemple, 
presentàvem un informe al setembre de 2012 sobre la 
pobresa infantil. I el vam discutir en compareixença 
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a l’abril de 2013. És el seu calendari, vostès l’articulen, 
van al seu ritme. Però el síndic el va lliurar al setem-
bre de 2012, i parlava de pobresa infantil. I els he ci-
tat tots els exemples d’informes anteriors. O presentà-
vem un informe sobre els drets de la infància –d’acord 
amb la Llei de drets i oportunitats i amb el mandat 
parlamentari– al gener, per exemple –que després de 
l’anterior va haver-hi tota la vacança parlamentària per 
raons electorals, etcètera–, i vàrem comparèixer al ju-
liol del 2013 per parlar-ne. I les dues vegades ja vàrem 
anunciar que estàvem treballant el tema de la nutrició 
infantil. Per tant, si algú vol veure que el síndic de cop 
i volta es desperta i presenta l’informe, està ignorant la 
llista d’informes que ha presentat, la llista de recoma-
nacions i les advertències que ha fet en compareixença 
sobre moltes matèries que estem discutint, i entre elles 
també el tema de la malnutrició infantil.

També agraeixo, i ho torno a dir, la col·laboració que 
he tingut del Govern. He dit que a finals de juliol te-
níem sessions extenses amb la consellera d’Ensenya-
ment parlant de les beques menjador i veient la dispa-
ritat de criteris sobre les seves concessions i els efectes 
que això provoca. I no va haver-hi el més mínim incon-
venient; al contrari: celeritat per part de la consellera, 
la senyora Rigau, per treballar amb el síndic aquesta 
qüestió.

I celebro que ningú del Govern, fins avui –ho lamento, 
perquè ho acabo de sentir per part de la boca de la por-
taveu de la majoria parlamentària–, ha negat que a Ca-
talunya hi hagi malnutrició infantil. No parlem..., no 
ens n’anem a la malnutrició de l’obesitat i al que passa 
a les societats opulentes desenvolupades, no. Parlem, 
torno a dir-ho, per defecte, per privació, per carència. 
Fins ara ningú del Govern ha afirmat enlloc que no hi 
hagi malnutrició infantil a Catalunya, mai. He sentit el 
president de la Generalitat dient que n’hi havia a altres 
societats. És a dir, però aquesta afirmació que acaba 
de fer la portaveu del grup parlamentari de la majoria 
–perdoni que li ho assenyali, senyora Meritxell–, que a 
mi em colpeix frontalment, no l’havia sentida mai per 
part de la majoria parlamentària ni al Govern –mai. 
I, en aquest sentit, després m’hi referiré, crec que és 
negar evidències no del síndic –que és qui menys im-
porta aquí–, del que hi ha més enllà d’aquesta paret i 
del que la gent pot constatar a través dels instruments 
que es poden constatar. Jo entenc que, de vegades –i li 
ho diu un que comet molt aquest defecte–, envalentit 
pel debat, vagi més lluny. Però aquesta afirmació, al 
meu entendre, és categòricament errònia.

Jo valoro molt la col·laboració d’aquest Govern, que, 
ho torno a dir, ha respost sempre –conselleria d’Ense-
nyament, conselleria de Benestar– a les demandes del 
Síndic –conselleria de Salut, malgrat que estiguem 
pendents d’ampliació d’informació sobre el que els he 
donat– per anar avançant en la funció que li toca fer a 
l’ombudsman, al síndic, que, ho torno a dir, no és sen-
zilla, no és amable, no és d’aplaudiment; és per defi-
nició... –així la va crear el rei de Suècia el 1809 i així 
s’ha anat reproduint–, és aquell que ha d’assenyalar on 
hi han els possibles dèficits i proposar possibles canvis.

Jo agraeixo molt també la col·laboració que hem tin-
gut de les entitats socials, les quals afirmen de facto i 

amb matisos, però amb informacions molt més exten-
ses encara, la diagnosi que fem en l’informe. I celebro 
que entre entitats socials i Govern, per exemple, hi ha-
gi iniciatives com de la que ens ha parlat el portaveu 
d’Esquerra Republicana d’anar més enllà amb la taula 
de distribució alimentària o cap al mapa de recursos i 
la inclusió a la cartera de serveis.

I pensin que aquí hi ha molts altres vectors –que tam-
bé els intentarem portar en aquesta casa– que hi estan 
influint: l’infrahabitatge. S’ha dit per part d’algun in-
tervinent. L’infrahabitatge vol dir dificultat també ali-
mentària –quan hi ha un amuntegament de gent en una 
casa o quan no hi han condicions potser ni per cuinar. 
La pobresa energètica no és un terme aliè a Catalunya. 
Ni tampoc ho és a França, eh? Jo ara estic treballant 
amb el comissari francès ombudsman d’energia, en una 
xarxa europea d’intercanvi d’experiències, i és punyent 
el que passa a França de pobresa energètica. Vol dir 
que no passa a Catalunya? Està passant. I això també 
afecta el que estem parlant; i en parlarem més enda-
vant, quan tinguem energies i temps de poder-los pre-
sentar per part d’aquesta institució el mapa correspo-
nent.

I agraeixo molt tot el que s’ha dit sobre el tema de les 
beques menjador. Amb una majoria molt diferent de 
l’actual nosaltres vam presentar ja un informe sobre 
les beques menjador. I ara sí que dic solemnement: 
segurament vam ser incapaços i jo vaig ser incapaç 
d’anar més lluny a detectar cap on anava allò. I em 
vaig equivocar, i ho reconec. No em costa res dir-ho, 
perquè és una realitat com un puny. Segurament a 
l’informe de beques menjador de 2010 –de 2010– del 
Síndic de Greuges no hi havia prou capacitat de pers-
pectiva per veure cap on podien anar els elements que 
s’havien de rectificar.

Nosaltres voldríem ser tan rigorosos com ho hem in-
tentat fer en aquest informe. Senyora Borràs, la convi-
do que entri quan acabi aquesta sessió a la web de la 
Societat Catalana de Pediatria, i veurà que la primera 
notícia és una nota sobre l’informe del Síndic de Greu-
ges –que no la comentaré, perquè he dit que no faria 
controvèrsia externa. Sap quina és la tercera notícia? 
«Set de cada deu famílies en situació de risc no poden 
garantir l’alimentació saludable dels seus fills a casa.» 
Societat Catalana de Pediatria, eh? (Pausa.) El pot fer 
qualsevol ciutadà, aquest exercici al qual els estic con-
vidant. Siguem coherents.

Vol que li torni a llegir les enquestes que s’han fet de 
pediatria sobre el tema? Vol que li expliqui el que di-
uen els articulistes de la Revista catalana de pediatria 
sobre el tema? Que, per exemple, és molt més impor-
tant avui el codi postal que el codi genètic per enten-
dre la problemàtica? O sigui, dient-nos que té un mapa 
territorial. (Pausa.) És més, convido aquest Parlament 
a animar a un estudi seriós sobre aquesta dimensió 
–que té una perspectiva fins i tot, diguem-ne, acade-
micocientífica–, que va bastant més enllà de les pobres 
llums que pugui tenir el síndic al qualificar tal o tal 
malaltia. El síndic ha dit –i perdonin que ho torni a 
dir, avorrint-los–: «No es pot confondre “malnutrició” 
amb “desnutrició”.» Ho diu l’informe, ho diu tres ve-
gades a la pàgina 6 i la pàgina 7. (Veus de fons.) No el 
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sento, senyor Turull; si vol, si m’ho diu amb veu més 
alta, el síndic li podria...

La presidenta

No. No, síndic, ara té la paraula vostè, síndic... (Veus 
de fons.)

El síndic de greuges

Ho diu categòricament l’informe: pàgina 6, senyo-
ra Borràs, pàgina 7. Ho va reiterant diverses vegades. 
(Veus de fons.) Diverses vegades, senyora Meritxell. 
I el síndic -–li ho poden dir els seus companys de l’ofi-
cina de comunicació del seu grup parlamentari–, al 
presentar aquest informe, va dir diverses vegades en 
roda de premsa: «No hi ha desnutrició a Catalunya, ex-
cepte uns casos puntuals que ens porta» –res més que 
des de les més altes instàncies del Govern– «un infor-
me de la conselleria de Salut.»

Senyora Meritxell Borràs, demani al conseller per què 
estan qualificats aquests 555 més 29 casos amb aques-
ta terminologia. Que és errònia? Doncs, aclarim-ho. 
Resulta que no és tan errònia quan des de la matei-
xa  conselleria s’intenta aprofundir –com se’ns ha ma-
nifestat– sobre la possible extensió i arrels d’aquesta 
qüestió. És més, senyora Borràs, vostè ha tret el tema 
de l’informe a la defensora del pueblo i al Síndic de 
Greuges. Creu que és coherent, si resulta que aquest 
quadre és erroni, enviar-li a la defensora del pueblo 
un quadre sobre la situació de Catalunya d’un tema tan 
polític com la desnutrició amb aquesta terminologia?

Jo no els he llegit una dada treta a l’atzar, he llegit un 
document oficial que porta totes les rúbriques hagudes 
i per haver, i, com ha dit vostè molt bé, que ha anat a 
una instància; una instància, senyores i senyors dipu-
tats, que la respecto moltíssim –malgrat que crec que 
ens podem estalviar, com es va fer amb l’Estatut, mal-
grat el Tribunal Constitucional, àmbits de no-dúplica. 
Però que amb el Síndic no hi ha cap competència de 
cursa per res. El Síndic fa sis anys que presenta infor-
mes sobre infància. Si hi ha aquesta cursa, deu ser una 
nova etapa –que no sé qui l’ha encetada, la nova eta-
pa, per fer aquesta cursa. Però a més és una forma poc 
consistent de tractar aquest tema. Imaginem-nos que sí, 
que el senyor Ribó ha enfollit i ara vol córrer a veu-
re si guanya la defensora del pueblo. Però de què par-
la? És mentida, del que parla? No hi ha una constància 
real del que parla? No ho diuen estadístiques oficials? 
No ho diu la pràctica totalitat d’entitats que estan im-
plicades en el tema? No ho diu el Govern en la seva ter-
minologia? Per què utilitza el Govern la terminologia 
«polítiques per combatre la malnutrició»? M’agradaria 
que la majoria parlamentària, ja que ha canviat de de-
nominació el fenomen, em contestés per què el Govern 
en sessió del juliol emet un document que diu «políti-
ques per combatre la malnutrició». També s’ho inventa, 
el Govern? O es refereix als obesos? O sigui, hi ha, en 
aquest sentit, una imprecisió que el Síndic no pot ac-
ceptar, si més no al presentar els informes al Parlament.

Nosaltres, ho torno a dir, posem molt l’accent –tren-
ta pàgines, vint-i-sis de les quals parlen d’això– en les 

polítiques que cal redreçar. Jo els faig un conjunt de 
preguntes a tots els parlamentaris. Cal canviar o no els 
criteris de la renda mínima d’inserció? Aquí sí, senyo-
ra Borràs, que li puc dir que la medalla sí que els la 
puc penjar, a vostès. I em podrà dir que faig política. 
Sí, a fons. No «partidisme», política. L’enrenou de la 
renda mínima d’inserció a Catalunya és monumental 
a l’agost del 2011, i vostè sap perfectament a què em 
refereixo. Encara administrem en el Síndic de Greuges 
queixes que rebem a partir de situacions punyents, con-
cretes, feridores, de gent que encara no ha pogut soluci-
onar allò que vostès, o qui fos del Govern, van malme-
tre. Ara ja no depèn de dues conselleries, depèn d’una; 
i han canviat els criteris, i resulta que la corba d’infants 
receptors ha baixat en picat. «Això és fer política», diu; 
sí, senyora Meritxell, és fer política, i li ho dic amb to-
ta la contundència que puc, perquè demano a tots els 
grups parlamentaris que, primer, vegin si això és així 
o no i com es pot rectificar, perquè aquesta és una ei-
na concreta, precisa, per al que estem parlant; i, segon, 
perquè també els demano –més, si ho volen, a llarg ter-
mini, perquè no em diguin que això de moment és im-
possible– que caldria desplegar l’article 24 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, que diu: «El dret de les 
persones o famílies en situació de pobresa a accedir a 
una renda garantida de ciutadania», i continua. Això és 
l’Estatut, que és polític, profundament polític.

Els demano a tots vostès..., a tots vostès, perquè aquí 
n’hi han de tots els colors, eh? Aquí no direm: «És que 
el síndic, bé, el 2010 perdia la majoria, i ara ho diu el...» 
No, de tots els colors. Consells comarcals: repassin els 
criteris que tenen els consells comarcals per donar les 
beques menjador. No ho imputem a la senyora Rigau, i 
vegin la disparitat i l’absurd d’aquesta disparitat. Inten-
tem fer una certa uniformització potent per combatre 
aquest fenomen. És tan real com que ara estem quasi 
al migdia, en aquesta sessió. Val la pena analitzar-ho, 
i això pertany a tots els grups parlamentaris, a tots els 
que tinguin incidència en aquests consells comarcals.

Vegin fins on arriba el mapa del lleure a Catalunya. 
Hi ha o no hi ha a Catalunya territoris i sectors abso-
lutament deserts quant a les possibilitats d’un dret que 
no és el de passar-s’ho bé, que és d’educació i d’accés 
a l’alimentació, com és el lleure? Els demano que re-
passin com a quant fa falta, a partir de coses tan po-
sitives com aquí s’han dit de la taula d’aliments, una 
major coordinació territorial, sense creure’ns –com al-
gú ha dit també aquests dies– que gràcies a això ja no 
tenim problema.

I, per últim, els demano que mirem de treure la màxi-
ma detecció d’aquestes mancances a un dret tan ele-
mental com és el d’una alimentació adequada. Fa falta 
una diagnosi; fins i tot, si cal, si fos així, per desmentir 
tot el que calgui desmentir de les quatre fonts d’evi-
dències. L’expressió «carn o peix i proteïnes», tal com 
està a l’informe, està reproduïda literalment del que 
fa servir l’Idescat –l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya–, no l’ha inventada el Síndic. Per anar a buscar 
aquesta dada que tots estem discutint –la majoria re-
coneixent-la, algú negant-la–, l’Idescat fa servir aquest 
instrument. És erroni? Rectifiquem l’instrument de 
l’Idescat. Però és que resulta que la fa servir Eurostat 
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–potser també els deu caldre que els ho rectifiquem. 
No l’ha inventat el Síndic, aquesta expressió. És més, 
en els pactes que proposa el Govern i que després te-
nen una àmplia multiplicació, torna a sortir l’expres-
sió; som molts, els equivocats. O sigui, quan hi ha una 
informació estadística..., que, aquí s’ha dit molt bé, no 
li pertany al Síndic realitzar-la, sí que li pertany donar 
confiança a les fonts més rigoroses d’estadística d’a-
quest país, i no per fer una mena de volta perquè vagi 
bé a l’argumentació.

Jo, en aquest sentit, no he fet servir mai l’expressió 
«alarma». (Pausa.) No he fet servir mai ni s’ha fet ser-
vir des del Síndic cap mena d’expressió que pogués 
desviar l’atenció sobre quin és el problema. És un pro-
blema que ens amoïna a tots –suposo, i n’estic conven-
çut. I és un problema que té un paper per al Govern, 
per al Parlament, per als ens locals; per exemple, el 
Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ser-
veis Socials de Barcelona, amb una altra majoria, han 
fet una gran tasca en aquesta identificació, i està en 
l’informe dit això també, perquè és un fet i no el nega-
rem. I amoïnant-nos a tots, crec que val la pena que hi 
donem la solució més política possible, i benvinguda 
tota la llenya que li vulguin donar al síndic si amb ai-
xò aconseguim una major alerta sobre aquesta realitat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara, a continuació, te-
nen els grups un torn de rèplica per un temps de cinc 
minuts cadascú –i el que el vulgui utilitzar, bé, i el que 
no, també. Té la paraula en primer lloc, en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, l’il·lustre senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Senyor sín-
dic, nosaltres intentarem reprendre el que hem comen-
tat al principi de la intervenció de fer una interven-
ció el màxim de constructiva possible, tot i que hi ha 
hagut alguna intervenció que tindríem molt de gust a 
rebatre; sobretot, algun partit polític ha estat més in-
teressat a parlar de qüestions que no tenen res a veure 
amb la pobresa infantil que no pas d’allò que estem 
tractant en aquesta cambra parlamentària, o en algun 
determinat moment que ha semblat més que assistíem 
avui a una interpel·lació que no pas a una comparei-
xença. Però, en tot cas, en el que sí que, ho repe teixo, 
volem incidir: es tracta d’un tema prou seriós, prou 
sensible i prou important perquè intentem tots plegats 
mantenir una actitud el màxim de constructiva possi-
ble i plantejar propostes al damunt de la taula.

Nosaltres ja hem anat resseguint algunes propostes. Si 
m’ho permet, fins i tot li’n voldria afegir algunes que 
han vingut propiciades per mocions o iniciatives d’al-
tres grups parlamentaris –recordo que també vàrem 
tenir en el penúltim Ple una moció d’Iniciativa en la 
qual es presentaven propostes. I, per tant, en aquests 
moments jo crec que tots plegats hem estat capaços 
–ningú ho diria si seguim la compareixença d’avui– en 

aquesta cambra parlamentària de teixir prou consen-
sos al voltant de diferents propostes. I, per tant, el que 
volem conèixer –i li reitero la pregunta que li feia en la 
primera intervenció– és quina valoració ens fa el sín-
dic d’aquelles mesures que ha estat impulsant aquesta 
cambra parlamentària en les últimes setmanes o últims 
mesos, si creu que són suficients, si creu que anem en 
la bona línia.

Demanar també la implicació del Síndic de Greuges. 
En algun cas hem demanat..., hem passat algun esbor-
rany d’alguna moció a l’adjunta del síndic per a temes 
d’infància. Demanar també aquesta col·laboració. Jo 
crec que és positiu que les dues parts intentem arribar 
a acords i impulsar mesures en benefici de la ciuta-
dania.

I, en definitiva, ho repeteixo, que la tasca d’avui, que 
el titular que surti d’avui, d’aquesta compareixença, 
no siguin els exabruptes d’algun grup parlamentari in-
teressats en altres temes que no tenen res a veure amb 
la pobresa, o picabaralles polítiques, sinó que sigui, 
en definitiva, que tots plegats sapiguem arribar a un 
acord en una matèria tan sensible. Si no som capaços 
d’arribar a això, si no som capaços de fer política en 
comptes de fer partidisme com ens reclamava el sín-
dic, em sembla que farem un flac favor a la ciutadania, 
i en definitiva també a la infància que pateix precarie-
tats en el nostre país.

Moltes gràcies, honorable presidenta.

La vicepresidenta primera

Gràcies, senyor diputat. El Grup Socialista vol utilit-
zar el segon torn? (Pausa.) Doncs, té la paraula, per un 
temps de cinc minuts, la senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. El síndic ens ha fet preguntes als 
grups parlamentaris, i a mi m’agradaria poder respon-
dre a les tres que ha fet amb algunes dades i amb al-
guns fets.

Parlava que si calia canviar els criteris del PIRMI. La 
veritat és que en aquestes diputacions permanents del 
mes d’agost és una tradició, ja, a la qual ens està acos-
tumant el Govern de Convergència i Unió. Va ser a 
l’agost del 2011, la referència que feia vostè; l’any pas-
sat va ser per l’incompliment, l’impagament a les enti-
tats socials, i enguany toca, doncs, pel tema de la mal-
nutrició infantil. El meu grup parlamentari la passada 
legislatura va fer una proposició de llei de reforma de 
la renda mínima, una proposició de llei que tornarem 
a presentar en el proper període de sessions, en el mo-
ment que puguem traslladar-la al Ple d’aquest Par-
lament; una proposició de llei que el que diu és..., el 
desenvolupament de l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia, com vostè deia, i que retorna al dret subjec-
tiu, que mai s’hauria d’haver perdut a la renda mínima 
d’inserció. Una estructura d’estat, eh?, que tenia aquest 
país i que amb Convergència i Unió i el Partit Popu-
lar es va desmantellar, i ara Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió mantenen aquest desmantella-
ment que té tantes conseqüències i tan dramàtiques, 
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no  només per a la infància, sinó per al conjunt de la 
ciutadania del nostre país.

Ens deia..., la segona pregunta: els consells comarcals 
i els criteris. El meu grup parlamentari, en la interpel-
lació i la moció subsegüent que va fer en l’últim pe-
ríode de sessions..., un dels punts que va ser votat en 
contra per Convergència i Unió i Esquerra Republica-
na deia el següent: «Constituir una taula de millora de 
les beques menjador amb la participació del Depar-
tament d’Ensenyament, Benestar, una representació 
dels consells comarcals, les entitats municipalistes i 
la comunitat educativa per tal que a través del treball 
conjunt avaluï i redissenyi les beques menjador tot in-
corporant les beques totals a les famílies especialment 
necessitades, i que les beques s’adaptin a les necessi-
tats de les famílies a l’inici i durant el curs.» Això va 
ser una proposta del Grup Parlamentari Socialista que 
–com he dit– Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana, per molt que diguin ara, doncs, van tombar en el 
Ple d’aquest Parlament.

I, per últim, pel que fa a l’alimentació adequada –vos-
tè ho ha dit–, el Document de bases del Pacte per a 
la pobresa té un primer capítol dedicat exclusivament 
a això. I prèviament a la signatura d’aquest document 
de bases va haver-hi un document de propostes sobre 
pobresa que també parlava específicament d’incorpo-
rar la garantia alimentària dins de la cartera de ser-
veis socials, una cartera de serveis socials que des que 
governa Convergència i Unió està igual que sempre, 
no s’ha reformat ni se n’ha tornat a parlar. Per tant, 
aquesta és la situació que tenim.

Voldria parlar de la intervenció de la senyora Borràs; 
que, igual que a vostè, m’ha «frapat» el nivell de cinis-
me que arribem a escoltar en aquesta cambra, que jo 
diria que ja és de nivell sideral. Vostè ha donat les da-
des i són dades oficials. I vostè ho ha dit clar: «La des-
nutrició és puntual, però és.» I són dades de l’Institut 
Català de la Salut, i la malnutrició hi és. I surten en do-
cuments de l’Idescat i surten en tots els documents que 
el Govern de la Generalitat ha anat signant i acordant 
amb les entitats socials d’aquest país i amb les entitats 
municipalistes. Per tant, com pot negar-ho de nou el 
Grup Parlamentari de Convergència i també el Govern?

La senyora Borràs potser no coneix que hi ha unes zo-
nes d’actuació preferent en temes d’infància al nostre 
país, i que són zones que estan..., vostè deia el «codi 
postal», a la llei en diuen l’«índex de privació econò-
mica alarmant». I allà les retallades que s’han fet, que 
es van fer amb el Partit Popular i que es mantenen amb 
aquesta pròrroga pressupostària, tenen conseqüències 
molt més dramàtiques. I no és una qüestió d’obesitat, és 
una qüestió de carència. I Convergència i Unió ho sap.

I senyora Borràs, vostè, més enllà de les dades esta-
dístiques, té ulls i té pell, i vostè viu a l’Hospitalet i 
representa el Baix Llobregat, i sembla que vostè no ha 
parlat amb els pediatres de l’Institut Català de la Salut 
que actuen no a tot Catalunya –que també–, també en 
el seu territori. I si hi hagués parlat, li podrien parlar 
amb noms i cognoms de famílies que estan en aquesta 
situació. Per tant, li demano, si us plau, que rectifiqui 
les paraules que ha fet servir anteriorment.

Acabo la meva intervenció tornant a recordar que el 
meu grup parlamentari tornarà a demanar les compa-
reixences. Espero que aquesta vegada tingui més sort 
i vingui el Govern a donar explicacions de quines són 
les actuacions que està fent.

No tindrem un debat pressupostari, eh? Aquesta man-
ca de transparència del Govern també es traslladarà 
que no sabrem aquests 2.000 milions que s’han de re-
tallar d’on sortiran, eh? El que sabem és que, en el que 
portem d’any, amb les dades que ens dóna el Govern..., 
el 23 per cent de retallada que s’està aplicant al Depar-
tament de Benestar Social i Família, i gairebé el 25 
per cent en el programa de protecció social –amb les 
mateixes dades que facilita el Govern. Per tant, aquests 
diners, aquest marge que pugui tenir el Govern, espero 
que es traslladi a les beques menjador, es traslladi al 
PIRMI i es traslladi a aquest programa de detecció i 
malnutrició i actuació urgent del Govern.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Gràcies, senyora diputada. Intervindrà, en nom del 
Grup Parlamentari del Partit Popular, l’il·lustre senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Senyor síndic, nosaltres ens pre-
nem molt seriosament el seu informe; simplement 
hem expressat una sorpresa davant la data, però ens 
n’interessa molt el fons. Pensem que és contundent, 
que és cru, que és preocupant, i ara li explicarem molt 
breument què estem fent al Parlament de Catalunya, 
doncs, per combatre la pobresa infantil.

Miri, hem presentat una bateria de mesures en aquest 
Parlament per fer front a la pobresa. Hem presentat un 
reguitzell de propostes de resolució per ampliar les 
subvencions als ajuntaments en la lluita contra la po-
bresa, per impulsar les taules socials al territori, per 
crear un fons de solidaritat, per confeccionar un pla de 
xoc contra la pobresa infantil, per revisar d’urgència 
les beques menjador, per augmentar fins a 75 milions 
d’euros la despesa en aquestes beques, per garantir 
l’alimentació com una prestació social garantida i bà-
sica, per lluitar contra el malbaratament alimentari i 
articular de forma eficaç el repartiment d’aliments so-
brants, per oferir àpats durant l’estiu als centres educa-
tius i equipaments socials. Propostes molt concretes. 
Per exemple, articular a través del 012 les sol·licituds 
d’alimentació, etcètera.

Vostè ha dit que aquest és un tema polític, i nosaltres 
hi estem completament d’acord, perquè la política, al 
final, és una qüestió de prioritats. I nosaltres ho tor-
nem a dir, aquí parlem de què discutim, de què par-
lem: si de quins consellers van a la cadena, o com 
solucionem la pobresa infantil; com subvencionem 
commemora cions mitològiques, o com paguem les be-
ques menjador; com paguem a associacions amigues, 
o com paguem a les entitats socials. És un tema polí-
tic, és un tema de prioritats i és un tema d’on té el cap 
i el cor el Govern.
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Finalment, senyora Borràs, jo entenc que vostè apunti 
cap a Madrid, i també suposo, clar, que no té especial 
sintonia amb el senyor Duran i Lleida, però li recor-
do que ell és el portaveu del seu grup parlamentari al 
Congrés dels Diputats i és allí on correspon, doncs, 
presentar molts dels temes amb referència a Madrid 
que vostè ha tractat.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Gràcies, diputat. Intervindrà, pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, la senyora Laura Massana. Té la paraula.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Agrair-li al síndic aquesta 
explicació final. Ha parlat que tot és política. Certa-
ment, les decisions són decisions que es prenen políti-
cament i no hi ha res més polític en aquest moment que 
les polítiques socials en el nostre país, les polítiques per 
a la infància.

Hi ha una qüestió que crec que hem de dir ben cla-
rament: tenim competències exclusives en aquesta 
matèria. I això ens hauria de fer..., i hauria de fer el 
Govern més valent i agosarat, i fer el que ha de fer, 
que és complir amb aquestes competències en matè-
ria de serveis socials, i, en aquest cas, en infància. Te-
nim lleis, tenim competències, tenim pactes, i no en-
tenem com hem pogut passar d’una consellera Munté 
que davant de l’informe deia: «És preocupant i inac-
ceptable», a després tot aquest debat sobre legitimitat 
o no d’aquest informe. Jo ja no hi he volgut entrar; 
nosaltres li donem tota la legitimitat, està farcit de da-
des que estan a l’Idescat i en altres instituts, igualment 
dades proveïdes per les entitats a les quals tots tenim 
accés.

El que nosaltres creiem que pertoca i pertocaria avui, 
amb aquesta voluntat que hem tingut sempre a l’ac-
ceptar aquesta compareixença i demanar-la, o quan 
vam demanar la dels altres consellers, és..., creiem que 
el grup que dóna suport al Govern, de Convergència 
i Unió... –ja ho ha fet l’altre grup que dóna suport al 
Govern, que és Esquerra Republicana–, demani tam-
bé la compareixença, vist que hi ha un informe en què 
queda mostrat clarament que les qüestions de malnu-
trició existeixen per al Govern, perquè les té indexa-
des i perquè en té un informe. I crec que seria bastant 
més positiu per a la nostra societat fer-ho així, que no 
el que ha fet –i ho lamento i em sap greu– la seva re-
presentant avui, que ha estat com voler diluir tota la 
situació.

No es tracta de diluir ni de magnificar, es tracta de 
viure en una realitat. Ho deia el síndic: «Hi ha una 
realitat darrere d’aquests murs.» I hi és, aquesta reali-
tat, i a mi el que em sembla inacceptable és que es di-
gui, quan parlem de carn o peix..., per què posa «carn 
o peix fresc» en els informes? O és que només pot 
menjar carn o peix fresc un determinat estatus social, 
que els altres han de menjar mongetes o han de menjar 
llenties? Això va així? És classisme, llavors? (Pausa.) 

Podem fer-ho i podem fer-ho millor, vostès poden fer-
ho millor.

Nosaltres el que els demanem és que també demanin 
aquestes compareixences, juntament amb les altres 
que vam sol·licitar.

Dir-li al síndic que tot el que ha dit, òbviament les seves 
recomanacions, doncs, sí, síndic, òbviament. Nosaltres, 
de fet, ja vam presentar al març una llei del mínim vital 
on demanàvem –i li ho deia abans– el dret a l’alimenta-
ció, el dret a l’habitatge, on demanàvem que es tingués 
en compte la creació de la renda garantida de ciutada-
nia, que ja la contempla l’Estatut. Per això el nostre grup 
demana signatures i treballa al carrer per recollir-ne les 
màximes possibles, per fer que la ILP sigui possible i 
que la ciutadania tingui una garantia de rendes, perquè 
no oblidem que els països europeus avançats tenen du-
es coses molt bones. Els que se’n surten són els que te-
nen garantida la renda de les seves persones, una ga-
rantia de rendes per no caure en la pobresa; per això 
ara els infants són els pobres i no la gent gran, perquè 
la gent gran encara manté una mínima pensió. I tenen 
altres coses bones que n’hauríem de prendre nota, tenen 
ombudsmen, com s’explicava avui aquí, ombudsmen als 
quals normalment es fa cas, als quals normalment no es 
qüestiona i amb els quals normalment es treballa colze 
amb colze per poder superar les dificultats.

Tenim capacitats i tenim..., jo ho deia, la renda per ca-
pita es manté, inclús creix. Quin és el problema? Que 
no es reparteix. Amb l’austeritat, el que està passant és 
que no es redistribueix aquesta riquesa. Aquesta és la 
gràcia de la qüestió o la desgràcia per a les classes po-
pulars, que no s’està redistribuint aquesta riquesa.

Quan vostès parlen, a més a més, de pobresa en èpo-
ques d’expansió, jo els vull recordar que entre els anys 
2006 i 2010 va anar creixent positivament la despesa 
social perquè veníem de molt enrere, però és a par-
tir del 2011 que els efectes de contenció pressupostària 
que ens voldran seguir aplicant després d’aquesta pròr-
roga, per cert, pròrroga pactada amb el Partit Popular, 
pressupostos pactats amb el Partit Popular..., pròrroga 
pactada amb Esquerra –perdonin, eh? (Veus de fons.) 
Ens mantenen en aquesta situació de no poder fer front 
a les necessitats socials que tenen no només els nostres 
infants, sinó també la nostra gent gran, sobretot també 
la gent que pateix situacions de dificultats.

Per tant, necessitem més polítiques, sí. Nosaltres ac-
ceptem i treballarem per totes les recomanacions i in-
tentarem que..., amb el nostre treball. Jo crec que amb 
dues interpel·lacions al president que li demanaven so-
bre alimentació infantil abans del juliol per part del 
nostre president de grup, amb una moció que vam fer 
el mateix juliol per preveure aquestes mesures extra-
ordinàries i per garantir que hi hagi beques mentre 
hi hagi necessitats, i amb una llei que vam fer com 
la del mínim vital..., la nostra –diríem– minoria par-
lamentària és el que té. Però sí que agrairíem a altres 
grups –doncs, en aquest cas, grups que també es diuen 
«d’esquerra»– que quan es presentin lleis en aquest 
sentit es votin, perquè de fet les majories podrien tam-
bé canviar en aquest Parlament per fer lleis socials.

Gràcies.
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La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, la il·lustre senyora Carmen de 
Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Síndic, en primer lugar, antes yo 
le he llamado conseller, pero la verdad es que en la 
réplica y también en la exposición –en la primera ex-
posición– verdaderamente parecía usted un conseller 
que estaba defendiendo su gestión al frente de la con-
selleria, y sobre todo en la réplica, defendiéndose de la 
oposición, una oposición manifiesta a todo el informe 
y a todo a lo que en él se contiene que ha hecho la re-
presentante de Convergencia y Unión, la señora Meri-
txell Borràs.

Usted, síndic, lo ha dicho y lo ha dejado muy claro –lo 
ha dejado muy claro también la señora Borràs–: aquí 
se niega la evidencia, aquí se mira para otro lado y 
aquí lo que vamos a dar es clases de dietética, porque, 
por lo visto, aquí vamos a discutir si las lentejas, si los 
garbanzos, si el tofu (rialles) –¿caro, ¿eh?, señora Bo-
rràs?– tiene proteínas o cómo hay que comer para co-
mer bien, cuando lo que hay es verdaderamente un pro-
blema de malnutrición por escasez de recursos porque 
hay muchas familias que no tienen acceso a las presta-
ciones que se derivan de la renta mínima de inserción.

Por eso coincidimos en que hay que cambiar los cri-
terios para la renta mínima de inserción, acabar con 
estas políticas que se vienen realizando «austericidas» 
que lo único que hacen es empeorar la situación; es 
claro que la curva de niños perceptores ha bajado ro-
tundamente en estos dos últimos años, es una eviden-
cia contrastada y que se explica muy claramente en el 
informe del Síndic. Es fundamental unificar los cri-
terios para la concesión de las becas por los consells 
comarcals; son increíbles las diferencias que hay entre 
el consell comarcal del Valle de Arán y el consell co-
marcal del Llobregat, que crean unas diferencias im-
portantes. Y hay que coordinar todas estas actividades 
y la presencia territorial de las entidades solidarias pa-
ra garantizar el acceso de los menores a un derecho 
humano –la alimentación– y a un correcto desarrollo 
personal en igualdad de condiciones.

Coincidimos en que se trata de un tema profundamen-
te político, y ya vemos el tratamiento que se le da aquí 
a este tema, a este informe, por parte del Grupo de 
CiU. Por eso no nos extraña el comportamiento de es-
te Govern, de los consellers ausentes, que tendrían que 
haber venido a dar explicaciones de todas esas reunio-
nes que a lo mejor han tenido con usted, y que usted 
se ha empeñado en aclarar, pero no hemos visto los 
resultados ni que se hayan emprendido acciones. Si se 
han emprendido acciones, que vengan a explicarlo a 
este Parlament. Tendrían que haber sido ellos los que 
acudieran cuando usted hizo este informe y vinieran a 
explicar que ya estaban en marcha acciones, si es que 
así ha sido.

Tenemos un govern que no tiene inconveniente en sub-
vencionar a entidades como Òmnium Cultural o la 

ANC, que paga con dinero público los kits personales 
para la cadena humana, unos kits que valen tanto como 
vale un menú infantil: doce euros. Es el precio del me-
nú infantil. ¿Cuántos menús infantiles se podían haber 
pagado con lo que se ha destinado para los kits de la 
cadena humana? (Remor de veus.) Ya lo veremos a pos-
teriori.

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora Me-
ritxell Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, em sap 
greu haver acaparat tot el temps de resposta del síndic i 
que no hagi pogut respondre a la resta de grups polítics.

I celebrem, síndic, que diferenciï entre «malnutrició» 
i «desnutrició». En la seva primera intervenció oral no 
ho ha fet, concretament ha dit: «Malnutrició, desnutri-
ció –diguin-ne com vulguin.» Això ho veurem reflec-
tit en l’acta. Però celebrem que hagi rectificat, perquè 
creiem que en aquest àmbit cal ser molt curós, cal ser 
molt i molt curós en aquesta matèria, i això és el que 
nosaltres demanem, no? Perquè el greu és donar a en-
tendre que de cop i volta la malnutrició infantil és cul-
pa de les retallades d’aquest Govern. I això, si no es 
diu així, es dóna a entendre. I no només per part dels 
grups parlamentaris de l’oposició, sinó també a vega-
des per altres veus, i això és el que li hem dit. I, per 
tant, aquest és un tema que cal diferenciar. El conse-
ller..., llegiré l’entrevista al conseller Boi Ruiz. De-
ia: «Per tant, què és el que detectem sanitàriament a 
l’atenció primària? Aquelles desnutricions que tenen 
com a origen una malaltia, no les malnutricions que te-
nen com a origen una carència alimentària.» Crec que 
ho diu ben clar, el conseller.

L’estadística és bona, és necessària i ens detecta mol-
tes coses, i creiem amb sinceritat que el quadre no és 
erroni, sinó que en fa una interpretació equivocada, i 
aquest..., és el nostre pensament, no? Fer política en 
fem tots, igual que vostè en pot fer. En la interpreta-
ció de les dades, nosaltres, quan vostè fa aquest exer-
cici, estem en el dret de dir-li que s’equivoca o afavo-
reix l’alarmisme i la demagògia. Perquè certament no 
ha citat la paraula, síndic, això és veritat –la paraula 
«alarma», ni, doncs, «alarmisme»–, però no se li esca-
pa que l’ha creat, i això penso que és una realitat ob-
jectiva i incontestable, no?

I a partir d’aquí, doncs, síndic, vostè no contesta els 
pediatres o no atén els pediatres en allò que li convé i 
en allò que ens convé a tots, que és en allò a què fa re-
ferència precisament en el seu informe, no? N’ha par-
lat d’una forma un punt despectiva; ara, això sí, una 
notícia que diu que estava, doncs, en la web, ens la 
posa. Avui, miri, doncs, l’informo: avui a la web de 
la Societat Catalana de Pediatria, ara mateix, sobre 
alimentació saludable infantil només surt una notícia, 
que és la felicitació sobre el conveni que han signat la 
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Creu Roja i l’Agència de Salut Pública –que és, doncs, 
evidentment, del Departament de Salut– per afavorir 
l’alimentació saludable infantil. Això també ho diuen 
els pediatres. I, per tant, citar els pediatres quan convé 
només i no en allò que..., escolti’m, li agradarà més o 
li agradarà menys, però són autoritat en aquesta ma-
tèria, i segurament l’autoritat, doncs, més a tenir en 
compte a l’hora que se’n parla.

I, home, no s’equivoqui, senyora Granados. Clar que 
sí, sóc de l’Hospitalet; no del Baix Llobregat, eh? –la 
geografia a vegades ens traeix. L’Hospitalet; Barcelo-
nès, eh? Però..., i parlo amb gent, amb molta gent, i 
amb metges, evidentment, i amb entitats, i depèn de 
com es diuen les coses, doncs, és quan es falsegen les 
notícies, es falseja la realitat o es crea alarmisme, com 
vostè va fer d’aquella forma tan impròpia i tan, since-
rament, poc encertada com voler crear el «gana.cat».

A partir d’aquí, crec que tenim prou elements sobre 
la taula, que hem dit i tornarem a dir tantes vegades 
com faci falta que aquest Govern i aquest grup parla-
mentari, doncs, es preocupen del tema de la pobresa, 
les conseqüències que té això sobre els infants en les 
diferents vessants. I, per tant, miri, jo, com que veig 
que encara em queden alguns segons, sí que els citaré, 
doncs, una entrevista que va sortir publicada a l’Ara 
d’una pediatra al CAP de Barberà i membre de la So-
cietat Catalana de Pediatria, que deia: «La malnutrició 
és una alimentació inadequada i desequilibrada per 
excés de menjar o per dèficit. A Catalunya el princi-
pal problema que tenim pel que fa a la nutrició és el 
 sobrepès i l’obesitat infantil, que afecta entre el 25 i 
el 30 per cent dels nens.» Diu: «El menjar porqueria 
és barat. Això també hi té a veure, en un context de 
crisi?» I diu: «No. El problema de l’excés de pes no 
és d’ara, fa anys que ens hi trobem.» I segueix par-
lant, doncs, que hi ha una diferència substancial entre 
el que és la desnutrició..., que és un dèficit de nutrients, 
que pot ser per no menjar, com passa al Tercer Món, o 
bé per causa de malaltia, com passa en el nostre país.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Ara el síndic té la possibilitat d’utilitzar un altre torn, 
i me l’ha demanat.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. Permeti’m una sola al·lusió de res-
posta a la senyora Borràs, i després a tots els que han 
intervingut.

Senyora Borràs, els pediatres no els ha citat, el síndic, 
excepte quan he dit que de totes les entitats a les quals 
vàrem demanar reunions per treballar en l’informe, els 
únics que ens van dir «ara no pot ser, ho farem el se-
tembre» van ser la Societat Catalana de Pediatria. És 
l’únic moment que jo m’he posat l’expressió «pedia-
tres» a la boca. Qui ha estat utilitzant els pediatres en 
les seves argumentacions és vostè, i té tot el dret de fer-
ho –té tot el dret de fer-ho. Però, si ho fa, faci-ho a fons. 
Continuï llegint-nos l’entrevista de l’Ara, i vegi que hi 

han dues al·lusions en aquesta entrevista on aquesta se-
nyora diu que gràcies a l’informe del Síndic hi ha una 
alerta d’un risc real. (Veus de fons.) No, no..., és que jo 
li ho dic perquè quan es vol argumentar, el que no pot 
ser és que ensenyem només la cua de l’ocell: no podem 
identificar de quin ocell es tracta.

Mirin, el darrer editorial de la Revista Catalana de Pe-
diatria... –si és que el trobo..., perdó, el tinc aquí–, diu: 
«S’ha d’evitar la situació actual de mesures de retalla-
des de manera lineal o de serveis. Aquestes mesures 
presenten un impacte negatiu sobre l’atenció als in-
fants que tenen més necessitats.» I continua..., llegei-
xi’l sencer i veurà cap a on va. (Pausa.) O vegi vostè tot 
el que es diu en les enquestes de la societat catalana i 
espanyola sobre malnutrició infantil. Jo li ho he llegit 
textualment, però li puc passar tota la informació al 
respecte.

El meu respecte més absolut cap al món de la pedia-
tria. És més, espero poder notificar en aquest Parla-
ment els resultats de la reunió que tindrem quan..., ja 
l’hem convinguda per al mes de setembre. Però és que 
no estem parlant d’una malaltia en termes medicosani-
taris, estem parlant d’un problema polític, social, eco-
nòmic i de salut a Catalunya. Com ho qualifica no el 
síndic Ribó, així està a l’Eurostat. I ho torno a dir: jo 
em veig amb cor de rectificar una pregunta a l’Idescat; 
de l’Eurostat, em queda més lluny. I amb aquests ens 
volem homologar.

I, per cert, li ho he dit, i hi insisteixo, que és amb 
aquesta terminologia que ha treballat l’equip del Sín-
dic. Se’ns ha demanat de vegades: «Quina metodo-
logia han fet servir?» En el pla estadístic, la que fa 
servir la Unió Europea, la que fan servir els meus col-
legues  ombudsmen d’arreu dels parlaments europeus, 
la que fan servir els diversos departaments de la Co-
missió Europea. Aquesta, hem fet servir. Potser es-
tem equivocats, però és aquesta la que hem fet servir. 
I fiant-nos dels que ens mereixen la màxima confiança 
quan fan recollides de dades. Si hi ha algú altre que 
ens n’hem de fiar més, no el coneixem, però..., si ens 
ho poden dir, també, ens poden il·lustrar, ens poden en-
senyar molt al respecte.

Perquè és en aquest sentit que jo els torno a demanar 
que vagin més endavant en les polítiques concretes 
–i parlo de cara a tot l’arc parlamentari. En l’informe 
tenen trenta-tres propostes –trenta-tres– que s’acumu-
len a desenes i desenes d’informes anteriors. Si són 
errònies, ratllin-les totes; però si són de profit, solu-
cionem problemes concrets. Aquest és l’accent que jo 
vull posar en l’informe del Síndic: que discutim sobre 
trenta-tres propostes que es desenvolupen en vint-i-sis 
pàgines sobre trenta. Aquest és el tema central. Els de-
ia: cal o no canviar renda mínima, independentment 
que arribem a l’article 24 de l’Estatut? Cal o no, com 
ens deia la consellera d’Ensenyament i la seva direc-
tora, alliçonar els consells comarcals perquè la prio-
ritat de les beques menjador no sigui la conciliació de 
la vida familiar, sinó ara molt enfocada al que estem 
parlant? I estàvem absolutament d’acord en la reunió, 
senyora Borràs, conselleria-síndic, i no fa ni unes set-
manes d’això. I tant de bo comencem el curs escolar 
proper canviant ja aquests criteris. Això és el que els 
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demana el síndic? La privació alimentària, malnutri-
ció, o el terme que vulgui utilitzar m’importa un «ble-
do», m’importa que en la propera compareixença em 
puguin estirar tant com vulguin dels errors que hàgim 
comès sobre possibles recomanacions que no han ser-
vit per redreçar polítiques. Hem de redreçar polítiques. 
Aquesta és la conclusió de l’informe sobre la malnutri-
ció infantil: hem de redreçar polítiques.

Endavant amb les mesures parlamentàries, senyor 
Bosch. Tantes com calguin; i les celebrem, les que hi 
han. I des de la nostra humilitat, absoluta disponibilitat 
per opinar sobre tot el que ens preguntin. No som cap 
mena de consell àulic, però una petita experiència te-
nim. Jo ja tinc la temptació de tornar a obrir la carpeta 
de queixes, i llegir-los aquelles que ens insulten, fins i 
tot, perquè ens diuen que estem negant l’evidència. Al 
Síndic! (Pausa.) Evident que podran dir: «És una flor 
que no fa estiu.» Rebem cada dia desenes d’escrits, i 
els treballem tan curosament com podem, i ningú se’n 
va sense una resposta –encara que sigui amb la mà-
xima forma irada de plantejar-ho. Hi han membres de 
la Diputació Permanent presents que són membres 
de la Comissió del Síndic i en saben molt, d’això, per-
què tenen experiència del que hem plantejat i com ho 
hem plantejat, i va en aquesta línia.

Les dues mans, esteses de nou de cara al Govern i de 
cara a continuar el que estem fent. Per això a mi m’ha 
sorprès que, per primera vegada –per primera vega-
da–, hem sentit la negació d’un fet que fins ara ningú 
avui havia gosat negar. I no perquè intentem establir 
un dogma. Si som dels darrers que hem arribat a l’afir-
mació punyent que hem fet en aquest Parlament!

Podria entrar –i m’interessaria que ho fessin vostès– a 
demanar com s’aniran desenvolupant aquelles políti-
ques que, sota la denominació «combat contra la mal-
nutrició», el Govern ens anuncia que enceta. El que sí 
que els garanteixo és que en properes compareixences 
intentarem portar-los-en balanç, sempre amb aquesta 
disponibilitat.

I no caiguem en la síndrome, que és molt humà que 
s’hi caigui, del que jo en dic el «canvi de truita». Arri-
ba al Síndic la queixa del poble ics: «Som regidors que 
l’alcalde no ens dóna la informació corresponent per 
fer la nostra tasca.» I el Síndic intervé i aconsegueix 
que se’ls doni la informació. Passen tres anys –i ja no 
puc dir «oh, sorpresa!»– arriba d’aquella mateixa po-
blació un escrit dels qui aleshores governaven, que ara 
són oposició: «Síndic, ajudi’ns, perquè el Govern no 
ens dóna la informació necessària per a la nostra tas-
ca». (Pausa.) Si entenen el que vull dir, apliquin només 
el que el síndic sent en aquesta casa quan ens oblidem 
que estem discutint problemes polítics i no posicions 
partidistes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor síndic. S’obre torn, i tenen dos 
minuts per grup parlamentari. En primer lloc, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, l’il·lustre senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Voldria, 
també, referir-me a una entrevista que ha sortit citada 
en dues intervencions, i en una part que em sembla la 
més substantiva, i és la que voldríem, el nostre grup 
parlamentari, que quedés avui com a principal balanç, 
més enllà, ho repeteixo, d’afirmacions o de barreges 
de coses que, al nostre entendre, tampoc no ajuden a 
construir res de positiu al voltant d’aquesta qüestió.

Deia la senyora Dolors Canadell en aquesta entrevista 
que es citava al diari Ara..., diu: «No hi ha desnutri-
ció, però sí que hi ha una situació de risc. Gràcies a 
l’informe del Síndic, la gent ha pres consciència i pot-
ser així el Govern inverteix en polítiques socials.» Jo 
crec que aquesta és la part fonamental. Si d’avui –si 
d’avui– n’aconseguim propostes, si aconseguim arti-
cular noves compareixences que ens permetin tenir 
una realitat completa d’aquesta problemàtica, però, ho 
repeteixo, si en surten propostes consensuades entre 
els grups parlamentaris, jo crec que haurem fet el mi-
llor favor a aquest informe, i, en definitiva, a la proble-
màtica de la qual parlem.

Bé, moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, la diputada il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Només un minut per agrair, de 
nou, la feina del Síndic de Greuges i concretament 
aquest informe que ens ha permès, doncs, poder situ-
ar aquest tema, de nou, sobre la taula i tornar a tras-
lladar al Govern la necessitat de fer política, eh?, i de 
tirar endavant polítiques concretes en la política d’in-
fància i en la política d’ingressos a les famílies.

També, traslladar, doncs, la sensació d’aquesta sessió 
de la Diputació Permanent una mica lamentable per 
l’actitud d’algun grup parlamentari. Una mica penós, 
assistir a una diputació permanent on es neguen esta-
dístiques i on es neguen fets que han estat, doncs, di-
rectament afirmats pel mateix Govern i per documents 
oficials. Lamento, doncs, que en aquest cas els grups 
que estan donant recolzament al Govern..., per una 
banda, Esquerra Republicana tirant pilotes fora, i, per 
una altra banda, Convergència i Unió naufragant en 
aquest projecte social de país. Lamentem que la caritat 
i les maratons hagin substituït els drets al nostre país i 
que, a més, es negui la situació que tenim a casa nos-
tra; fruit de la crisi, és evident, però també fruit de les 
polítiques equivocades per part del Govern.

Des del Grup Parlamentari Socialista, seguirem –se-
guirem– amb la proposició de llei del PIRMI, que es-
perem que es pugui debatre aviat en el Ple del Par-
lament, i seguirem també amb les proposicions que 
seguim de la cartera de serveis i de les beques men-
jador.

Gràcies.
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La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Fernando Sán-
chez.

Fernando Sánchez Costa

Un minut, presidenta... També agraïm al síndic el seu 
informe, la seva presència, el seu treball. I davant de 
la trampa parlamentària que és aprovar els pressupos-
tos per darrere prorrogant-los, nosaltres hem dema-
nat des del Partit Popular la compareixença de tots els 
consellers, i no hi ha dubte, doncs, que preguntarem 
especialment a la consellera Munté i a la consellera 
Rigau sobre l’assumpte que avui ens ha portat aquí.
Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la il·lustre 
senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Agrair-li al síndic aquesta inter-
venció final. Dir-li que nosaltres seguirem aportant tot 
allò que creiem que pot fer possible, doncs, que les po-
lítiques socials i els drets de les persones puguin man-
tenir-se i augmentar-se; que les seves recomanacions 
són eficaces per tal de poder-ho fer; que especialment 
el que hem provat també és d’aplicar, demanar, votar 
mesures urgents, que algunes han estat aprovades, pe-
rò no sabem quin n’és l’estat de realització. Creiem 
que això és interessant que ho sapiguem tots els grups 
parlamentaris i el mateix síndic.

I aquí l’única cosa que ens sembla terriblement alar-
mant és aquest intent de negar la realitat, perquè quan 
amagues la realitat no saps allò que passa, negues una 
evidència, i, per tant, et comporta inacció. Creiem que 
hi ha en el Grup de Convergència i Unió..., com aquell 
de laissez faire, laissez passer, no? Anem fent i anem 
tirant sense voler afrontar el que hi ha.

Ens aniria molt millor a tots, i especialment, en aquest 
cas, parlant de la infància, fer cas del que deia la se-
nyora Canadell, en aquest sentit de dir: hem de procu-
rar, doncs, que això no es cronifiqui, que a més a més 
es vagi enrere, i que tots els infants puguin tenir l’ali-
mentació, en aquest cas, adequada.

El que ens alarma especialment al nostre grup són de-
claracions com l’acceptació que la malnutrició es dóna 
en societats avançades –i això ho va dir el president 
Mas. Nosaltres això ho combatrem, perquè no és veri-
tat. I ens alarma que quan hi han els instruments, i el 
síndic els ha explicat tots, eh?, des de la recuperació 
de la renda mínima, des de la renda garantida ciuta-
dana, des de lleis o mesures contra la pobresa energè-
tica... –que, per cert, el nostre grup ha presentat una 
llei al Congrés espanyol amb la batalla contra la po-
bresa energètica–, són batalles que podem donar des 
d’aquest Parlament, i són, diríem, allò que Convergèn-
cia no ha fet.

Acabo dient que l’alarma la provoquen quan s’intenta 
matar, en aquest cas, el missatger i no donar explicaci-
ons a qui li pertoca. Això ens alarma ja no com a grup 
polític, sinó com a ciutadans i com a ciutadanes.

La presidenta

A continuació, té la paraula la il·lustre senyora Carmen 
de Rivera, en nom del Grup de Ciutadans.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Muy brevemente, para agradecer 
la comparecencia del síndic, como se ha hecho desde 
todos los grupos, y garantizarle que nosotros segui-
remos insistiendo para que se adopten todas aquellas 
medidas necesarias para poner en marcha las reco-
mendaciones propuestas en el informe. Y, desde lue-
go, tiene nuestro apoyo para todo ello.

Gracias.

La presidenta

I, finalment, té la paraula la il·lustre senyora Meritxell 
Borràs, en nom del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres no neguem la 
realitat. Miri si no és així, que som els qui fem aflorar 
les dades. Aquesta és una realitat. El que no es pot fer 
és confondre un risc real amb una realitat. La situació 
de risc no és una situació de facto, és diferent tenir risc 
d’accident que haver patit un accident. I és en aquest 
sentit que evidentment hi han les mesures. I li demano 
que no reinterpreti les meves paraules quan jo li he 
dit que la malnutrició infantil no és culpa de les retalla-
des d’aquest Govern.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres no neguem una rea-
litat. I és més, celebro, doncs, que parlem d’això, del 
que ha dit la pediatra: un risc real, no una realitat. I per 
això s’han de fer polítiques i per això es fan polítiques.

I, en aquest sentit, celebro que posi l’accent –ara, en 
aquests moments– en les propostes, unes propostes 
que, com jo li he dit a l’inici de la intervenció, el Go-
vern ja està treballant en moltes d’elles, orientades en 
aquest mateix sentit, no? I, per tant, és la feina que 
ens pertoca a uns i altres: donar resposta a una realitat 
de pobresa que ens preocupa, que cal veure com afec-
ta els infants i tota la seva realitat, i, a partir d’aquí, 
doncs, posar mesures perquè aquestes coses canviïn.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Finalitzat aquest primer punt de l’ordre del dia de la Di-
putació Permanent, suspenem la sessió fins a les quatre 
de la tarda i agraïm al síndic de greuges la seva presèn-
cia aquí i les seves intervencions.
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La sessió se suspèn a les dues del migdia i sis minuts i es 
reprèn a les quatre de la tarda i vuit minuts.

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats, es reprèn la ses-
sió.

Compareixença 
del conseller d’Economia i Coneixement 
per a informar sobre la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 
(tram. 355-00061/10)

El segon punt de l’ordre del dia és la compareixença 
del conseller d’Economia i Coneixement davant de la 
Diputació Permanent per a informar sobre la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012. 

D’acord amb la sol·licitud del conseller d’Economia i 
Coneixement, per tal d’informar sobre la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012, i d’acord 
amb el que preveu l’article 151.1 i els articles 66 i 67 
del Reglament del Parlament de Catalunya, té la pa-
raula el conseller d’Economia i Coneixement, l’hono-
rable senyor Andreu Mas-Colell, a qui saludo des de la 
Mesa, i també a la vicepresidenta del Govern i als alts 
càrrecs del Govern que hi són.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora vicepre-
sidenta, senyores diputades, senyors diputats..., com-
parec en aquesta Diputació Permanent a petició prò-
pia, per tal d’informar sobre la pròrroga definitiva dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2013, que, com saben, va acordar el Govern el dimarts 
passat.

La voluntat d’aquest Govern sempre ha estat elaborar i 
presentar uns pressupostos per al 2013, i ens sap greu 
que això finalment no hagi estat possible.

Per entendre el context de l’Acord de govern del di-
marts passat cal tenir present que un element clau per 
fer el pressupost de l’any és saber quin és l’objectiu 
de dèficit que en els escenaris presents dels proces-
sos d’estabilitat europeus ha de ser comunicat i auto-
ritzat pel Govern de l’Estat. Aquest objectiu de dèficit 
no va ser comunicat a la Generalitat de Catalunya fins 
a l’última setmana de juliol. Per tant, fins que no vam 
conèixer l’objectiu de dèficit definitiu assignat a Cata-
lunya, no podíem valorar si es podia presentar un pres-
supost seriós.

Durant els primers sis mesos de 2013 es va produir una 
negociació amb el Govern de l’Estat amb l’objectiu 
d’aconseguir una assignació raonable dels objectius de 
dèficit assignats per Europa. Es va aconseguir passar 
de l’objectiu de dèficit del 0,7 per cent del PIB imposat 
inicialment a l’1,58 per cent. Però aquest, malaurada-
ment, no el podem qualificar encara com a raonable. 
Des del Govern de la Generalitat hem estat reclamant 
per a les comunitats autònomes un terç del dèficit as-
signat per Europa al conjunt de les administracions 

públiques, en línia amb el pes de la despesa autonòmi-
ca. Però, finalment, ens n’hem quedat per sota. 

En les darreres setmanes del mes de juny i les prime-
res de juliol se li va transmetre al Govern espanyol 
que, tot i que reclamàvem un terç, estàvem disposats a 
fer uns pressupostos per al 2013 si, com a mínim, se’ns 
assignava un objectiu de dèficit de l’1,8 per cent. No ha 
estat així, i ho lamentem.

Sent coherents, hem pres, doncs, la decisió de prorro-
gar els pressupostos de 2012 fins a final d’aquest any 
2013. És una manera de manifestar que per sota d’uns 
mínims determinats en l’assignació dels dèficits, i a 
aquestes altures de l’any –quan ja no queda cap mar-
ge de maniobra pel que fa als ingressos– no es poden 
fer uns pressupostos seriosos ni raonables. No té sentit 
aprovar un pressupost en l’últim trimestre de l’any que 
està acabant, tot donant respectabilitat a una xifra in-
justa i que, com els explicaré, contradiu tant la mateixa 
llei d’estabilitat espanyola com la política de la Unió 
Europea d’alentir el ritme dels ajustos per no ofegar els 
motors de la recuperació. Si féssim un pressupost per 
al 2013 a finals d’any, estaríem aparentant que vivim 
temps de normalitat, quan, en realitat, són temps alta-
ment anormals.

Vull remarcar –no pot haver-hi dubte sobre això– que 
la nostra decisió és plenament estatutària. Un es pot 
preguntar: «Per què l’Estatut d’autonomia, elaborat i 
aprovat per aquest Parlament, permet l’opció que avui 
els presento?» No és un accident. El Parlament de Ca-
talunya, en aprovar l’Estatut, era plenament cons cient 
de la dependència financera i la incertesa jurídica so-
bre ingressos –la anormalitat, podríem dir– en què 
es troba la Generalitat de Catalunya. I, per tant, si no 
acota l’opció de pròrroga és perquè reconeix que pot 
haver-hi situacions com la present, derivades de la de-
pendència i la incertesa, en què el més recomanable és 
prorrogar fins a finals d’any.

En definitiva, doncs, el Govern ja el dia 6 d’agost va 
prendre quatre decisions, que esmentaré seguidament 
i que aniré comentant al llarg de la meva intervenció.

Primera; demanar de comparèixer en seu parlamentà-
ria per donar explicacions i propiciar un debat amb els 
grups parlamentaris d’aquesta cambra. Això ho estem 
fent en aquests moments. La pròrroga no pretén, de 
cap manera, defugir el debat parlamentari, i per això 
compareixem davant de vostès.

Segona; presentar un requeriment previ al recurs con-
tenciós administratiu sobre la distribució dels objec-
tius de dèficit per al 2013.

Tres; començar de manera immediata el procés intern 
de preparació dels pressupostos de l’exercici 2014.

Quatre; acordar la continuació de la pròrroga del pres-
supost de la Generalitat de l’any 2012 fins a finals del 
2013.

Abans de centrar-me en els motius que ens han em-
pès a presentar el requeriment previ, voldria fer una 
explicació detallada sobre l’evolució dels objectius de 
dèficit del 2013.



Sèrie D - Núm. 2 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’agost de 2013

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 2  28

El 12 de juliol del 2012 el Consell de Política Fiscal i 
Financera va oficialitzar la distribució dels objectius 
de dèficit per al 2013, decidida pel Govern de l’Estat. 
Es va fixar en el 0,7 per cent del PIB per a les comu-
nitats autònomes, per sota de l’1,1 per cent vigent fins 
llavors. Catalunya va votar-hi en contra, i vam mani-
festar la nostra indignació davant d’una conducta cla-
rament antiautonòmica. En aquell moment l’objectiu 
global per al conjunt d’administracions públiques era 
del 4,5 per cent; ens allunyàvem, doncs, del terç.

Com potser recorden, no vam assistir a la reunió se-
güent, el 31 de juliol de 2012, del Consell de Política 
Fiscal i Financera, en la qual es van presentar els ob-
jectius individuals de dèficit, iguals per a tots. Això ho 
vam fer per no formar part d’una simple escenificació, 
on l’Estat imposava uns objectius que van en contra de 
la seva pròpia Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en contra de l’esperit de la flexi-
bilització dels terminis per al compliment amb la reduc-
ció dels dèficits marcats per Brussel·les i en contra d’una 
política de lleialtat amb les comunitats autònomes.

Durant aquest any hem reclamat persistentment una 
revisió d’aquestes decisions i una distribució més jus-
ta de l’objectiu de dèficit entre els diferents nivells de 
l’Administració.

Davant de les diferents peticions de les comunitats au-
tònomes, el ministeri va acceptar estudiar els crite-
ris de fixació dels objectius de dèficit diferenciats en-
tre comunitats autònomes. A conseqüència d’això, el 
Consell de Política Fiscal i Financera de 21 de març 
de 2013 va acordar la creació d’un grup de treball so-
bre els criteris per distribuir el dèficit, en compliment 
de l’article 16 de la Llei orgànica d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera, així com de l’article 
15, que correspon a la distribució entre nivells d’admi-
nistració. Aquest grup es va reunir una única vegada, 
el dia 22 d’abril de 2013, i l’Estat es va comprometre a 
enviar un document de síntesi, que no ens consta que 
s’hagi elaborat, i, si més no, mai no n’ha reportat les 
conclusions.

El mes d’abril –2013– el Govern espanyol va presentar 
a Brussel·les una revisió del Programa d’estabilitat, que 
preveia un dèficit global per al 2013 del 6,3 per cent, 
desglossat en un 1,2 per cent per al conjunt de les co-
munitats autònomes i un 5,1 per cent per a l’Adminis-
tració central, inclosa la Seguretat Social. Cal dir que 
aquesta xifra de l’1,2 per cent la va incloure el Govern 
de l’Estat sense haver-la comunicada, ni formalment 
aprovada, abans al Consell de Política Fiscal i Finan-
cera.

A continuació, la Comissió Europea va anunciar una 
ampliació generalitzada en els objectius de dèficit dels 
països comunitaris per als propers anys, a fi de flexi-
bilitzar les mesures d’austeritat en aquest i els propers 
anys, a fi de flexibilitzar les mesures d’austeritat que els 
diversos països tenien en marxa i impulsar, d’aquesta 
manera, la reactivació econòmica, tot moderant l’im-
pacte sobre els serveis públics essencials. Per a Espa-
nya s’ampliava el marge de compliment del compromís 
amb el dèficit públic fins a l’any 2016. Per a l’any 2013 
es va establir en el 6,5 per cent. A continuació, el Go-

vern central va establir que l’objectiu del conjunt de les 
comunitats autònomes seria de l’1,3 per cent.

En resum, en un any Espanya en el seu conjunt ha-
via passat d’un objectiu del 4,5 per cent a un del 6,5 
per cent, mentre que les comunitats autònomes havien 
passat de l’1,1 per cent a l’1,3 per cent. O sigui que uns 
i altres n’hem guanyat dos, però l’Estat guanyava dos 
punts i les comunitats autònomes, dues dècimes.

El Govern central va obrir llavors la possibilitat d’ob-
jectius individuals asimètrics, de manera que aquelles 
autonomies amb més dificultats podrien tenir un ob-
jectiu individual més ampli. 

Nosaltres pensem que, efectivament, no hi ha raó per a 
la igualtat dels objectius de dèficit. Però, així i tot, mai 
no ens va agradar el tractament del tema com una dis-
tribució entre les comunitats autònomes d’un objectiu 
donat. Ens semblava que, com realment ha passat, això 
induïa a conflicte entre comunitats autònomes i que des-
viava l’atenció del fet fonamental: que l’objectiu a dis-
tribuir era, amb relació a l’objectiu de l’Administració 
central, magre i esbiaixat. 

No crèiem, doncs, que aquesta forma de procedir fos 
sostenible, i no ho ha estat. Nosaltres ens vam mante-
nir en la posició de reclamar un marge superior al del 
terç –un marge del terç– per al conjunt de les autono-
mies, amb la convicció que el problema no era el de 
la distribució simètrica o asimètrica entre autonomies, 
sinó el de la distribució asimètrica i favorable a qui la 
determinava, entre Administració central i les autono-
mies.

La resolució va venir en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del 31 de juliol de 2013 on es van comuni-
car els objectius individuals per a cada autonomia per 
a l’any 2013. Els objectius, efectivament, eren diferents 
entre comunitats, però ho seran per darrer cop. Com 
era previsible, l’Espanya que veu la diferència com una 
patologia havia guanyat. Per al 2013 a Catalunya se li 
va assignar l’1,58 per cent. I en aquest mateix consejo 
es van comunicar els objectius fins al 2016, els quals, 
ho repeteixo, són altra vegada iguals, homogenis, per a 
totes les comunidades autónomas. Les previsions per 
al 2014-2016 són: 2014, 1 per cent; 2015, 0,7 per cent, i 
2016, 0,2 per cent.

Recapitulo la situació present: mitjançant l’Acord del 
Consell de Ministres de 28 de juny del 2013 es va apro-
var l’objectiu d’estabilitat pressupostària per als exer-
cicis 2014, 2015 i 2016. L’objectiu per al conjunt d’ad-
ministracions públiques se situava –ho repeteixo– en 
el 5,8 del PIB per al 2014, en el 4,2 per al 2015 i en 
el 2,8 per al 2016. Per subsectors, la senda era del 4,8 
per cent, 3,5 per cent i 2,6 per cent per a l’Administra-
ció central, i de l’1 per cent, el 0,7 per cent i el 0,2 per 
cent per a les comunitats autònomes.

Així mateix, l’Acord del Consell de Ministres del 12 
de juliol del 2013 adequava l’objectiu de dèficit per al 
2013 i incorporava la decisió del Consell d’Economia i 
Finances de la Unió Europea, l’Ecofin, del passat 21 de 
juny. Concretament, aprovava un objectiu de dèficit per 
al 2013 del 6,5 per cent del PIB per al conjunt d’admi-
nistracions públiques. Per subsectors, l’objectiu es fixa-
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va en el 5,2 per cent per a l’Administració central, i en 
l’1,3 per cent per a les comunitats autònomes en el seu 
conjunt –aquí he repetit formalment el que ja us havia 
dit abans.

Una de les decisions que el Govern de Catalunya va 
prendre el passat 6 d’agost és la de presentar un reque-
riment previ a la presentació d’un recurs contenciós ad-
ministratiu, ja que, en la nostra opinió, els objectius de 
dèficit aprovats pel Consell de Ministres dels dies 28 
de juny i 12 de juliol de 2013 vulneren la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera.

De fet, ja en el mes de febrer vam presentar un re-
queriment al Govern de l’Estat per incompliment de la 
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera, que es basava en la mateixa argumenta-
ció jurídica per la qual hem presentat el requeriment 
actual. Mai fou respost. Esperem que aquesta vegada 
ho sigui.

Considerem que els objectius de dèficit aprovats pel 
Consell de Ministres vulneren la Llei d’estabilitat pres-
supostària per dos motius: incompleixen el calendari 
i, sobretot, contradiuen el principi de proporcionalitat.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estipula que 
les administracions públiques han de complir el princi-
pi d’estabilitat pressupostària, és a dir que no poden in-
córrer en dèficit estructural. Per assolir aquest objectiu 
es fixa l’any 2020. I durant aquest període transitori, 
2012-2020, la reducció del dèficit estructural del con-
junt de les administracions públiques s’haurà de repar-
tir entre Estat i comunitats autònomes, en funció –això 
és molt important– dels percentatges de dèficit estruc-
tural registrats a primer de gener de 2012 –és a dir, a 
finals de 2011.

El Govern de l’Estat va aprovar la metodologia per al 
càlcul dels components cíclics i estructurals del dèfi-
cit pressupostari –d’altra banda, completament estàn-
dards– el 20 de desembre de 2012. I, amb posteriori-
tat, va fixar els objectius de dèficit per a les comunitats 
autònomes.

Segons aquesta metodologia, el dèficit estructural de 
les comunitats autònomes hauria de representar en els 
anys que vénen el 39,5 per cent del dèficit estructural 
total de les administracions públiques. Això implica-
ria que si la llei s’apliqués adequadament, els objectius 
de dèficit pressupostari de les comunitats autònomes 
haurien de situar-se en el 2,5 del PIB l’any 2013, el 2,2 
l’any 2014, l’1,6 l’any 2015 i l’1,1 l’any 2016. En comp-
tes d’això, la senda aprovada és: 1,3 per cent, 1 per 
cent, 0,7 per cent i 0,2 per cent. Aquests objectius vul-
neren la Llei orgànica 2/2012. D’una banda, l’obliguen 
a presentar un superàvit estructural l’any 2016, quan la 
llei fixa l’any 2020 com a horitzó per assolir l’estabi-
litat pressupostària. D’altra banda –i més important–, 
contradiuen el principi de proporcionalitat, ja que ator-
guen a les comunitats una fracció decreixent del dèficit 
estructural.

El Govern considera que s’han de revisar els objectius 
de dèficit establerts pel Govern de l’Estat a les comu-

nitats autònomes en els consells de ministres de 28 
de juny i de 12 de juliol, d’acord amb el que estableix 
la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
d’estabilitat financera. En aquest sentit, l’objectiu per a 
les comunitats autònomes hauria de satisfer dues con-
dicions: primera, que tinguin com a límit per arribar 
a l’estabilitat pressupostària –no dèficit estructural– 
l’any 2020; segona –més important–, que, durant el pe-
ríode de transició, els objectius fixats pel Govern a les 
comunitats autònomes impliquin un percentatge de dè-
ficit estructural de les comunitats autònomes respecte 
al conjunt de les administracions públiques constant i 
igual al que van obtenir el 2011 –en termes percentu-
als, en termes de proporcionalitat.

No som nosaltres els únics que pensem això. Astúri-
es també ha presentat algun requeriment en el mateix 
sentit, i no sé si Andalusia l’ha presentat o ho està con-
siderant.

Els parlaré ara del pressupost per a l’any 2014. Com ja 
els he indicat, ja hem començat a confeccionar –una al-
tra de les decisions que es va prendre el 6 d’agost– el 
pressupost per a l’any 2014, i que portarem al Parla-
ment a finals d’octubre. Així com aquest any l’acaba-
rem com un altre any de retallades, amb menor despesa 
que l’any anterior, la nostra intenció és que la despe-
sa del 2014 sigui igual a la despesa del 2013. L’any vi-
nent l’única manera de complir amb els objectius de 
dèficit que se’ns imposen no serà retallant més –ni po-
dem ni volem fer-ho–, sinó augmentant els ingressos. 
Des del Govern treballem intensament per millorar-los.

Hi ha vies de millora que impliquen essencialment el 
Govern central. Són: primera, reivindicarem uns in-
gressos per al model de finançament que no disminu-
eixin d’un any a l’altre de manera incomprensible. El 
mateix dia que anàvem al darrer Consell de Política 
Fiscal y Financiera del mes de juliol passat se’ns va co-
municar que els ingressos que tindrem pel model de fi-
nançament l’any vinent seran almenys de 500 milions 
menys que els d’aquest any. Des del Govern central 
anuncien que ja ha començat la recuperació, que per 
al 2014 hi ha més recaptació d’impostos i que la reduc-
ció de la prima de risc permetrà reduir la despesa fi-
nancera prevista. És una contradicció. No es pot fer el 
discurs que ja està començant la recuperació econòmi-
ca i, alhora, fer plans que contradiuen aquest discurs.

Segona: aspirem que Catalunya rebi ingressos addi-
cionals en el context del nou model de finançament. 
Aquest nou model s’hauria d’aprovar el 2014, amb ca-
ràcter retroactiu a l’1 de gener de 2014.

Tercera: l’Administració central hauria de pagar els 
deutes que té amb Catalunya, en particular els 759 mi-
lions d’euros que se’ns deuen des de 2011 correspo-
nents a la disposició addicional tercera de l’any 2008, i 
que en el seu dia varen comptar amb una dotació en el 
pressupost de l’Estat del 2011.

Quarta: finalment, el Govern ja va acordar dimarts 
passat sol·licitar formalment al Ministeri d’Hisenda i 
Administraciones Públicas que incorpori en els pres-
supostos generals de l’Estat del 2014 una partida per 
compensar la Generalitat per la barrera imposada en 
la recaptació de l’impost sobre les entitats de crèdit 
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–vulgarment coneguda com a «impost de dipòsits». 
Actualment, el Ministeri d’Hisenda ja compensa tres 
comunitats de l’Estat espanyol per la no-aplicació 
de l’impost –Andalusia, Canàries i Extremadura–, 
d’acord amb l’article 19 de la LOFCA. I ara el Govern 
demanarà que s’inclogui també Catalunya en aquest 
mecanisme de compensació.

Els parlaré ara de la pròrroga pressupostària. El con-
sell executiu del passat dimarts 27 d’agost va aprovar 
adaptar la pròrroga pressupostària a l’objectiu de dèfi-
cit requerit a Catalunya de l’1,58 del PIB. És la sego-
na adaptació que s’ha fet de la pròrroga aquest any. 
La convocatòria anticipada de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012 i 
la consegüent dissolució de la cambra van fer impos-
sible la presentació del Projecte de llei de pressu postos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2013 dins els ter-
minis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de 
gener del 2013. I, en conseqüència, el primer dia de 
l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pres-
supostos de l’exercici anterior. Atesa aquesta situació, el 
Govern va aprovar el Decret 170/2012, de 27 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els criteris d’ampliació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.

Cal tenir present que l’objectiu de dèficit per a les co-
munitats autònomes aprovat pel Govern de l’Estat per 
al 2013 era, al desembre passat, del 0,7 per cent. Una 
vegada el Govern de l’Estat va incrementar la previ-
sió de dèficit públic per al conjunt de les comunitats 
autònomes per al 2013 i es va situar en l’1,2 per cent 
del PIB, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Decret 164/2013, de 14 de maig, de modifi-
cació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual 
s’estableixen els criteris d’ampliació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 mentre no entrin en vigor els de 2013.

Aquesta modificació del Decret 170/2012, de 27 de 
desembre, va permetre derogar certes limitacions 
pressupostàries que es van introduir davant el límit 
restrictiu de l’objectiu de dèficit, així com incrementar 
el percentatge de disponibilitat pressupostària amb re-
lació al pressupost aprovat del 2012.

Finalment, una vegada el Govern de l’Estat va fixar el 
31 de juliol passat l’objectiu de dèficit per al 2012 per a 
Catalunya en l’1,58 per cent, el Govern de la Genera-
litat va aprovar, en Acord de govern del 27 d’agost, de 
permetre ajustar les disponibilitats pressupostàries ac-
tuals, derivades dels dos decrets de pròrrogues esmen-
tats anteriorment, al nou objectiu de dèficit aprovat. Les 
variacions del percentatge de la pròrroga del pressupost 
del 2012 per a l’exercici 2013 han evolucionat. Pel que 
fa als capítols II a VIII, del 72 per cent en el marc de 
l’aprovació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, al 
86 per cent en el marc del Decret 164/2013, de 14 de 
maig. I, en el marc del darrer objectiu de dèficit aprovat 
–de l’1,58 per cent–, la pròrroga del pressupost serà el 
91,4 per cent del pressupost inicial del 2012.

Així, en un primer punt, l’acord de govern autoritza la 
modificació dels límits actuals de crèdit prorrogats del 
2012. Com els he dit, els crèdits dels capítols II, IV, V, 

VI, VII i VIII queden prorrogats en el seu conjunt fins 
al 91,4 del pressupost inicial del 2012.

El segon punt de l’acord es refereix al capítol I. La 
pròrroga autoritza els ajustaments necessaris del ca-
pítol I, «Despeses de personal», d’acord amb les me-
sures excepcionals incloses en els diferents acords de 
Govern autoritzats al llarg de l’exercici del 2013. És a 
dir, es recull, formalment, la repetició de les mesures 
pel que fa a compensacions salarials que es van pren-
dre el 2012 i que s’han repetit el 2013.

Finalment, hi ha un tercer punt que recull la indispen-
sable flexibilitat. La realitat canvia d’un any a l’altre. 
I, per tant, en casos excepcionals, i per la necessitat de 
cobrir serveis públics fonamentals, es podran realitzar 
els ajustaments i modificacions necessaris per tal de 
distribuir l’import de crèdit prorrogat entre les dife-
rents seccions pressupostàries.

Ens queden cinc mesos per tancar l’any 2013. Aquest 
any serà dur i acabarà sent un any amb una retalla-
da al voltant dels 2.000 milions d’euros, inferiors en 
almenys 1.760 milions d’euros al que hauria estat si 
l’objectiu de dèficit s’hagués mantingut al 0,7 per cent. 
Però, tot i així –però, tot i així–, serà de gran duresa.

I, com ja els he dit, és per això que no volem presen-
tar un pressupost que pugui induir a pensar que vi-
vim temps normals. Sabíem que no podíem aguantar 
tot l’any amb l’1,2 per cent. Per tant, aquest 1,2 per 
cent pràcticament ja el tenim esgotat. La resta de l’any 
l’haurem de passar amb el marge que hem obtingut 
ara. L’1,58 per cent ens ha de permetre sobreviure fins 
a finals d’any, amb seguretat, d’una manera molt més 
difícil de la que voldríem per als nostres ciutadans.

Estem convençuts que valia la pena plantar la bata-
lla per aconseguir un objectiu de dèficit més coherent 
amb la nostra responsabilitat de despesa i amb la ne-
cessitat imperiosa de jugar a favor de la recuperació 
econòmica. No hem obtingut el que volíem, però hem 
passat del 0,7 a l’1,58. La nostra responsabilitat ara és 
complir amb el progrés de consolidació de les finan-
ces públiques, però intentar afectar el mínim possible 
els pilars que sostenen la nostra societat i que han es-
tat bastits amb l’esforç de tots.

Avui mateix comença una altra batalla, i és la de pre-
sentar un pressupost per al 2014 que no sigui contractiu 
i que permeti allunyar-nos d’una crisi que, no se’ns es-
capa, està plena de patiments. En definitiva, que sigui 
un factor facilitador de la transició cap a un futur millor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ara prosseguim la sessió amb les 
intervencions dels representants dels grups parlamen-
taris, començant pel Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Té la paraula l’il·lustre senyor Pere Arago-
nès. Recordin que tenen deu minuts.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
senyora vicepresidenta, altres membres de l’equip del 
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Departament d’Economia que ens acompanyen..., in-
tervinc en nom d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, del grup parlamentari, per expressar el suport al 
Govern en la pròrroga pressupostària durant tot l’any 
2013, perquè entenem que és la millor de les alternati-
ves possibles que tenim a la mà.

La pròrroga pressupostària, des del nostre punt de vis-
ta, té sentit quan ens trobem davant d’una situació ex-
traordinària o una situació excepcional. La pregunta és 
si avui, aquest any, ens hem trobat en alguna d’aques-
tes situacions. I la resposta és clara: no va ser fins al 31 
de juliol que vam tenir, doncs, constància de quin era 
el límit de dèficit definitiu que fixava el Govern espa-
nyol a través del Consell de Política Fiscal i Financera; 
un 31 de juliol, quan ja està executada, doncs, la major 
part de l’any, i més de dos mesos després de la fixació 
del nou objectiu per part de les institucions comunità-
ries per al conjunt de l’Estat espanyol.

Un objectiu de dèficit que, tornem-ho a dir, malgrat 
que sigui definitiu, considerem, des d’Esquerra Repu-
blicana, que és injust i desproporcionat pel que fa al 
pes de les diferents administracions de l’Estat, i que és 
un exemple clar de la situació política de dependència 
respecte al Govern espanyol, i també una manifesta-
ció de les dificultats que ens porta la crisi econòmica.

Des de l’inici d’any al debat pressupostari s’han for-
mulat diferents alternatives. Quan estàvem amb el lí-
mit del 0,7 per cent, hi havien dues alternatives o tres 
alternatives, més aviat, sobre la taula.

La primera era la que ens demanaven alguns partits 
polítics, que era presentar uns pressupostos acatant el 
límit de dèficit del 0,7 per cent, que implicava unes re-
tallades del voltant de 4.000 milions d’euros. Els ma-
teixos partits que reclamaven al Govern i reclamaven 
als partits que ens comprometéssim a tenir una actitud 
responsable davant de la situació de dificultats que hi 
ha al país demanaven això, però no plantejaven d’on 
s’havia de fer l’ajust, un ajust equivalent pràcticament 
a tot el pressupost del Departament de Benestar i Fa-
mília.

L’altra alternativa era fer uns pressupostos desobeint 
l’objectiu de dèficit. Per mirar la seva viabilitat haví-
em de constatar si això era possible. Per tant, com fi-
nançàvem aquest escreix de l’objectiu de dèficit, més 
enllà de les penalitzacions que imposaria el Govern 
espanyol, amb els instruments que li dóna la Llei d’es-
tabilitat pressupostària, i en tenim exemples, com la 
negativa a finançar la part que li toca al Govern de 
l’Estat al Macba, als centres d’alt rendiment esportiu 
o, fins i tot, les amenaces de retirada de subvencions a 
àmbits com la salut. La qüestió és com es finançaria. 
Si no ens podem endeutar a través dels mercats finan-
cers, perquè des del maig de 2010 arran de la crisi de 
Grècia els mercats estan tancats a les comunitats au-
tònomes, només tenim com a possibilitat recórrer o bé 
al finançament a través de l’Estat espanyol o al finan-
çament a través de l’emissió de deute per a inversors 
minoristes –els anomenats «bons patriòtics». Una via 
que ja s’ha treballat, que ja s’ha fet i que, evidentment, 
té uns límits i no ens permet finançar-nos només a tra-
vés de l’emissió de bons a particulars.

Per tant, fer un pressupost desobeint l’objectiu de dèfi-
cit ens abocaria a fer un pressupost que es fa sabent que 
hi ha partides que no es poden pagar, i partides que po-
den ser les de treballadors, les de proveïdors, les d’en-
titats, les d’ajuntaments. Perquè les que van a bancs sí 
que estan garantides que es pagaran, a través de la re-
forma constitucional que van aprovar el Partit Socialis-
ta i el Partit Popular ara fa prop de dos anys. Per tant, 
quan algú parla que la pròrroga és un frau democrà-
tic, nosaltres considerem que el que seria un frau seria 
aprovar un pressupost que sapiguem que no es pot pa-
gar, que inclou partides que no es poden pagar.

La tercera opció era mantenir la pròrroga, i entenem 
que ha estat una decisió encertada. Si no haguéssim 
mantingut la pròrroga, si s’haguessin fet els pressu-
postos amb el 0,7 per cent, estem convençuts que avui 
no tindríem l’1,58 per cent de sostre de dèficit. Que és 
insuficient, que és injust, que és desproporcionat, pe-
rò que és més del 0,7 per cent: 1.760 milions d’euros 
més que en la situació inicial. Per tant, aquest ha estat 
el recorregut que hi ha hagut fins ara.

Ara hem conegut definitivament quin ha estat l’objec-
tiu de dèficit. I se’ns presenten davant dues alternati-
ves: una és presentar uns pressupostos per a l’exercici 
2013, i l’altra és la pròrroga definitiva dels pressupos-
tos de 2013 i centrar-nos en els pressupostos 2014.

La primera pregunta que ens hem de fer és si té sentit 
presentar pressupostos el 2013, sent conscients de quin 
és el ritme de tramitació parlamentària. Si avui ma-
teix es decidís presentar pressupostos per a l’exercici 
2013, el Govern els presentaria just després del debat 
de política general –posant-los molta pressa–, i la dis-
cussió parlamentària acabaria a mitjans del mes de no-
vembre, i s’aprovarien uns pressupostos que tindrien 
una vigència de poques setmanes, a final d’any, quan 
es produeix el tancament de totes les partides.

Per tant, quan plantegem el debat de la pròrroga pres-
supostària en termes de fixar prioritats, quin marge 
ens donen tres setmanes d’exercici de pressupost per 
fixar prioritats? En tres setmanes no es pot canviar tot 
el que hi ha hagut en un any. Per tant, quan es torna a 
parlar de frau democràtic, debatre i aprovar uns pres-
supostos que ja han estat executats no té cap mena de 
sentit, i entenem que sí que aquest debat seria un frau.

Per tant, l’opció que nosaltres considerem adequada, i 
coincidim amb el Govern, és prorrogar definitivament 
els pressupostos de 2013, centrant-nos en com donem 
resposta a les necessitats del país i no com ens bara-
llem entre partits. I, per tant, fer pressupostos per a 
l’any 2014. Això implica, per a l’any 2013, prioritzar 
en la gestió de la pròrroga, i li competeix al conse-
ller d’Economia. Nosaltres creiem que ha de priorit-
zar les polítiques de l’estat del benestar. I demanem 
molta atenció a aquesta necessària flexibilitat per po-
der també donar resposta pressupostària als nous pro-
blemes que sorgeixen en les dificultats de la situació 
econòmica i social que pateix el país. I, en segon lloc, 
durant aquest any 2013, presentar i aprovar en aquest 
Parlament el projecte de llei de pressupostos 2014, 
amb totes les dificultats, amb tots els límits que se’ns 
imposen. Però que també inclogui, en la llei d’acom-
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panyament, les mesures fiscals pactades entre Conver-
gència i Unió i Esquerra Republicana que encara que-
den per implementar, i que estiguin vigents des de l’1 
de gener de l’any que ve.

Aquesta nosaltres creiem que és la millor opció. I el 
que esperem de tots els grups de la cambra –i nosaltres 
així ho farem i així ens hi comprometem– són propos-
tes realistes i aplicables en l’actual marc polític i eco-
nòmic per poder tenir uns pressupostos 2014 millors. 
N’hi ha que en aquest Parlament demanen al Govern 
autonòmic, d’una Catalunya autonòmic, que aturi les 
retallades i considera que és capaç de fer-ho amb els 
instruments que té. Però, alhora, són els mateixos que 
neguen l’evidència que un govern que governés una 
Catalunya Estat, una Catalunya independent, tindria 
molts més instruments que els que té ara, molts més, 
per poder gestionar la situació de dificultats i per po-
der mantenir l’estat del benestar.

Perquè aquí hem d’atendre..., i el debat pressupostari 
del 2014 ens portarà a visualitzar clarament quins són 
els límits del pressupost de la Generalitat. Hi ha segu-
rament forces polítiques que aquest debat el volen evi-
tar, però aquests límits existeixen. I aquests límits no 
els marca el Govern de la Generalitat. Nosaltres con-
siderem, i la realitat així, doncs, ho corrobora, que qui 
els marca és el Govern espanyol. En l’àmbit d’ingres-
sos la Generalitat recapta només el 5 per cent dels im-
postos, i la capacitat normativa sobre els impostos més 
importants –renda, consum, IVA i, per tant, impost de 
societats– és mínima. Només una part en el tram auto-
nòmic de l’IRPF. I aquesta part ja està, doncs, esgota-
da en tot el..., no hi ha més marge per normativitzar a 
l’hora d’obtenir més ingressos en aquest àmbit.

I, a més, el Govern de l’Estat boicoteja nous ingressos 
addicionals com el cas de l’impost sobre dipòsits en 
entitats de crèdit. I un exemple clar el tenim en l’im-
post sobre equipaments comercials, que l’Estat el va 
tenir onze anys aturat al Tribunal Constitucional.

En l’àmbit de despeses, el Govern espanyol redueix 
els ingressos finalistes destinats a polítiques d’ocupa-
ció o que han de finançar la Llei de la dependència. 
I això obliga la Generalitat a treure diners d’altres par-
tides per poder cobrir el que deixa de cobrir el Govern 
espanyol.

I en l’àmbit d’endeutament, com deia abans, amb uns 
mercats financers tancats a les comunitats autònomes 
–no totes, les que recapten tots els impostos i tenen 
concert econòmic tenen els mercats financers oberts– 
només tenim dos recursos: o finançar-nos a través dels 
bons a particulars i no pot ser l’única via de finança-
ment, o endeutar-nos a través de l’Estat espanyol, que 
és qui pot en aquests moments endeutar-se. No perquè 
faci una gran política econòmica ni per la gran capa-
citat en aquest àmbit, sinó perquè és qui recapta, és a 
dir, qui té autonomia d’ingressos, i perquè la Unió Eu-
ropea el deute que avala no és el deute autonòmic, sinó 
el deute estatal.

Per tant, el debat ens situarà clarament quins són els 
límits. I nosaltres aquí, en aquesta qüestió, creiem que 
els límits expressen la situació de dependència política 
que viu el nostre país. Si algú vol fer un pressupost sen-

se dependre de les decisions del Govern espanyol, cal 
dotar-nos dels instruments que ens permetin fer-ho. Si 
algú vol un pressupost sense dependència del Govern 
de Madrid, necessitem un pressupost fent-lo amb inde-
pendència, en altres paraules i de manera molt clara.

En la situació actual, la Generalitat està condemnada 
a fer de gestoria, perquè els diners, els límits li vénen 
donats pel Govern espanyol.

Nosaltres, des d’Esquerra Republicana, volem respon-
sabilitzar-nos d’uns pressupostos que no depenguin del 
Govern espanyol. I per això creiem que també, al cos-
tat d’aquest debat, hem d’oferir als ciutadans del nostre 
país la possibilitat de pronunciar-se, al més  aviat pos-
sible, sobre –i acabo, presidenta, deu segons– la neces-
sitat o no que ens dotem dels instruments necessaris 
per fer uns pressupostos sense dependència. I cal deci-
dir-ho per moltes raons, segurament la pressupostària 
no és la més fonamental, però en termes pressuposta-
ris sí que és fonamental poder-ho decidir.

Des d’Esquerra Republicana ens comprometem a tre-
ballar per als pressupostos 2014, confiant que siguin 
els darrers pressupostos de la Catalunya autonòmica.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, l’il·lustre senyor Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, conseller Mas-
Colell, diputats i diputades, la veritat és que tenia l’es-
perança, conseller Mas-Colell, que les vacances se li 
haguessin posat millor del que dedueixo que se li han 
posat arran de la seva intervenció. Jo confesso que creia 
que potser avui vostè intervindria al Parlament de Cata-
lunya, a la Diputació Permanent, per anunciar que ple-
ga, perquè és especialment greu que en el primer any 
d’una legislatura, tenint majoria parlamentària suficient, 
un conseller d’Economia, un govern no puguin aprovar 
els pressupostos.

Un conseller d’Economia sense pressupost és un trist 
personatge en busca d’autor, conseller Mas-Colell. No 
conec cap altre cas d’un país avançat, amb una còmo-
da majoria parlamentària, que el primer any de legisla-
tura no sigui capaç d’aprovar uns pressupostos. Vostè 
ens deia no fa tants mesos, concretament el desembre 
de l’any passat, que un 1,5 per cent d’objectiu de dèfi-
cit per al 2013 li semblaria raonable i adequat. Ho re-
corda? Sí, senyor Aragonès, no faci que no amb el cap 
perquè pot revisar-ho a les hemeroteques. Poc després, 
el mes de març d’enguany, el conseller Homs, bé, di-
guem-ne, fent una advertència que s’ha demostrat que 
no era real, va advertir Esquerra Republicana que sense 
pressupost no hi hauria consulta. I vet-ho aquí que uns 
mesos després –encara no al setembre, l’agost de 2013– 
vostè compareix per dir que amb un 1,58 per cent d’ob-
jectiu de dèficit –que és més del que deia, li ho recordo, 
al desembre que era raonable– no se’n poden fer.
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Què ha passat per explicar un canvi tan substantiu d’a-
questa pel·lícula? Doncs, miri, jo ho diré molt clarament. 
Passa –i penso que els ciutadans de Catalunya ho hauri-
en de saber amb claredat– que a vostès –al seu Govern, 
a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana– no els 
dóna la gana –cosa que és legítima, però no els dóna 
la gana– de presentar uns pressupostos. Al seu partit 
jo sospito que no li dóna la gana, primer, perquè els fa 
una mica de mandra. Tenen ja un costum –2011, 2012, 
2013– de no presentar mai els pressupostos quan toca. 
I això està barrejat amb la impotència davant de la vo-
luntat d’Esquerra Republicana de no presentar els pres-
supostos i no donar-los recolzament.

I Esquerra Republicana... Doncs, això és molt senzill. 
Només hem d’escoltar les contínues declaracions dels 
seus dirigents per deduir que busquen un violent xoc 
de trens entre Catalunya i Espanya. I això és el que hi 
ha darrere d’aquesta pròrroga pressupostària. Perquè, 
diguem-ho clar de nou, aquesta pròrroga pressupostà-
ria és que és una colossal presa de pèl a Catalunya. 
I explico per què dic això.

Vostè afortunadament no ha caigut..., no ha arribat tan 
lluny per dir –com sí que ho han dit alguns destacats 
dirigents tant del seu Govern com d’Esquerra Repu-
blicana– que si no hi havia pressupostos i, per tant, es 
prorrogaven, no hi hauria retallades. Quan un escolta-
va el senyor Junqueras, els darrers mesos, realment jo 
m’havia trobat molta gent que estava convençuda que 
amb uns pressupostos prorrogats no hi hauria retalla-
des. I tant si n’hi han! N’hi ha, en passat, en present i 
en futur. Vostè ho ha dit: 2.000 milions d’euros. Això 
sí, són 2.000 milions d’euros clandestins i silenciosos. 
Perquè vostès no han tingut a bé permetre a aques-
ta cambra que es debatin, serenament i democràtica-
ment, com hauria de ser la regla a qualsevol país avan-
çat, i més estant en el si de la Unió Europea.

No li sembla, a vostè, un immens frau democràtic que 
es retallin a Catalunya 2.000 milions d’euros sense 
tenir l’oportunitat, tots els que estem aquí, de discu-
tir-los obertament? Això no és terrible en el primer any 
d’una legislatura? A mi..., és que se m’acudeixen po-
ques coses pitjors en la vida ordinària d’un país mo-
dern. Perquè vostè ens ha dit, per exemple: «Miri, les 
retallades lineals, si es fessin, serien del 8,6 per cent 
per partides.» Home, ja li agraeixo aquest detall, però 
jo en voldria més. Concretament, quant preveu retallar 
en epígrafs concrets: sanitat, educació, reactivació eco-
nòmica, serveis socials. És que és d’això del que volem 
parlar, no de grans xifres. Volem parlar partida a par-
tida, i discutir democràticament si és convenient o no 
retallar més o menys d’una altra cosa, per no parlar de 
l’augment d’ingressos promès per Esquerra Republica-
na, que com que no hi ha pressupostos, doncs, no po-
dem aprovar; per exemple, impost de successions; per 
exemple, nova fiscalitat verda.

El més greu de tot això –i torno al fet que això és una 
voluntat deliberada de vostès, d’Esquerra Republicana 
i Convergència i Unió– és que no estan aprovant-los 
simplement perquè Esquerra Republicana no els dóna 
el recolzament. És a dir, vostès són un govern amb els 
peus de fang, que no tenen recolzament parlamentari 
de facto. Esquerra Republicana se’n renta les mans, i 

vostès, simplement, doncs, improvisen dia a dia, com 
fa ja uns quants anys, com a mínim dos o tres, que ens 
demostren que estan fent.

Miri, li posaré un exemple. Especialment greus són 
tots els efectes negatius que la pròrroga està provocant 
al teixit associatiu i econòmic que gira al voltant de la 
despesa pública. L’altre dia vaig anar a visitar una re-
sidència per a discapacitats intel·lectuals severs i pro-
funds que porta el nom de la meva mare –i per això ho 
dic, la vaig anar a visitar per aquesta raó–, i m’expli-
cava, el gerent –que és part d’una fundació–, les ex-
traordinàries dificultats econòmiques que tenien per 
planificar la seva activitat. És a dir que la pròrroga, 
a banda de furtar el debat democràtic, el que provoca 
són distorsions econòmiques i pressupostàries en te-
mes de l’estat del benestar, molt sensible.

I segons sabem..., miri, algunes coses que també em sor-
prenen: mes de maig, execució pressupostària –que tam-
bé li pregaria que el seu departament actualitzés amb 
una freqüència major–: Salut, retallada, 24 per cent; edu-
cació, 12 per cent; Benestar i Família, 23 per cent; Em-
presa i Ocupació, es a dir, el que ens hauria d’ajudar a 
recuperar-nos econòmicament, 63 per cent de retallada. 
Tot això, això sí, por lo bajini, eh?, amb el llum apagat, 
sense que ho hàgim pogut discutir aquí. Aquest és el 
gran drama del que vostè ens acaba d’explicar.

I acabo, presidenta, simplement recordant el que em 
sembla que aquest núvol, que té elements tòxics nota-
bles..., estan vostès creant per intentar tapar la realitat, 
que és: Catalunya la veritat és que ara té un pressupost 
–que el té, amb retallades de 2.000 milions d’euros– 
del 2012, que en una paradoxa o ironia de la història 
política es va aprovar amb el recolzament del Partit 
Popular, i ara amb el recolzament d’Esquerra Republi-
cana, que, com dic i ho repeteixo, contempla unes re-
tallades de 2.000 milions d’euros que s’estan produint.

I a mi em sorprèn, conseller Mas-Colell, que a una 
persona acostumada al rigor com vostè no li provoqui 
al·lèrgia formar part d’un govern que és tan poc seriós 
per no aprovar pressupostos el primer any de legisla-
tura. Li deia abans que un conseller d’Economia sense 
pressupost és un trist personatge en busca d’autor. I jo 
sí que li he de dir que em sorprèn que vostè no s’hagi 
plantejat fer un pensament, plegar, reprendre la seva 
prodigiosa tasca de recerca a la universitat. Perquè jo, 
si estigués en el seu lloc, hi pensaria, perquè em fa la 
impressió que el seu prestigi ha iniciat una pronuncia-
da corba descendent que a mi em sembla que és molt 
preocupant.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor 
José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, 27 de desembre de 2012, reunió del Govern d’aque-
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lles en què parlen molt i fan molt poc, i en una nota 
posterior del Govern deien: «El Govern prorroga els 
pressupostos de la Generalitat per al 2013 i reclama un 
objectiu de dèficit de l’1,50 per cent. El conseller d’Eco-
nomia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, espera que 
s’imposi el sentit comú i l’objectiu de dèficit per a l’any 
vinent sigui d’un 1,50 per cent i no del 0,7 per cent actu-
al, o, si no, el sacrifici que representarà per a la població 
serà molt elevat.»

Llavors, senyor Mas-Colell, per què no presenta els 
pressupostos d’aquest any 2013 amb l’objectiu de dèficit 
de l’1,58 per cent, si vostè reclamava el 27 de desem-
bre un 1,50 per cent? Senyor Mas-Colell, no ens enga-
nyi. El problema no és l’objectiu de dèficit; el proble-
ma és ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, els 
seus socis, de qui depenen, que no li volen aprovar el 
pressupost. Senyor Mas-Colell, el problema no és ni de 
Madrid, ni de Brussel·les; el problema està al carrer Ca-
làbria número 166 de Barcelona, que és on hi ha la seu 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’ERC.

Senyor Mas-Colell, vostè és el primer conseller d’Eco-
nomia de la Generalitat de Catalunya que ha estat un 
any sencer sense presentar pressupostos. Els catalans 
tenen dret a saber que l’any 2012 vostè va fer uns pres-
supostos amb un objectiu de dèficit de l’1,50 per cent, 
i que aquest any 2013, amb un objectiu de dèficit més 
ampli, amb un objectiu de dèficit de l’1,58 per cent del 
producte interior brut, vostè no vol fer pressupostos. 
Senyor Mas-Colell, ni el Govern de José Montilla, ni 
cap dels governs del tripartit, va estar un any sencer 
sense presentar pressupostos. En canvi, el Govern del 
qual vostè forma part, el Govern del senyor Artur Mas, 
sempre ha començat tots els exercicis pressupostaris 
amb els pressupostos prorrogats, i aquest últim exer-
cici, l’exercici 2013, ni tan sols pensen presentar pres-
supostos.

Aquest és el balanç, en termes pressupostaris, del Go-
vern ERC - Artur Mas. Vostès ja fa temps –vostès, el 
seu Govern, el Govern del qual vostè forma part– que 
s’han desencadenat de les seves responsabilitats de fer 
projectes de llei. I avui certifiquen que s’han desenca-
denat de les seves responsabilitats de fer projectes de 
llei de pressupostos.

Senyor Mas-Colell, amb 900.000 aturats a Catalu-
nya, amb una inflació per sobre de la mitjana espanyo-
la, amb uns impostos competència de la Generalitat de 
Catalunya que són els més elevats de totes les comu-
nitats autònomes d’Espanya –apujats per vostès, Con-
vergència i Unió amb Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i en els anteriors governs tripartits–, creu que la 
forma de donar-hi solució és no presentar la llei més 
important d’aquest any, els pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya?

Senyor Mas-Colell, però el que sorprèn de tot això és 
que vostè demani dia sí, dia també, més dèficit. És que 
avui vostè ha reclamat un 2,5 per cent de dèficit, per 
exemple, per a aquest any 2013. El dèficit, senyor Mas-
Colell, és un llast per a l’economia. Gastar-se més del 
que es té significa més deute, més interessos de deute, 
per tant, menys diners per dedicar-los a polítiques soci-
als, a l’economia productiva o, per exemple, a inversió.

El dèficit ha estat una de les causes principals de l’ac-
tual crisi econòmica. I vostè, el que fa, el contrari: de-
fensar més dèficit, gastar-se més encara del que ingres-
sen. Llavors, senyor Mas-Colell, a vostè, que defensa 
més i més dèficit, li pregunto: quina diferència hi ha 
entre que vostè sigui conseller d’Economia o que ho 
sigui el senyor Antoni Castells, que va ser el conseller 
d’Economia durant tota l’època del tripartit? Quina di-
ferència hi ha?

Senyor Mas-Colell, des de fa temps, des de fa anys, 
la Generalitat de Catalunya té l’aixeta del crèdit ab-
solutament tancada. És a dir, cap entitat financera –ni 
a Catalunya, ni arreu del món– vol finançar la Gene-
ralitat de Catalunya. La consideració creditícia a dia 
d’avui de la Generalitat de Catalunya, senyor Mas-Co-
lell, és de bo escombraria. Vostè creu que en una situa-
ció com aquesta la forma de guanyar credibilitat, de 
guanyar solvència, és dir que volen encara gastar més, 
que volen encara més dèficit?

Senyor Mas-Colell, vostè ha dit que volia un 2,5 per 
cent de dèficit, i, com el pensa finançar, si ningú li pres-
ta un euro? Quin sentit té demanar més dèficit, quan 
aquest dèficit no es pot finançar, quan al final qui li hau-
rà de finançar aquest dèficit –l’únic que l’hi vol finan-
çar, l’únic que l’hi finança– és el Govern d’Espanya?

Qui ha evitat, senyor Mas-Colell, que la Generalitat de 
Catalunya hagi entrat en fallida? Qui ha permès, se-
nyor Mas-Colell, que la Generalitat de Catalunya hagi 
pogut retornar els bons a particulars anomenats «bons 
patriòtics»? Qui permetrà, senyor Mas-Colell, que 
aquest any 2013 la Generalitat de Catalunya pugui fer 
front a 8.000 milions d’euros de venciments de deute? 
Qui prestarà, senyor Mas-Colell, aquest any, més de 
9.000 milions d’euros, més del 40 per cent del Fons 
de liquiditat autonòmica de totes les comunitats autò-
nomes, a la Generalitat de Catalunya? Qui ho farà, se-
nyor Mas-Colell? Doncs, el Govern d’Espanya.

Per tant, davant del seu mantra d’intentar justificar que 
no tenen el suficient suport parlamentari per aprovar 
els pressupostos –és a dir, com era d’esperar, que Es-
querra Republicana de Catalunya els ha deixat tirats 
sense aprovar pressupostos–, i com que vostè no té el 
valor de venir aquí a presentar els pressupostos, doncs, 
els catalans, davant d’aquest mantra, mereixen saber, 
tenen el dret a saber, que qui finança la Generalitat de 
Catalunya, que qui ha evitat la fallida de la Generalitat 
de Catalunya, és el finançament que li presta el Go-
vern d’Espanya.

Senyor Mas-Colell, fixi’s si és injust el Govern d’Es-
panya amb la Generalitat de Catalunya, que la Gene-
ralitat de Catalunya, junt amb Andalusia, serà la ter-
cera comunitat autònoma amb un objectiu de dèficit 
més elevat de tot Espanya, amb un 1,58 per cent de 
dèficit, d’objectiu de dèficit, mentre altres comuni-
tats autònomes..., Castilla - La Mancha, un 1,30; País 
Basc, un 1,20; Comunitat de Madrid, un 1,07; Extre-
madura, un 1 per cent, i Catalunya, un 1,58 per cent. 
Fixi’s si és injust el Govern d’Espanya, que la Genera-
litat de Catalunya té gairebé un 50 per cent més d’ob-
jectiu de  dèficit que Madrid, o un 58 per cent més que 
Extremadura. El que sí que és injust és que vostè vin-
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gui en aquest Parlament i sigui incapaç de dir com es 
pensa gastar els diners dels impostos dels catalans, 
és a dir, de presentar un pressupost.

Senyor Mas-Colell, vostè viu d’esquena al Parlament. 
En tot el que portem de legislatura, vostè només ha 
comparegut una vegada a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost d’aquest Parlament. Si fos pel seu 
nombre de compareixences, semblaria que a Catalunya 
no hi ha crisi i que tampoc hi ha atur. Però, fixi-s’hi, 
vostè ha passat de viure d’esquena al Parlament, a co-
metre, de fet, un frau democràtic, com és no explicar 
com es gastarà els diners dels impostos dels catalans 
en seu parlamentària, com és impedir que aquest Par-
lament pugui discutir, pugui debatre, com es distribui-
ran els ingressos de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de què vostè forma part –el Govern del se-
nyor Artur Mas, el Govern ERC - Artur Mas– és l’únic 
govern autonòmic que no ha presentat el projecte de 
pressupostos en aquest any 2013. Qualsevol govern 
que no sigui capaç de presentar el projecte de pressu-
postos en el seu primer any..., el normal és que aquell 
govern caigui, per incapaç –en el seu cas, seria més 
aviat per incompetent.

Per això, senyor Mas-Colell, des del Partit Popular ca-
talà hem demanat la compareixença immediata de tots 
els consellers perquè expliquin en seu parlamentària la 
pròrroga pressupostària en els seus respectius depar-
taments.

Senyor Mas-Colell, vostè ha de reduir el dèficit un 0,59 
per cent: passar del 2,17 que el va deixar, a un 1,58; és 
a dir, ha de reduir 1.180 milions d’euros. I si vostès, el 
Govern ERC - Artur Mas, han de reduir 2.000 mili-
ons d’euros, és perquè han deixat un deute a la Gene-
ralitat de Catalunya de 55.000 milions d’euros, i, per 
tant, s’han de pagar aquests interessos del deute. I ai-
xò implica, evidentment, doncs, que hagin de fer més 
retallades. Si no haguessin deixat aquest enorme fo-
rat de 55.000 milions d’euros de deute –vostès, ERC i 
Convergència i Unió, i el tripartit també–, avui proba-
blement les retallades no superarien, com a molt, els 
1.880 milions d’euros, i no els 2.000 que vostè ha de 
reduir per l’enorme deute que han deixat.

I miri, senyor Mas-Colell, la següent pregunta no la 
hi pregunto a vostè, perquè vostè no em pot contestar, 
atès el que pinta Convergència i Unió en l’actual Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i el que pinta vostè 
en el Departament d’Economia. Preguntar-li-ho a vos-
tè seria inútil. Per tant, optaré per preguntar-li-ho a la 
persona que crec que sí que em pot respondre. Per ai-
xò em dirigeixo a qui sí que em pot respondre, al dipu-
tat d’Esquerra Republicana, el senyor Pere Aragonès.

Senyor Pere Aragonès, diputat d’Esquerra Republica-
na, li ho pregunto: el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya presentarà pressupostos per al proper any 2014? 
Vostès donaran suport a un pressupost amb un objectiu 
de dèficit d’un 1 per cent per al 2014, quan es neguen 
a aprovar un pressupost per a aquest any 2013 amb un 
objectiu de dèficit d’un 1,58 per cent de dèficit? O el 
que és el mateix, senyor Pere Aragonès, per quant més 
temps continuarà la Generalitat de Catalunya sense 
aprovar un projecte de pressupostos?

En definitiva, avui hem tornat a constatar el que sig-
nifica un govern format per ERC, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i Convergència i Unió; és a dir, ni 
activitat legislativa, ni lluita contra la crisi, i, per des-
comptat, sempre sense pressupostos.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre 
senyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. Conseller, jo partiré la meva in-
tervenció en un acord i un desacord.

L’acord. Jo crec que el Govern de l’Estat està realitzant 
una estafa econòmica, i ho dic així de clar. I una estafa 
econòmica –el Govern de l’Estat–, perquè la distribu-
ció que es fa del dèficit no és en proporció a la despesa 
de comunitats autònomes i d’Estat. Les comunitats te-
nen el 36 per cent de la despesa, i no és més, entomen 
el 20 per cent..., és a dir, i entomen molt més en la re-
ducció del dèficit.

I, per tant, nosaltres estem d’acord amb el fet que es 
plantegi un requeriment, primer, d’un recurs contenci-
ós contra el límit de dèficit establert, en què s’exigeixi 
el pagament del deute de la disposició addicional terce-
ra. Estem d’acord amb el fet de comptabilitzar els 500 
milions que ha de pagar l’Estat en concepte del model 
de finançament. Per tant, aquests són acords d’Iniciati-
va Verds i Esquerra Unida amb el Govern.

A partir d’aquí, vostès diuen: «Prorroguem els pres-
supostos.» I van dir que prorrogaven els pressupostos 
per dos motius: un de polític i un de tècnic. El tècnic 
és que no coneixien els objectius de dèficit; aquest era 
l’argument tècnic que donaven. I l’argument polític és 
que era l’instrument per pressionar. Molt bé. De fet, 
vostès prèviament al Pacte per la llibertat signat entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana deien i es 
comprometien a elaborar un pressupost per al 2013, i 
així ho deien. I deien: «Mentre l’objectiu per al con-
junt de l’Estat és del 4,5 del producte interior brut, la 
demanda del Govern espanyol per a les autonomies és 
del 0,7.» Molt lluny de la tercera part, l’1,5 que els cor-
respondria, d’acord amb el PIB relatiu a la seva despe-
sa. Ep, és l’acord entre Convergència i Unió i Esquerra! 
I, finalment, l’Estat els ha atorgat un 1,58; per Inici-
ativa Verds - Esquerra Unida radicalment insuficient. 
Però, d’acord amb allò que havien pactat, sembla que 
quan van signar-lo sí que era possible fer el pressupost.

Aleshores, la qüestió és: si avui ja hem fixat l’objectiu 
de dèficit i si l’objectiu de la pròrroga, que era pressio-
nar, no ha servit, aleshores avui, per què prorroguen? 
Per un motiu polític –polític–: que no volen evidenciar 
on van les retallades, no volen posar-hi llum. Tenen 
dret a fer-ho, tenen dret a intentar-ho, però no és le-
gítim, ni és legal. De fet, mirin, les lleis no estan fe-
tes per caprici –les lleis no estan fetes per caprici. Els 
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ciutadans tenen dret a conèixer, i fixin-s’hi vostès: els 
diputats i diputades tenim dret, sí, a opinar, a esmenar 
i a decidir. Vostè té dret a proposar, però és el nostre 
dret, les majories que es determinin les que fixen pre-
cisament quines són cadascuna de les prioritats.

Avui jo buscava el decret –i no el trobo, no em deixa de 
sorprendre l’acte, diguem-ne, maldestre que vostè vin-
gui a explicar un decret que jo no he pogut llegir; on 
és?, m’agradaria que m’ho aclarís–, però, segons el que 
expliquen que van aprovar el dimarts, resulta que el Go-
vern prorrogarà el pressupost amb 2.000 milions d’eu-
ros de retallades per a enguany, i que totes les conselle-
ries acabaran desembre amb un 8,6 per cent de despesa 
inferior per al 2012.

Senyor Mas-Colell, vostè avui pot fer dues coses. La 
distribució lineal del 8,6 em sembla un atemptat a la 
intel·ligència, al sentit comú i a la sensibilitat social. No 
es pot fer una distribució lineal d’un 8,6 en un escenari 
de crisi com el que tenim. Hi estem d’acord? O pot fer 
una altra cosa, una distribució que no sigui lineal, en 
funció de les prioritats que estableixi el Govern, que jo 
crec i hauríem de concloure que han de ser prioritats 
eminentment socials. Si fa el primer és un insult a la 
intel·ligència, però és allò que li permet fer el decret de 
pròrroga. Si fa el segon, el que està fent és incomplir 
la llei, perquè vostè té dret a proposar, però som tots 
els diputats i diputades, amb les majories que es deter-
minin, els que podem, en definitiva, orientar quin és el 
sentit del pressupost.

Miri, senyor Mas-Colell, no és un caprici que l’Esta-
tut estableixi que una de les funcions del Parlament 
és l’aprovació del pressupost. És més, no és casuali-
tat que l’article 62 estableixi que el Parlament no pot 
fer  delegació legislativa al Govern de l’aprovació del 
decret llei de pressupostos. L’article 212 diu que cor-
respon al Govern elaborar i executar el pressupost, 
ep!, i al Parlament –fixin-se vostès quins capricis dels 
que van fer l’Estatut–, examinar-lo, esmenar-lo i apro-
var-lo. Els ciutadans tenen dret a saber, a opinar a par-
tir del coneixement, i els diputats tenim dret a esme-
nar, a decidir.

Senyor Mas-Colell, el que vostès estan fent no és le-
gítim, i no és legítim perquè vostès poden prorrogar 
el pressupost atenent a les eleccions, atenent fins i tot 
al fet que no saben l’objectiu de dèficit, però en el mo-
ment en què saben l’objectiu de dèficit han de venir a 
buscar una majoria parlamentària i determinar vostès 
les prioritats que vulguin determinar. Però vostès no 
poden treure’m a mi, com a diputat, com a represen-
tant, no poden treure-li a tots i cadascun dels diputats 
el dret a decidir quina és la prioritat del Govern i a co-
nèixer.

El president Mas fa poc va fer unes declaracions: «Vo-
lem fer de Catalunya un país de bones pràctiques i un 
país de transparència.» No hi ha pitjor pràctica ni res 
menys transparent que no presentar un pressupost. És 
la pitjor de les pràctiques possibles. Passem a ser l’únic 
parlament del món que per motius polítics el que fa 
és prorrogar un pressupost. I jo això crec precisament 
que és un frau, i un frau democràtic. La pròrroga del 
pressupost, com li deia, pot tenir raons tècniques, pe-

rò mai pot tenir raons polítiques. I vostès el que es-
tan evitant és precisament evidenciar en què es reta-
lla, i el que volen evitar és quedar retratats o quedar-se 
precisament sense els suports necessaris. Ser un país 
que prorroga pressupostos sense permetre la discus-
sió, la votació ni el coneixement del pressupost real fa 
d’aquest Govern un govern amb les pitjors pràctiques 
i amb la pitjor de les transparències. I vostè té dret a 
proposar com quadren les xifres, i jo tinc dret a esme-
nar-ho, i vostè té dret a buscar la majoria. Però el que 
en cap cas pot fer és precisament el que estan fent, el 
que estan materialitzant.

Quina és la pitjor de les conseqüències, però? La pitjor 
de les conseqüències és que no podem establir priori-
tats, perquè resulta que enguany, el 2013, és igual que 
l’any passat? A més amb la paradoxa que un pressu-
post aprovat amb el Partit Popular i una pròrroga de 
pressupostos amb el suport d’Esquerra Republicana. 
No té cap sentit.

En la roda de premsa del 6 d’agost el president Ar-
tur Mas va dir solemnement: «Vam advertir el Govern 
central que per sota de l’1,8 per cent de dèficit no farí-
em pressupost.» Bé. Això ho van advertir quan? Quan 
ja sabien que s’arribava a l’1,58, perquè prèviament ja 
es conformaven amb l’1,50. Sigui com sigui, quina co-
herència i quin plantar cara és fer un pressupost per 
al 2013 que, de fet, assumeix fil per randa el límit de 
dèficit fixat pel Govern del Partit Popular? El que fan 
és aplicar-lo de forma vergonyant; no ens vinguin amb 
històries. No planten cara en cap cas, en cap circums-
tància. El debat pressupostari pot permetre plantar ca-
ra depenent de quina sigui la majoria, però la pròrroga 
és acatament, acatar, acceptar i, a més, renunciar a la 
política d’ingressos. Si el Govern considera que el lí-
mit de dèficit imposat pel Govern del PP no és sols 
injust, sinó que no s’ajusta a la mateixa legalitat de la 
Llei d’estabilitat pressupostària –per cert, votada amb 
els vots de Convergència i Unió al Congrés dels Dipu-
tats–, el coherent és presentar al Parlament un pres-
supost del 2013 ajustat a les necessitats reals del país. 
I sí, encarar el debat i entomar-ho. Aleshores, per què 
no ho fan? Doncs, mirin, molt senzill: no ho fan per-
què amb aquesta pròrroga aconsegueixen evitar el de-
bat de les retallades, llums i taquígrafs, l’essència de la 
democràcia. Com ho deien? «Ser un país de referència 
en la transparència», no fent l’acte més bàsic de tota 
democràcia, que és aprovar un pressupost. Això és el 
que fan.

I la pròrroga pressupostària el que fa és obligar a ac-
ceptar, a acatar l’objectiu de dèficit. Sí, el marcat per 
l’Estat; primer el 0,7, després l’1,2 i ara l’1,58. Això és 
el que estem fent, eh? Ho dic per no aixecar la camisa. 
Estem acatant, fil per randa, el que diu Madrid. I es-
tem retallant, i veiem el que passa amb les ambulànci-
es. Ep, i veiem el que ha explicat el síndic aquest ma-
tí: la malnutrició infantil sí que existeix, eh?, i que no 
l’estem encarant prou ni com s’hauria d’encarar. 

La majoria CiU i Esquerra avui governa un pressupost 
fet pel Partit Popular; aquesta és la realitat. I si l’ob-
jectiu és plantar cara, el que estan fent és el major acte 
d’acatament respecte al que ha fet el Govern de l’Es-
tat. Mirin, és la millor demostració d’un govern para-
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litzat. Aquest és un govern al qual se li en va la força 
per la boca, que diuen que volen exercir el dret a deci-
dir i no són capaços de fer un pressupost com el país 
necessita. I com volen fer el màxim si no són capaços 
de fer el mínim? 

Per tot això, nosaltres els proposem un pacte de mí-
nims. Sí, Iniciativa fa una proposta, i una proposta, 
pacte de mínim minimorum. Què vol dir això? Exigim 
que el Govern, per transparència democràtica, presen-
ti en la pròrroga del pressupost un informe detallat de 
quins programes s’estan retallant, departament per de-
partament, i quins efectes econòmics –ara acabo, pre-
sidenta– i socials tenen aquestes retallades. I que la 
pròrroga i l’informe siguin presentats pel president de 
la Generalitat. I, en segon lloc, que no facin les reta-
llades lineals, sinó que precisament en Salut, Ense-
nyament i Benestar, i les conselleries més socials, el 
que no facin és aplicar aquestes retallades.

Després entraré en més propostes, però el que sí que 
entenem és que el que està succeint és un acte sublim 
d’acatament, i un acte sublim d’acatament quan sabem 
l’objectiu de dèficit, quan l’estratègia per superar els 
objectius de dèficit no s’ha acomplert. I tot per què? 
Perquè així eviten la fotografia, la llum i els taquígrafs 
sobre les retallades, i així potser se’n surten, en evi-
denciar que no tenen suports. Però un govern normal 
els busca, i si no els té, dissol el Parlament, o dissol 
les Corts, com ho va fer el Partit Socialista Obrer Es-
panyol, per exemple, l’any 95, quan es va trobar sense 
suports. Res més.

Presidenta, moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, conseller, per la 
seva exposició. Avui assistim, amb aires encara d’es-
tiu, al frau democràtic segurament més greu que hem 
tingut en els últims anys a Catalunya; un frau demo-
cràtic que no es produeix avui, que s’ha produït ja, 
com ja s’ha recordat abans. És cert que no té sentit 
portar un pressupost per tenir poc temps per executar, 
perquè vostès el frau democràtic ja l’han comès. I vos-
tès ja fa mesos que fan un frau democràtic als ciuta-
dans de Catalunya, no a aquest Parlament només, que 
representa els ciutadans de Catalunya.

Si no tenim pressupostos és perquè vostès no els volen 
portar, perquè tenir-los, vostès els tenen. Hi han pres-
supostos, però ocults. Hi han pressupostos, però ama-
gats. Hi han retallades, però no s’expliquen. Hi han 
més impostos, però no es diu a què es dediquen. Vostès 
tenen pressupostos; el que passa, que no els ensenyen 
als ciutadans de Catalunya, els estafen. Vostès estan 
estafant els ciutadans de Catalunya, que són qui els pa-
guen i ens paguen el sou a tots els que estem en aquesta 
cambra. Per tant, això és una estafa i un frau als ciuta-
dans de Catalunya, que són els que paguen impostos i 
volen saber a què es destinen els seus impostos.

Per tant, avui el que es consolida és l’estafa democràti-
ca als ciutadans que legítimament paguen. I qui paga, 
mana, i com que qui paga mana, els ciutadans han de 
saber a què es destinen els seus impostos. I vostès els 
estan retallant, apujant impostos i no sabem ni a què 
destinen els diners, ni què pugen ni què baixen. Ens ho 
imaginem pel que veiem als diaris, ens ho imaginem 
per les conseqüències socials que està tenint, ens ho 
imaginem per les butxaques i com queden les butxa-
ques escurades dels ciutadans, però no sabem quines 
són les seves prioritats. O millor, sí que les sabem, pe-
rò no les poden posar vostès a sobre la taula.

Per tant, vostès agafen els diners de la butxaca dels 
ciutadans de Catalunya, gestionen aquests diners i els 
destinen al que vostès creuen convenient, sense passar 
pel Parlament de Catalunya, que és qui té aquesta ca-
pacitat. Jo els recordo –i ho deuen saber vostès perfec-
tament, i vostè, conseller– que el que dóna sentit his-
tòricament a un parlament és la llei de pressupostos. 
Quan neixen els parlaments, anys i segles enrere, nei-
xen perquè hi han pressupostos, perquè allà és on s’ex-
plica a què es destinen, a qui se li apugen els impos-
tos, a qui se li abaixen i a quines partides es destinen. 
Aquest és el sentit d’un parlament. Vostès s’estan car-
regant el Parlament de Catalunya. Bé, si vostès volen 
el poden tancar. Si els fa nosa, si només volen fer ca-
denes humanes, concerts, cimeres, fotos i plorar tot el 
dia, tanquin el Parlament, no cal. És la seva voluntat? 
És la seva voluntat? Això és el que volen vostès, tancar 
el Parlament i fer cadenes? Envoltaran vostès el Par-
lament amb cadenes, o legislem el Parlament, o fem 
pressupostos, o gestionem, o som un estat amb una co-
munitat autònoma democràtica que compleix les seves 
obligacions? 

Aquest és el doble model que tenim, o el model del vic-
timisme, de l’èpica i de la posició cursi, si m’ho per-
meten... Que no toca en aquests moments la posició 
cursi, sinó la posició de gestionar, explicar, donar ex-
plicacions i ser més democràtics que mai. I democrà-
cia –la paraula primera: «democràcia»– és parlamen-
tarisme, i parlamentarisme és portar pressupostos, i 
vostès no estan complint amb la primera llei d’un par-
lament. Per tant, estan incomplint i estan anant con-
tra l’autonomia de Catalunya; són vostès els enemics de 
l’auto nomia catalana, perquè no estan gestionant pre-
cisament els pressupostos, que tenen competències i 
l’obligació de fer-ho. 

Si no es veuen capaços de presentar pressupostos és 
molt senzill: vostès poden marxar, no és obligatori go-
vernar. Un es pot presentar a les eleccions –s’hi pot 
presentar–, pot guanyar, pot perdre, pot perdre escons, 
pot créixer. Però el que un no pot fer és desistir de les 
seves obligacions, el que un no pot fer és abandonar 
les seves obligacions. I vostès estan abandonant les 
obligacions d’un govern, que és presentar pressupos-
tos. Per tant, marxin –marxin–, pleguin, convoquin 
eleccions, busquin altres aliances de govern si no es 
veuen capaços de governar amb els deliris d’Esquerra 
Republicana. Però el que no poden fer vostès és obvi-
ar el que és una realitat, que és que els toca governar.

Ambulàncies, policies, metges, bombers, inversions, 
empreses, concerts amb empreses que donen serveis 

Fascicle segon
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públics, tot això està ocult o paralitzat per culpa de la 
seva mala gestió o la seva no-gestió. Per tant, vostès 
estan afectant la vida de molta gent i, sobretot, ho es-
tan fent amb absoluta falta de transparència, com ja 
s’ha dit en intervencions anteriors.

I jo em pregunto: hi ha una conspiració mundial con-
tra Catalunya? Perquè són vostès l’únic ens que no pre-
senta pressupostos del món occidental. Hi ha alguna 
conspiració mundial? S’han alineat alguns planetes? 
Ha passat algun cometa aquest estiu que s’ha alineat 
contra Catalunya? O és que vostès estan fora d’òrbita? 
O és que vostès no s’assabenten que a vostès els toca 
governar? Com s’ho fan els ajuntaments, que també 
han de complir? O els ajuntaments no tenen tots un 
mateix sostre de dèficit? Clar que el tenen. I què? Què 
passa? Que deixen ara de presentar pressupostos? No, 
els compleixen, tenen les seves dificultats. Estem en 
una crisi molt grossa –ja ho sabem– d’ingressos, pe-
rò com tothom. I altres comunitats, com s’ho han fet? 
Com s’ho han fet, la resta de comunitats autònomes 
per presentar pressupostos? Què passa, que rema a fa-
vor...? La conspiració és contra Catalunya i la resta de 
comunitats tenen les coses molt fàcils en aquests mo-
ments? O els lands. O el que eren províncies italianes. 
Tothom ha de complir les seves obligacions. Què és 
això de no complir les obligacions?

Vostès és evident que volen una coartada, volen plorar, 
volen victimisme, volen confrontació, però no volen 
governar, no volen gestionar. I per això han de marxar, 
si no se’n veuen capaços. Per tant, ajuntaments com-
pleixen; vostès també. I, si no, hi insisteixo, deixin que 
altres ho facin o busquin altres aliances, si Esquerra 
Republicana només està per fer cadenes i encadenar la 
gent. Busquin altres aliances, si només volen fer cade-
nes. Però les cadenes no són les solucions per gestio-
nar la vida diària dels ciutadans de Catalunya. I, per 
tant, deixin vostès d’encadenar la gent i presentin pres-
supostos.

Per altra banda, s’ha parlat d’objectiu de dèficit. El se-
nyor Mas-Colell, el mateix que defensava un 1,5, com 
ja s’ha dit... –i l’hemeroteca és així de cruel–, un 1,5 
al desembre del 2012, era una xifra raonable, i avui és 
una xifra, com vostè ha dit, que no és suficient, que 
no és de la seva voluntat. Miri, nosaltres podem estar 
d’acord que es pot debatre sobre el repartiment de les 
càrregues del dèficit dintre d’un estat descentralitzat. 
Clar que sí que es pot debatre. I Catalunya, com altres 
comunitats o els ajuntaments, pot sumar forces per de-
fensar aquesta posició, només faltaria. Però el que un 
no es pot permetre és no complir, dir: «No, com que no 
m’agrada no compleixo.» Imagini’s que tots els ajunta-
ments de Catalunya demà, com que no els agraden els 
objectius de dèficit o el sostre que se’ls fica, decideixen 
incomplir les normes. Això seria el caos. Doncs, és el 
que vostès volen, el caos, perquè en el caos aquests de-
bats de casal independentista funcionen.

Aquest debat o aquesta intervenció que ha fet el senyor 
Aragonès, de casal independentista, de «amb la inde-
pendència no hi haurien problemes i tindríem tots els 
instruments...» Sí, Grècia també té molts instruments 
i així està. Vull dir que si vostès creuen que el proble-
ma és de tenir instruments, doncs, mirin vostès com 

està el món i aquells que tenen instruments com han 
acabat. Sí, sí..., amb bons escombraria com els de Ca-
talunya, alguns; sí, sí..., és la realitat. Com vostès ho 
van deixar al tripartit i com ara Convergència amb els 
pressupostos del PP també ha deixat Catalunya. Per 
tant, això no se soluciona amb discursos de casal inde-
pendentista, això no se soluciona mirant cap a un altre 
costat. Això..., s’aborda el problema i es busquen alian-
ces. I, si no, es plega i marxa.

Per tant, nosaltres considerem que aquest no és un 
problema de dèficit, que vostès han fet avui una esta-
fa aquí, que han fet que no puguem saber les partides 
pressupostàries. No sabem en què estan retallant vos-
tès, no sabem què pensen fer amb la prioritat de despe-
sa aquest any, no sabem l’execució dels pressupostos. 
No sabem res. I som diputats i ens paguen per estar 
aquí controlant el Govern o realitzant pressupostos, en-
tre altres coses.

Per tant, nosaltres estem convençuts que s’ha acabat el 
temps dels governs de les cimeres, les fotos, les cade-
nes; que és l’hora de governar i de gestionar; que cal 
reivindicar, però amb una mà es pot reivindicar i amb 
l’altra s’ha de governar, i vostès han pujat només al 
carro de la reivindicació i del victimisme. S’han aca-
bat els temps de plors, s’han acabat els temps de vic-
timista. Catalunya necessita il·lusionar-se amb un go-
vern que compleixi, no amb un govern que menteixi, 
no amb un govern que li digui a la gent, amb un dis-
curs populista, que separant la gent i aixecant fronteres 
s’acaben els problemes de la gent; al revés, s’agreugen.

Per tant, no és moment de separar, no és moment d’in-
complir les lleis, no és moment de no presentar pres-
supostos; és moment de tot el contrari: de complir, de 
sumar forces, de ser responsables, d’intentar dialogar 
per tirar endavant pressupostos en un moment delicat, 
econòmic i social, per a Catalunya. I, sobretot, no és 
moment per a perdedors –no és moment per a perde-
dors. Ja estem tips de victimisme. Així no es pot viure. 
Vostès la seva situació i el seu neguit l’encomanen als 
ciutadans de Catalunya. De veritat, vostès amb la seva 
visió victimista encomanen un victimisme a la socie-
tat catalana que no ens mereixem. Els catalans i els 
ciutadans de Catalunya i les seves empreses estan molt 
per sobre d’aquest victimisme, tenen moltes més capa-
citats del victimisme i dels plors que cada dia sentim 
d’un govern.

No és hora de ser els millors sense preguntar-se qui hi 
ha contra nosaltres? No és hora de ser simplement mi-
llors i no de ser diferents? No ens importa tant ser di-
ferents com ser millors. I per ser millors l’únic que cal 
és mirar endavant i governar. I buscar aliances. Estem 
disposats des de Ciutadans a debatre els pressupostos, 
però els hem de veure. No podem debatre ni pactar ni 
dialogar si no hi ha res a pactar ni res a dialogar per-
què no hi ha objecte.

I vaig acabant, presidenta. En conclusió, la paradoxa 
que es produeix avui és que Convergència i Unió, el 
partit que va lluitar per tenir autonomia a Catalunya, 
el partit que va ser present en la redacció de la Consti-
tució, el partit que va ser anomenat Minoria Catalana, 
el partit que va defensar que aquí hi hagués una cam-
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bra per poder aprovar pressupostos, que tinguéssim un 
estatut d’autonomia que es complís, el partit que va fer 
tot això és el mateix partit que s’està carregant l’auto-
nomia catalana incomplint i no presentant pressupos-
tos, tancant de facto aquest Parlament; és el mateix 
partit que per la via separatista està aconseguint tren-
car la societat catalana; és el mateix partit que s’està 
trencant a si mateix dintre i en el seu electorat. Vostès 
s’estan equivocant, estan cometent un greu error, pe-
rò no només els afecta a vostès com a partit, afecta la 
societat catalana. I això és el que ens preocupa. Rectifi-
quin o marxin. Convergència i Unió –la paradoxa–, un 
partit que va lluitar per l’autonomia de Catalunya, avui 
és el partit que descompon les competències, les parti-
des, les gestions d’una autonomia catalana. Si us plau, 
rectifiquin i, si no, marxin.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Finalment, té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Jordi Tu-
rull.

Jordi Turull i Negre 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, conse-
ller, per la seva compareixença. Després del que sem-
bla..., doncs, això a què hem assistit ara, aquests espais 
gratuïts de demagògia electoral i partidària que hem 
sentit, sense que hi hagi hagut cap alternativa, ens 
agradaria poder-nos posicionar sobre la decisió políti-
ca que ha pres el Govern.

El Govern ha pres una decisió política amb moltes 
conseqüències. Quatre decisions, de fet, que ha expli-
cat perfectament el conseller, no? Una decisió  política, 
que nosaltres ho vàrem dir en el seu moment, que la 
sintetitzàvem en el fet de dir que aquest era un go-
vern que plantava cara a la situació i que donava la ca-
ra. Plantar cara i donar la cara. I avui estem assistint, 
doncs, a una vessant d’això, que és donar la cara –es va 
donar davant dels ciutadans, es va donar davant dels 
mitjans de comunicació– d’una decisió política molt 
important, que consistia a prorrogar i prendre la deci-
sió de prorrogar aquests pressupostos, ordenar l’efec-
tuació dels pressupostos del 2014, anar al contenciós 
administratiu en la línia aquesta de no donar-se per 
vençuts perquè hi hagués un repartiment equitatiu dels 
objectius de dèficit, i també dins de les mateixes mesu-
res –i això ja es va anunciar a principis d’agost– com-
parèixer en aquest Parlament de Catalunya.

Com es pot dir en el marc d’una discussió en el Parla-
ment de Catalunya que no hi haurà debat polític sobre 
aquesta decisió? Què estem fent ara? Em poden expli-
car què estem fent ara? On estem? (Remor de veus.) Se 
 segresta..., el mes d’agost... Si ho van demanar vostès! 
Diu: «El mes d’agost.» Però si ho van demanar vos-
tès! Que es pensa que fem Diputació...? (Remor de veus.) 
No, no..., vostès van demanar de parlar-ne immediata-
ment. Diuen: «Se segresta el paper del Parlament.» Què 
estem fent ara aquí? El que passa, que vostès han vingut 
amb el pilot automàtic –vostès han vingut amb el pilot 

automàtic–, i vostès diuen: «És que no sabrem això, no 
sabem allò.» Si preguntessin... Però com que han vingut 
amb el pilot automàtic vostès no han començat a pregun-
tar; han vingut amb el seu discurs fet, no?

De debat parlamentari n’hi haurà –de debat parlamen-
tari n’hi haurà– i n’hi haurà el que vulguin. I avui es-
tem fent aquest. Hi haurà el debat de política gene-
ral; hi hauran les comissions d’Economia, hi hauran 
les comissions de tots els departaments; tenen tots els 
recursos parlamentaris per a totes les coses que vo-
len preguntar. Com poden fer aquestes afirmacions? 
En comptes de preguntar al conseller per submergir-se 
en el què d’aquesta decisió, com es poden passar du-
rant un debat parlamentari mitja intervenció dient que 
no hi ha debat parlamentari? És que de veritat que al-
gunes afirmacions ratllen el ridícul: «Atemptat a la 
democràcia.» Jo..., potser ens hem perdut alguna co-
sa durant aquests dies d’agost –potser ens hem perdut 
alguna cosa. Però la democràcia i el joc democràtic... 
A part del que estem vivint, a part del debat parlamen-
tari, segur que en aquest Parlament hi hauran decisi-
ons en relació amb aquesta decisió política que ha pres 
el Govern, hi hauran votacions en aquest Parlament en 
relació amb aquesta decisió política. On és el concepte 
de democràcia? Per vostès quin és? Quan no s’aplica o 
quan no es fa allò que vostès volen, atemptat a la de-
mocràcia. És inaudit. Ho estan portant a un extrem re-
alment preocupant. Tot allò que a vostès no els agrada 
és un atemptat a la democràcia, no?

Escoltin, no s’enganyin. Aquí hi havia diverses posici-
ons i el debat i la decisió política, que és la important, 
que és que al final un govern pren una decisió..., aquí 
hi havien diverses possibilitats. Una –que se’ns propo-
sa per un grup claríssimament i mig per un altre grup– 
és la genuflexió, el servilisme de dir: «Ens manen això, 
fem això. Amén.» Aquesta és una posició, una decisió 
política –és una decisió política. Una altra, se’ns diu: 
«No, no facin cas d’això, no ho acatin, pintin els núme-
ros –pintin els números–, que això sí que ens donarà 
una imatge de serietat, de credibilitat de cara a l’ex-
terior increïble.» Llavors, podrem anar a la residència 
que porti el nom que porti –és igual– i els direm: «Ei, 
tranquils, al pressupost ja hi ha el doble del que tenia 
previst donar-los. Només hi haurà un problema: no els 
ho podrem pagar perquè com que no ens ho finança-
ran no ho podem pagar. Però, oi que estan contents, se-
nyors de les residències, que nosaltres hem pintat aquí 
uns números perfectes?» No ho podrem complir, però 
és igual, però hem quedat bé. Gran part del que ens 
passa és que durant molt temps es va fer aquesta gestió 
pressupostària –gran part del que ens passa és perquè 
durant temps es va fer aquesta gestió pressupostària.

Per tant, lliçó de serietat en la gestió pressupostària, ni 
una, i menys per part d’alguns. Perquè un frau demo-
cràtic serà aprovar uns pressupostos amb un objectiu 
de dèficit i acabar liquidant el doble. Frau democràtic 
és explicar a la població que s’ha tancat un exercici 
amb el 2,4 i acabar amb el 4,2, quan no se li coneixen 
al conseller problemes de dislèxia política. Aquest és 
el problema. Això no és serietat, això sí que pot ser un 
frau democràtic.
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I l’altra decisió, que era l’oportuna, és dir: «No, nos-
altres, davant d’aquells que ens proposen un objectiu 
de dèficit que posa en risc el nostre estat del benestar, 
que volen matar el nostre estat del benestar, nosaltres 
presentant els pressupostos no farem d’enterramorts.» 
I això és el que nosaltres fem: no dignifiquem, com 
va dir el conseller, uns objectius de dèficit indignes. 
Però tampoc enganyem la gent –tampoc enganyem la 
gent–, perquè avisem que serà un any dur –i el conse-
ller ho ha dit–, perquè tot allò que superi aquest objec-
tiu de dèficit la dificultat serà per finançar-ho.

I aquestes eren les tres possibilitats. I no donin lliçons 
de credibilitat, no donin segons quines lliçons de cre-
dibilitat. Perquè tan important com el debat dels pres-
supostos –i en aquest Parlament s’ha dit moltes vega-
des durant el debat de pressupostos, hagin governat 
uns o hagin governat els altres– ho és la liquidació, 
justament, dels pressupostos. Perquè aquí s’han apro-
vat coses molt interessants que quan ha arribat la liqui-
dació –i d’això també en podríem parlar llargament–, 
doncs, s’ha vist que, entre el que es va aprovar i el que 
es va liquidar, poca cosa tenien a veure. 

Molts de vostès han vingut amb el seu pilot automàtic. 
El problema, senyor Coto, no és el senyor Aragonès 
o Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. 
No s’equivoquin, no és el senyor Aragonès ni Esquer-
ra Republicana el fet que no aprovem pressupostos. Ho 
té més fàcil; es diu Montoro i Partit Popular. Però si 
és així de fàcil! Aquesta és la qüestió. Com volen vos-
tès...? A un senyor que va a Europa a dir: «No és pos-
sible que complim aquests objectius de dèficit», que no 
és possible, fent tota aquesta pedagogia, li donen una 
flexibilització i és tan bo llavors per a ell que no ser-
veix per als altres, perquè s’ho queda tot, i al que es 
dediquen els esforços de l’Estat espanyol..., és a base 
de cargolar més els altres. No ens vingui amb demagò-
gia. Diu: «Els catalans tenim dret a saber com es gas-
ten els impostos dels catalans.» Doncs, sí, senyor, i ho 
sabrà en una part. Però si vol saber com es gasten tots 
els impostos dels catalans els ho pregunta a alguns pre-
sidents d’aquestes comunitats autònomes que ens posa 
com a exemple, perquè ells se’n gasten molts, d’im-
postos dels catalans. Això ens ho posa com a exemple. 
Aquest és el tema. No ens vingui amb segons quines 
demagògies ni amb segons quins pilots automàtics.

El problema de no portar els pressupostos és un tema 
de decisió política davant una distribució injusta des 
de tots els punts de vista dels objectius de dèficit. El 
Pacte d’estabilitat parlamentària parlava d’un terç. Ho 
ha dit sempre el conseller. El conseller –i aquests dies 
alguns mitjans de comunicació ho recordaven– amb el 
0,7 va dir: «És monstruós.» Va posar el qualificatiu de 
«monstruós». I va dir en seu parlamentària: «Jo, amb 
el 0,7, no sé fer uns pressupostos, si no és...» (Remor 
de veus.) No, no..., el senyor Lucena fa una cara així... 
No, vostès segur que sí que els sabrien fer amb el 0,7, 
i inclús amb un 1 per cent de superàvit. No, si saber-lo 
fer, el sabrien fer... I, llavors, ens passa el que ens està 
passant. Aquest és el tema, aquesta és la qüestió.

És una decisió política de calat. I la decisió que ha pres 
el Govern combina aquestes dues coses: plantar cara 
i donar la cara. Plantar cara a la decisió del Govern 

de l’Estat, però també a la situació –també a la situa-
ció. És molt fàcil venir aquí a fer el discurs genèric. Jo 
l’únic que els pregaria és que, quan se’ls acaben els ar-
guments polítics, no cal que entrin a intentar posar-se 
en el terreny personal del conseller, perquè ja és l’últim 
que a vostès els faltaria –ja és l’últim que a vostès... 
Vostès li preguntaven com se li han posat les vacan-
ces al conseller. Vostès haurien de començar a deixar 
de fer vacances i començar-se a arremangar per in-
tentar ajudar a aixecar aquest país. Perquè l’expressió 
«vacances» l’estan fent servir massa vegades, vostès. 
I aquí no hi ha ningú que estigui fent vacances –aquí 
no hi ha ningú que estigui fent vacances. I la demagò-
gia és molt fàcil, però segons quines lliçons en tema 
pressupostari molts de vostès no estan en condicions 
de donar-les. 

Iniciativa ha començat dient que... (Veus de fons.) No, 
vostès... (Veus de fons.) No, el senyor d’Iniciativa diu... 
(Veus de fons.) Home, sí, clar... El senyor d’Iniciativa 
diu: «Madrid ha produït una estafa financera.» Però al-
hora gairebé ens proposa que fem de trileros nosaltres? 
No. No, nosaltres no podem participar en aquesta es-
tafa. No podem ser còmplices d’aquesta estafa finan-
cera. No ho podem ser a base de presentar els pressu-
postos. (Veus de fons.) Però tampoc enganyant la gent, 
senyor Herrera. Com finança el fet de saltar-se el dèfi-
cit? Això de: «No, no..., fem el dèficit que vulguem.» 
Com ho finança? –com ho finança? (Veus de fons.) No, 
no..., no ho explicarà. Perquè saben com ho finança?, 
com ho podíem finançar fins ara? Portant-ho del 2,4 
al 4,8, deixant una factura de 70.000 milions d’euros. 
Així és com ho finançaven vostès. I ara aquestes fac-
tures les paguem nosaltres. Doncs, nosaltres no volem 
deixar això així per a les futures generacions i altres 
 coses, perquè aquesta gestió tan fantàstica que ens pro-
posa el senyor Lucena el que ens ha deixat, entre d’al-
tres coses, és l’accés als mercats tancat. I quan hi ha 
l’accés als mercats tancat i el que t’ha de deixar els di-
ners és el principal morós que tens a la teva institució, 
després segons quines propostes no les pots fer.

Per tant, nosaltres valorem positivament aquesta deci-
sió que ha pres el Govern, que no és una decisió agra-
dosa –que no és una decisió agradosa–, que s’haurà de 
trampejar aquesta situació per difícil que sigui, però 
que és una decisió de plantar cara, de donar la cara da-
vant dels ciutadans i de fer front a aquesta situació men-
tre altres segueixen, diguem-ne, bastant de vacances.

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, conseller.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el con-
seller d’Economia i Coneixement, l’honorable senyor 
Andreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies a les intervencions de tots els grups. 
Permetin-me, aquesta vegada, organitzar els meus co-
mentaris diferent, d’una forma diferent a l’habitual. 
I, com que les coses estan molt clares, començo per 
donar les gràcies als dos grups que explícitament han 
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recolzat la mesura de la pròrroga: el Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup de Convergència 
i Unió.

Repetint punts que s’han fet, permetin-me dir al fa-
mós assumpte de l’1,5 que jo crec que s’ha fet una lec-
tura on estava perfectament clar. L’1,5 era el terç del 
4,5, però l’1,58 no és el terç del 6,5. I, per tant, no pre-
sentem el pressupost perquè, efectivament, fem políti-
ca i com un acte de no-dignificació d’aquest objectiu. 
Jo he repetit moltes vegades que no és un objectiu just. 

Deixi’m passar al Grup Socialista. Jo hauria esperat 
que el senyor Lucena –del qual, evidentment, m’espe-
rava un atac fort– hagués començat com el senyor Her-
rera. És a dir, amb alguna frase amb la qual reconegu-
és que tenim una agressió per part del Govern central, 
que tenim una retallada que ens ve imposada des del 
Govern central. Però no, el senyor Lucena sobre això 
no ha dit ni una paraula. Al senyor Lucena l’únic que 
li importa és trobar punts per fer guanys polítics; pot 
ser parlant dels discapacitats o pot ser parlant d’altres 
coses. Però realment havia esperat un parell de parau-
les com a mínim reconeixent que tenim un problema 
greu que ens ve des del Govern del Partit Popular.

Vostè té una visceralitat excessiva i esdevé massa per-
sonal. Per tant, deixi’m ser una mica personal també. 
A mi el prestigi que jo pugui tenir amb vostè no m’im-
porta. Si el tinc per terra tant me fa. A mi m’importa 
molt més el prestigi que jo tingui amb mi mateix. I li 
vull dir que jo, amb mi mateix, em tinc el prestigi alt 
perquè estic fent una de les feines que a mi em genera 
més orgull d’estar fent, que és estar servint el meu  país 
en un moment molt difícil, en circumstàncies molt di-
fícils i de la millor manera que sé.

A mi em sembla que les seves observacions potser re-
flecteixen –i perdoni que sigui personal, però jo també 
ho puc ser– que vostè, personalment, no es deu sen-
tir gaire còmode en aquest Parlament. Al cap i a la fi, 
per vostè, aquest és un parlament de províncies, sense 
gaire poder, i està començant una carrera que encara 
li quedaran molts anys. Vostè es deu sentir incòmode 
en aquest Parlament. I sento dir-li-ho: potser li reco-
manaria un sabàtic d’un any a Miami, que potser és el 
que en aquests moments li convindria. Si vol continu-
ar per la via personal, hi continuarem, però per mi és 
l’última vegada. Si vostè no hi torna, amb temes per-
sonals, jo tampoc hi tornaré; però, si vostè hi torna, jo 
hi tornaré.

Respecte al Partit Popular, m’ha preguntat que quina 
diferència hi ha entre jo i el conseller Castells. Home, 
n’hi ha moltes, però segurament, ja li ho dic, la dife-
rència entre jo i el conseller Castells és menor que en-
tre jo i vostè, eh? Això em sembla clar. Però, a part 
d’això, deixem el conseller Castells de banda.

Totes aquestes observacions sobre el que és el Govern 
central –que ens dóna diners, que ens finança, etcète-
ra–, tot això el que fa és abonar els meus arguments. 
Escolti, tot això el Govern central ho fa amb els nos-
tres diners; són els diners dels catalans, no surten d’un 
altre lloc, surten de la butxaca dels catalans. El que 
passa és que passen per Madrid, alguns es queden, al-
tres se’n van, i s’hi posen molts condicionants. A més, 

són crèdits, són diners que s’hauran de tornar. I escol-
ti, jo ja preferiria no dependre del Govern central, eh? 
O sigui, jo crec que, de fet, l’agenda que molts d’aquest 
Parlament tenim és precisament no dependre del Go-
vern central. O sigui que el fet que vostè posi tant èm-
fasi en el fet que depenem molt del Govern central... 
Si per aquí és per on plora la criatura, escolti! A vostè 
potser li sembla bé, però a nosaltres ens sap molt greu. 
I per això tenim les posicions que tenim.

Per descomptat que presentarem els pressupostos del 
2014. I suposo que el senyor Aragonès ja li comentarà 
quina és la seva posició respecte a la posició que ell 
prendrà respecte a aquests pressupostos.

Al senyor Herrera haig de començar per expressar-li 
el meu agraïment per aquest principi, amb el qual re-
coneix que tenim un problema, que és un problema de 
Catalunya i que segurament ho estem fent molt mala-
ment, però que no és un problema que aquest Govern 
s’ha inventat.

Dit això, evidentment, tot el que estem fent és perfec-
tament legal. El que s’està fent no és lineal. És lineal 
en els capítols II-VIII; no ho és en el capítol I. I, a més, 
hi ha l’estipulació de flexibilitat precisament perquè hi 
ha situacions excepcionals que s’han d’atendre.

Pel que fa a l’acord, home, jo vull fer constar que vos-
tès van voler que vingués com més aviat millor. I com 
més aviat millor ha estat dos dies després de l’Acord de 
govern que es va prendre dimarts i que el té aquí –si 
vol l’hi passo– i que es publica demà. O sigui, demà el 
podrà llegir, però, si ho vol, aquí el té, eh?

Després, també –i això també va per alguna de les in-
tervencions de Ciutadans–, aquesta cosa que «no sa-
bem res –no sabem res, no sabem res–». Escolti, si no 
saben res és que treballen poc, eh?, perquè d’infor-
mació n’hi ha moltíssima. I certament, només han de 
preguntar què passa amb aquest programa, què passa 
amb l’altre programa o mirar la web i ho trobaran. Per 
tant, no sé si això va més per vostè o va més per Ciuta-
dans. Però, en fi, la informació hi és tota, no serà per 
falta d’informació que les coses no aniran bé.

I vostè diu que no plantem cara pel que fa a plantar 
cara presentant uns pressupostos, diguem-ne, fora de 
la legalitat dels objectius que són els que està mirant 
Europa. Doncs, ja li han contestat, però jo diria que si 
agafa una perspectiva més àmplia –que no inclou no-
més el procés pressupostari– s’està plantant cara. Vos-
tès estan plantant cara, nosaltres estem plantant cara, 
i altres estan tan nerviosos que també veuen que s’està 
plantant cara. Si no, no estarien tan nerviosos.

Per passar al senyor Rivera... –el frau democràtic, es-
tafa, quan neixen els parlaments... Sí, home, sí, ja sé 
perfectament que quan neixen els parlaments és per 
pressupostos, i així va néixer la Diputació del Gene-
ral, és a dir, la Generalitat de Catalunya. I, per tant, els 
pressupostos amb desenvolupament de la normalitat 
es presenten. Però ja he argumentat, una, que la pos-
sible no-presentació un any és completament estatutà-
ria, i, segona, que, bé, això pot passar quan la situació 
no és completament normal; i la situació és lluny de 
ser completament normal en aquests casos.
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També és evident per mi, i ho ha de ser per tots, que 
el Parlament tindrà totes les oportunitats que vulgui 
de pronunciar-se sobre aquest tema. Estic segur que hi 
haurà interpel·lacions, estic segur que hi haurà moci-
ons, estic segur que hi haurà votacions. O sigui, l’opor-
tunitat de pronunciar-se no faltarà. I, pel que ja he dit 
d’informació, d’informació n’hi ha moltíssima; vostès 
la poden trobar si treballen una mica i, si no, no es pre-
ocupin que ja els la donarem. Si aquí no s’amagarà res!

Finalment, vostè acabava en un to també molt encès 
dient que «o fem això o marxin». I jo li diré: tregui’ns. 
Ja sap els procediments legals per fer-ho; doncs, inten-
ti-ho. Nosaltres sempre estarem dintre de la legalitat 
que correspongui a cada moment.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. A continuació, tenen el torn de rè-
plica els grups parlamentaris. Tenen cinc minuts ca-
dascú. En primer lloc, té la paraula l’il·lustre senyor 
Pere Aragonès, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, 
nosaltres voldríem repetir i insistir en un missatge que 
hem intentat donar en la primera intervenció al con-
seller, que és que, evidentment, la pròrroga, les carac-
terístiques del decret de pròrroga, doncs, que demà 
sortirà publicat al Diari Oficial de la Generalitat es-
tableixen una retallada en els capítols II a VIII lineal 
d’aquest 8,6. Però, evidentment, també hi ha la possi-
bilitat d’aquesta flexibilitat.

Estem en una situació excepcional, d’una crisi econò-
mica que produeix, doncs, bé, efectes molt negatius 
en el conjunt de la societat, però especialment en els 
sectors més vulnerables. I nosaltres demanem explíci-
tament al Govern que aquesta flexibilitat l’apliqui per 
poder donar resposta, en el marge que hi hagi, en la 
mesura del possible, a les necessitats que es van gene-
rant. I en els propers mesos tindrem ocasió en aquest 
Parlament, també, de suggerir alguna d’aquestes ac-
tuacions.

Utilitzaré aquest torn, també, per respondre a algunes 
interpel·lacions que se m’han fet. Al representant del 
Partit Popular, miri, a mi no em correspon respondre a 
les preguntes que vostè ha fet. Jo sóc un diputat d’Es-
querra Republicana que intento col·laborar amb el meu 
grup parlamentari per tal de –des d’una posició ente-
nem que responsable en un moment en què el país pa-
teix una situació econòmica molt complicada i en què 
té un repte polític plantejat molt important– donar el 
màxim d’estabilitat i intentar que es facin les políti-
ques més adequades possibles en aquest moment.

Jo no sé si aquest estil de governs a l’ombra, de pressi-
ons i així és el seu. El que sí que sé és que nosaltres no 
compartim aquesta visió tacticista del que és l’actuació 
parlamentària i que intentem ser el més coherents pos-
sible. Nosaltres no venim aquí a denunciar que Cata-

lunya és on hi ha més pressió fiscal i formem part d’un 
govern espanyol que és el campió de la pressió fiscal, 
que ha augmentat l’IVA, que ha augmentat l’IRPF. I li 
recordo que, dels darrers impostos creats a Catalunya, 
vostès van donar suport, per exemple, a la taxa turísti-
ca, sense anar més lluny; no sé si potser se’n penedei-
xen, però vostès ara critiquen aquesta pressió fiscal, 
que és la que vostès han creat.

Vénen aquí a donar-nos lliçons sobre el dèficit, però 
l’Administració general de l’Estat, en el primer semes-
tre, ja ha superat el límit de dèficit que tenia –l’Admi-
nistració general de l’Estat. Excloent la seguretat social 
tenia atorgat un límit de dèficit del 3,80 amb... A més, 
això tenint en compte el marge de més que es va acon-
seguir el mes de maig. I ja estan al 3,81, i queda mig 
any, amb dades de 30 de juliol del seu ministeri. Per 
tant, si aquest és el seu estil, doncs, miri, no és el nos-
tre. I, per tant, com que no és el nostre, no li respon-
dré a aquestes preguntes, perquè nosaltres no actuem 
d’aquesta manera. 

El que sí que diré és que Esquerra Republicana ens 
comprometem a treballar per fer possibles els pressu-
postos de 2014, en un context de molta dificultat, i que 
presentarem alternatives sobre la taula. Massa sovint 
hem sentit en aquest Parlament aquell discurs de «no hi 
ha alternativa». Sí que hi han alternatives, hi han algu-
nes alternatives amb el marge que tenim i hi han d’altres 
alternatives, com algunes que plantegem nosaltres, que 
necessiten més instruments. I les alternatives que nosal-
tres volem posar necessiten instruments. I aquests ins-
truments estan dins d’una caixa d’eines que porta per 
títol «Independència», que porta per títol «Estat propi». 
I a vostès això els fa molta gràcia perquè pensen que ai-
xò de la independència per solucionar crisis econòmi-
ques no serveix per a res, però Espanya no renuncia 
pas... (Veus de fons.) Sí, és clar... Clar, senyor Millo, Es-
panya no renuncia pas a la seva independència... (remor 
de veus) –Espanya no renuncia pas a la seva indepen-
dència. Que hi ha renunciat, l’Estat espanyol, a la seva 
independència? Vostès exigeixen a la Generalitat, a un 
govern autonòmic, que aturi retallades. Per tant, supo-
sen que el govern autonòmic, d’una autonomia que no 
recapta –només recapta el 5 per cent dels impostos–, 
que no té capacitat normativa, que no té moltes de les 
competències pot solucionar les retallades; ara, aquest 
mateix govern, si fos el d’un estat, sí que no podria. 
Clar, la independència de Catalunya no serviria, aquests 
instruments no servirien. Crec que vostès estan en una 
incoherència constant.

Ja ha apuntat algun altre portaveu que..., ha dit que el 
que estem fent aquí és un debat de casal independentis-
ta, que si ens dediquem més a encadenar la gent... Miri, 
escolti’m, quan hi ha una mobilització en aquest país 
que sorgeix de la societat civil, que té apuntada més 
gent, desenes de milers, de la que el van votar a vos-
tè, sense menystenir els seus votants ni menys tenir-lo 
a vostè, quan té desenes de milers de persones apunta-
des, aquesta mobilització, més de les que l’han votat a 
vostè, potser mereix un cert respecte, aquesta mobilit-
zació. No és una cosa «kumba», de casal independen-
tista; no, no estem en això, és una mobilització de la 
gent que no va per terra. Si s’agafaran les mans! És que 
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no sé si li ho he d’indicar més clar. Per tant, vostè està 
absolutament fora de lloc. 

I ha parlat de frau, i ha parlat que els parlaments –i aca-
bo, presidenta– naixien per decidir què es feia amb els 
impostos dels seus ciutadans. És el que volem que fa-
ci aquest Parlament, però també dels 16.000 milions 
d’euros de dèficit fiscal que patim. Perquè, d’aquests, 
no en decidim, ni els olorem, ni els podem debatre ni 
en tenim informació, perquè les balances fiscals les 
han hagut de publicar aquest Govern i el Govern an-
terior –el Govern d’esquerres–, i del Govern espanyol 
encara esperem des de fa més de deu anys que publi-
qui la balança fiscal.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Socialista, l’il·lustre se-
nyor Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda de nou, conse-
ller Mas-Colell. M’ha sorprès una mica la manera com 
m’ha respost, amb les al·lusions personals, però inten-
taré no tenir-li-ho en compte. (Rialles.) Només li vull, 
simplement, recordar... No, perquè em sembla que és 
una espiral que no ens portaria a res. Però sí que in-
tento recordar-li que vostè aquí compareix com a con-
seller d’un govern. Estem al Parlament de Catalunya, 
encara que sigui a la Diputació Permanent, i una de les 
tasques fonamentals del Parlament és controlar el Go-
vern. I, per tant, jo puc opinar políticament sobre un 
membre del Govern destacat, com ho és vostè, i només 
faltaria que no ho pogués fer. Però, a més, li vull dir 
per què he explicat algunes de les coses.

Vostè és un conseller que no ha presentat cap dels tres 
anys en què ha tingut responsabilitats sobre els comp-
tes públics de Catalunya els pressupostos quan tocava. 
I ara no només no els presenta a temps, sinó que ens 
diu que els prorroga indefinidament. I no sé si així in-
augurarem una etapa de presentar els pressupostos a 
Catalunya amb una freqüència biennal; això ja no ho 
sé, però de moment anem per aquest camí. I, per tant, 
jo tinc tota la legitimitat per fer consideracions políti-
ques, que a més crec que faig des del màxim respecte.

Però, miri, li donaré una altra mostra del que li estic in-
tentant dir. El senyor Aragonès ha parlat que el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, segons la seva visió, en 
gran mesura, és una «gestoria» –utilitzo paraules tex-
tuals del senyor Aragonès. I, per tant, és legítim pre-
guntar-se, des de qualsevol partit de l’arc parlamentari, 
si per gestionar una gestoria, doncs, cal un govern tan 
aparatós, amb tant... Vull dir, és perfectament legítim, 
i tenim tots dret a opinar sobre la vàlua o la qualitat de 
la seva gestió.

Però anem al tema més important. Home, jo crec que 
és una mica sorprenent i ens hauria de fer reflexionar a 
tots quan un sent opinar partits tan diversos ideològi-
cament com el Partit Popular, Ciutadans, Iniciativa per 
Catalunya o el PSC, que, en la seva intervenció inicial, 

la part troncal de la seva intervenció ha sigut molt simi-
lar. Perquè aquí del que estem discutint és de qualitat 
democràtica, de la funció primigènia d’un parlament. 
I tenim tot el dret del món a dir ben alt –perquè vostès 
no ho han estat fent fins ara– que en el primer any de 
legislatura és com a mínim estranyíssim que un govern 
que se suposa que té majoria parlamentària suficient 
acabi no presentant els pressupostos. És una cosa rarís-
sima, que si no estiguéssim en l’estat d’agitació políti-
ca més o menys permanent en què es troba Catalunya, 
doncs, probablement provocaria la caiguda del Govern. 
Així passa a tot Occident, en això hem de ser seriosos.

I, miri, li’n poso un altre exemple: no els ha fet mai 
reflexionar el fet que Grècia, Portugal, que tenen di-
ficultats pressupostàries i econòmiques molt més pro-
fundes que les de Catalunya, presentin pressupostos? 
Home, ens hauria de fer reflexionar. Inclús Sant Vi-
cenç dels Horts, la ciutat del senyor Junqueras, ha pre-
sentat pressupostos. És a dir, no ens faci creure que és 
això com l’autopista, que, anant vostè en contra direc-
ció, és tot el món el que ho fa al revés. No, home, no; 
Catalunya ara mateix és una excepció a Europa: és una 
regió encara en termes relatius rica que, tenint majoria 
parlamentària, no ha aprovat pressupostos.

I el que nosaltres agrairíem, el Grup Socialista, és que 
vostès ens expliquessin el que jo crec que és més ver-
semblant: que Esquerra Republicana no vol aprovar 
pressupostos perquè l’estratègia política els està sortint 
molt bé, i pensen que no s’han d’embrutar les mans, i 
que vostès, en un legítim moviment polític, doncs, fan 
una avaluació i diuen: «En lloc de dissoldre corts o de 
buscar un nou soci parlamentari, pensem que ens con-
vé seguir amb Esquerra Republicana.» Però, llavors, 
no ens diguin que no poden aprovar pressupostos; di-
guin que no volen –que no volen– i ja està, però al ma-
teix temps també reconeguin que això té efectes nocius 
per a Catalunya, eh? Jo crec que aquesta honestedat, 
aquesta honradesa, l’agrairíem tots en el seu discurs.

Jo li proposo el següent..., ja que això ja no té solució, 
perquè ja seria absurd aprovar pressupostos per a 2013 
a aquestes alçades de l’any. Doncs, home, sí que li de-
manaria que utilitzés el seu torn de paraula, al qual 
té dret després de les nostres intervencions, per com-
prometre’s que..., no ho sé, per exemple, cada quinze 
dies, ens explicarà exhaustivament totes les modifi-
cacions pressupostàries que va fent el Govern en les 
seves reunions setmanals i que van modificant els di-
ferents nivells de despesa o llindars de despesa dels 
diferents departaments.

I acabo amb dues consideracions. Una, per dir que el 
senyor Herrera no ho deia bé. És a dir, no és obligatori 
que en una pròrroga la despesa sigui lineal, perquè hi 
ha la possibilitat de modificar-la pressupostàriament 
cada setmana. I, una altra matisació al senyor Arago-
nès: senyor Aragonès, la pressió fiscal –ho dic simple-
ment a efectes aclaridors– no és ni a Catalunya ni a 
Espanya la més alta d’Europa, està gairebé 8 o 9 punts 
per sota de la mitjana europea, eh? Per la «pressió fis-
cal» ens referim sempre a l’efectiva. I, per tant, vostès 
mateixos duien al programa electoral que s’han d’aug-
mentar els ingressos per la via de nous impostos, per-
què entenem tots que encara hi ha recorregut, encara 
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que només sigui perquè aquí estem a 33 o 34 punts 
percentuals del PIB, i a la resta d’Europa estan al 42 
o al 43; és a dir que no busquin, si us plau, això com 
a excusa per no discutir una nova política d’ingressos 
que entre tots hauríem de discutir aquí.

I acabo, presidenta, amb el següent recordatori: el Grup 
Socialista, en reunions diverses amb el senyor Turull i 
amb algun membre del Govern, vam contemplar la pos-
sibilitat de fer una llista de mínims que en un eventual 
pacte pressupostari hauríem de garantir entre tots. I ai-
xò no va ser possible, i era una metodologia «pressupost 
base zero» que vostès no van voler. És a dir, no ens ex-
pliquin sopars de duro que no han tingut col·laboració, 
etcètera; la col·laboració l’han tinguda tota, però la vo-
luntat política, per part de vostès, no hi ha sigut mai.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor José Antonio 
Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats... Clar, el senyor Turull diu: «Vostès és que por-
ten el pilot automàtic», no? El senyor Mas-Colell és un 
exemple de fer discursos que els treu improvisats, que 
no llegeix, frescos, no? N’és un exemple clar. Per tant, 
jo li recomano, el primer, que comenci per casa seva, 
comencin pel senyor Mas-Colell, ja que potser sí que 
ell no hauria de portar el pilot automàtic com el porta. 

Miri, vostè ens acusa a l’oposició de no treballar. L’únic 
conseller de la història de Catalunya que no ha presen-
tat uns pressupostos acusa l’oposició de no treballar. 
Però, què s’ha cregut, senyor Mas-Colell? Treballi vos-
tè, però si és molt senzill! Conseller d’Economia i Co-
neixement, una cosa ha de fer l’any –una–: presentar 
els pressupostos. Ni això fa, i porta el primer any de 
legislatura. Per tant, no doni lliçons; vostè, lliçons, no 
en pot donar.

I, miri, quan es referia a mi i al senyor Castells, en-
tenc que es referia a la diferència d’edat, perquè la rea-
litat de la gestió seva és que vostè no és millor que el 
senyor Castells. El senyor Castells com a mínim pre-
sentava pressupostos, els portava al Parlament, venia 
al Parlament per veure..., amb els seus números; de-
vien ser més inventats o menys inventats, però com a 
mínim hi havia debat parlamentari. Perquè vostè fa 
uns pressupostos, però que resulta que aquests pressu-
postos any rere any incompleixen l’objectiu de dèficit. 
Vostè també s’inventa els numerets d’alguna manera, 
perquè, de fet, cada any, el que resulta és que quatre, 
cinc, sis dècimes de més de dèficit, les deixa. Per tant, 
li demano que, home, lliçons de treballar per part seva, 
per part del Govern de Convergència i Unió amb el su-
port d’ERC, poques.

I, miri, diu: «És que» –diu– «l’objectiu de dèficit no és 
just.» Aquest any l’objectiu de dèficit és d’un 1,58 per 
cent, i diu que no és just. I l’any passat van fer un pres-

supost amb un objectiu de dèficit de l’1,50 per cent; 
llavors, l’any passat –l’any 2012– era just o no era just, 
senyor Mas-Colell? Per què era just amb un 1,50 l’any 
2012 i és injust l’any 2013 amb un 1,58? M’ho pot ex-
plicar, senyor Mas-Colell, si us plau? O tampoc ho 
explicarà? Com farà sempre portarà el seu pilot auto-
màtic i, per tant, no contestarà a l’oposició com fa re-
iteradament vostè, atès el que entén vostè per «Parla-
ment», que és que ha vingut a comparèixer només una 
sola vegada en tot el que portem de legislatura –en nou 
mesos de legislatura, una sola vegada– a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, i evidentment no 
hi ha portat ni pressupostos. Per tant, espero que al-
gun dia, doncs, contesti al que li pregunta l’oposició.

I, clar, diu el senyor Turull... –perquè, clar, el senyor 
Turull, com que fa de «conseller bis», en el sentit d’in-
tentar respondre als grups parlamentaris, potser per-
què el conseller no li sembla que ho fa suficientment 
bé segons el seu punt de vista–: «Gran part del que ens 
passa és perquè es va fer una determinada gestió pres-
supostària.» I els seus socis d’Esquerra Republicana 
no hi eren, allà? No hi eren? Vostès no es presentaven 
a unes eleccions «Comença el canvi»? I el canvi, què 
era? Acabar anant amb l’autor material i intel·lectual 
del tripartit? Vostè diu: «És que ens van deixar una 
factura de 70.000 milions d’euros.» I on era ERC? On 
era Esquerra Republicana de Catalunya? O se n’ha 
oblidat, senyor Turull, que Esquerra Republicana de 
Catalunya era autor intel·lectual i material del tripartit? 
O, per exemple, quan diu..., bé, no el que diu, no? «Ens 
han deixat l’accés als mercats tancat.» Home, vostès 
també hi tenen alguna responsabilitat, m’imagino, no?

I, clar, diu: «Si tinguéssim menys dèficit» –diu el se-
nyor Mas-Colell– «no dependríem del...» Ah, no, per-
dó, diu vostè: «Ens agradaria no dependre del Govern 
central.» Home, ja hi ha una fórmula, eh? No tenir dè-
ficit. Si vostè no té dèficit, no depèn del Fons de liqui-
ditat autonòmica. És més, hi ha comunitats autònomes, 
com la Comunitat de Madrid o la comunitat autònoma 
de Galícia, que no depenen del FLA, i vostè, en can-
vi... El 40 per cent del Fons de liquiditat autonòmica, 
on va destinat? A la Generalitat de Catalunya, a vos-
tè. Per cert, li donen el FLA incomplint la Llei d’esta-
bilitat pressupostària vostè, perquè la Llei d’estabilitat 
pressupostària una cosa que diu és que vostè ha de pre-
sentar pressupostos. I vostè no presenta pressupostos, 
i, tot i així, li donen finançament al Fons de liquiditat 
autonòmica. Per tant, digui tota la veritat, no digui mit-
ges veritats, perquè s’acaben convertint en mentides.

Per tant, redueixi el dèficit. Si ho vol, ho té molt fàcil. 
No vol dependre del Govern central, perquè cap enti-
tat financera el vol finançar a vostè, cap, ni les que hi 
ha a Catalunya? Doncs, molt fàcil, redueixi el dèficit 
públic, compleixi amb els objectius de dèficit i ja veu-
rà com llavors, segurament, li prestaran en els mercats 
financers.

I, clar, avui hem tingut una primícia. Clar, a mi, la res-
posta del senyor Mas-Colell de «sí que presentarem 
pressupostos el 2014» tant me fa, perquè vostè va dir 
també el 2013 que presentarien pressupostos el 2013 
i no els han presentat. A mi el que m’ha interessat és 
escoltar la resposta d’Esquerra Republicana de Cata-



Sèrie D - Núm. 2 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’agost de 2013

DIPUTACIó PERMANENT, SESSIó NÚM. 2  45

lunya. Esquerra Republicana de Catalunya resulta que 
ha fet una transformació momentània, en un sol mo-
ment; ha passat de negar-se a donar suport a un pressu-
post d’un 1,58 d’objectiu de dèficit a dir –entenent les 
seves paraules, senyor Mas-Colell– que Esquerra Re-
publicana de Catalunya donarà suport a un pressupost 
amb un objectiu de dèficit d’un 1 per cent. És a dir, 
d’aquí a pocs mesos entenc que Esquerra Republica-
na de Catalunya donarà suport al pressupost que vostè 
presenti amb un objectiu de dèficit d’un 1 per cent; no 
ha estat capaç ara de donar-li suport amb un objectiu 
de dèficit de l’1,58 i sí de l’1 per cent –i ja vaig acabant.

Però, clar, quan hem anat a la resposta del senyor Ara-
gonès, resulta que el senyor Aragonès al final acaba di-
ent que, si no se separen de la resta d’Espanya, no hi 
haurà pressupostos. Perquè diu que sí que hi ha alterna-
tiva, però diu que l’alternativa és trencar el conjunt d’Es-
panya, és separar Catalunya de la resta d’Espanya i de la 
Unió Europea. Per tant, clar, veig difícil que en els pro-
pers mesos vostès aconsegueixin –de fet, no ho aconse-
guiran mai, però veig difícil que en els propers mesos 
vostès ho aconsegueixin– separar Catalunya de la resta 
d’Espanya. Per tant, difícilment veig, senyor Mas-Co-
lell, que vostè aconsegueixi fer pressupostos. I el 2014, 
doncs, ens passarà el mateix: vostè tornarà a ser l’actor, 
el responsable d’un nou frau democràtic en aquest Par-
lament, sense presentar de nou els pressupostos.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre se-
nyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. En primer lloc, li volia agrair te-
nir accés al decret al final de la seva compareixen-
ça. És tot un gest, eh? (Veus de fons.) Sí, sí... Ara, fi-
xin-s’hi vostès, eh?, amb el poc temps que he tingut, 
constato que en el paràgraf número 2 diu: «El 27 de 
desembre del 2012 el Govern va aprovar...» –ta-ta-ta-
ta– «s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.» I sap 
per què no diu que no entraran en vigor? Sap per què 
no ho diu, el decret? Perquè no és legal. Perquè vostès 
poden prorrogar els pressupostos per motius tècnics, 
però no per motius polítics. I el portaveu de Conver-
gència ho acaba de dir: prorroguen els pressupostos 
per motius polítics.

I, miri, sí, hi han lleis fetes, l’Estatut, que estableix pre-
cisament (veus de fons) que això és competència dels 
parlamentaris. No ho deia bé el senyor Lucena, no. Els 
pressupostos poden no ser lineals, és cert, per motius 
excepcionals; el que no pot ser és que no hi hagi una 
no-linealitat arbitrària cada setmana en funció de cada 
circumstància. I això és el que nosaltres diem.

Vaig al concret. El senyor Turull ha dit: «Plantar ca-
ra i donar la cara.» Ep! Jo no sóc tan grandiloqüent, 

senyor Turull. Sap què vull saber, jo? Les xifres. Ni 
plantar cara ni donar la cara, les xifres. I per això hem 
entrat cinc-centes preguntes, senyor Mas-Colell; cinc-
centes preguntes per saber què ha passat el primer se-
mestre. Perquè, sap què passa? Que a la web no ho po-
dem veure, i no ens en sortim. Potser som maldestres 
o potser és que vostès no tenen penjada aquesta infor-
mació, que és en realitat el que passa. I el que li dema-
no és que ens ho respongui la setmana que ve, perquè 
ho tenen. Ei! Ho tenen. Aquestes cinc-centes pregun-
tes sobre l’execució pressupostària del primer semes-
tre les tenen, i, per tant, en aquest exercici de transpa-
rència li demano un compromís.

No faré ús del meu torn de rèplica. Que es comprome-
ti ara mateix i que em digui: «Sí, ho farem.» (Veus de 
fons.) Perquè jo és una feina que no puc fer perquè no 
tinc l’accés a les dades, i vostè sí. I, per tant, li dema-
no, ja que estem en un escenari tan excepcional que no 
hi ha pressupost, que vostè respongui les cinc-centes 
preguntes que ha entrat el nostre grup parlamentari.

Segona petició, al Grup de Convergència i Unió, mí-
nim minimorum. Que el Govern, per transparència de-
mocràtica, presenti amb la pròrroga del pressupost un 
informe detallat de quins programes es retallen depar-
tament per departament i quins efectes econòmics i 
socials tenen aquestes retallades. És el mínim que es 
pot demanar, no? Perquè això no va de «donar la cara 
i plantar cara»; va de tenir accés al dret a una informa-
ció molt bàsica i elemental, que jo com a diputat hi tin-
dria dret, si hi haguessin pressupostos, i que no hi tinc 
dret. I vostès amb la seva decisió em priven d’un dret 
bàsic fonamental que jo tinc com a representant. Però 
hi ha una solució, li faig una proposta –una proposta–, 
escolti-la, bé, mínim dels mínims, i digui’m «sí» –i di-
gui’m «sí»–, que ho faran, i que vingui el president a 
explicar-ho.

Vaig a la proposta. La pregunta és: la pròrroga pressu-
postària és útil a l’hora de superar els objectius de dè-
ficit? I la resposta és simple: no. Saben ja quins són els 
objectius de dèficit? Sí. Per això nosaltres el que inten-
tem dir-los és..., definir una estratègia política –sí, po-
lítica–, perquè l’argument que donen vostès que diuen: 
«No, escolti’m, si vostès fan un pressupost que incom-
pleixi els objectius de dèficit, no tenim diners, no te-
nim accés al FLA...», els passa el mateix amb la pròr-
roga pressupostària –el mateix, exactament igual. Jo 
ja sé que té riscos, igual que el seu, però és que el seu 
és inútil respecte a l’estratègia de superar els objectius 
de dèficit.

Per tant, nosaltres plantegem desobeir l’objectiu de dè-
ficit, presentar uns pressupostos conjunts 2013-2014, 
de forma conjunta, el proper setembre amb un objec-
tiu de dèficit acordat entre forces polítiques, agents so-
cials que respongui al criteri d’evitar més retallades i 
aconseguir la reactivació econòmica, sabent que totes 
aquelles xifres que es posin no es podran executar, però 
entenent que és un instrument polític –sí, parlem de po-
lítica. I el que certifico és que la seva estratègia és polí-
ticament inútil, i ho és, no passa re. És legítima? Era le-
gítima? Sí, però no ha estat útil. I, per tant, que definim 
una estratègia compartida.
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Quin és el problema? El problema és que, en realitat, 
la pròrroga pressupostària no serveix per superar els 
objectius de dèficit, serveix per a una altra cosa. Ser-
veix per tapar les retallades i per evitar el debat entorn 
de les retallades, perquè alguns no es posin vermells 
i perquè vostès puguin dissimular el que fan amb les 
ambulàncies, amb les polítiques de malnutrició i amb 
tantes i tantes coses. Aquest és l’autèntic motiu polític. 
Perquè, per plantar cara, senyor Turull, no serveix, i 
no ho dic jo per caprici, ho constato. Vostès complei-
xen l’objectiu de dèficit, i vostè ho sap: el compleixen. 
I el senyor Montoro se’n riu, de la seva estratègia de 
plantar cara, perquè no hi ha res més –permeti’m-ho– 
inofensiu que una pròrroga pressupostària.

Acabo ja, presidenta. Demanem presentar un pla inte-
gral de mesures fiscals immediat. Demanem que defi-
nim una estratègia per a una moratòria sobre el paga-
ment del deute; sí, a les entitats financeres, assumint 
que elles han d’assumir una part, precisament, de la 
responsabilitat del moment en què estan. Un acord per 
impulsar mesures d’emergència social. I una estratè-
gia davant Brussel·les i davant de Madrid.

Els fem propostes. I ja sé que això de les nostres pro-
postes..., van en contra del seu objectiu polític real, 
que és amagar les xifres i evitar fer el debat, però es-
coltin-les. Perquè, potser, si les escolten s’adonaran 
que hi han altres estratègies més útils a l’hora d’acon-
seguir superar aquests objectius de dèficit marcats per 
l’Estat.

Per acabar, presidenta, li recordo que el primer any 
de la legislatura passada li vaig proposar, al presi-
dent Mas, un front a Madrid per superar els objectius 
de dèficit mal repartits, aleshores. Sap què em va dir, 
no?, el senyor Mas? Que seríem els primers de la clas-
se. Dos anys perduts –dos anys perduts– en la política 
d’ingressos i dos anys perduts a l’hora de plantar cara 
amb els objectius de dèficit. Era allò quan vostès volien 
ser els líders de l’austeritat i que pensaven que d’aques-
ta ens en sortiríem així. Bé. Em felicito que, de parau-
la, hagin rectificat, malgrat que, de fets, el que vostès 
fan és acatar els objectius de dèficit que marca l’Estat.

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup de 
Ciutadans, l’il·lustre senyor Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Bé. En aquest segon torn, 
m’agradaria..., després de veure el debat i escoltar al-
tres portaveus i el mateix conseller, jo crec que hem 
de..., ens agradaria acabar, com a mínim –no sé si serà 
l’última intervenció o no, si hi haurà torn de rèplica–, 
anant a l’arrel del problema. Perquè jo crec que hem 
donat voltes... És absolutament anormal; ho ha qualifi-
cat així el conseller, i jo també considero que és anor-
mal. El que és anormal és no presentar els pressupos-
tos; és un frau i, a més a més, és anormal, com vostè 
diu, com la situació.

Però el problema de veritat es diu «25 de novembre»; 
és la patacada electoral d’un president que es llença 

amb els braços oberts a obrir el Mediterrani cap a Íta-
ca i es... En fi, es dóna una patacada important, perd 
dotze escons i segueix perdent i perdent recolzament 
social en aquests mesos. Aquest és el problema que 
tenim: un govern feble amb uns socis de casal inde-
pendentista que no saben ni volen fer uns pressupos-
tos i que l’únic que els importa és encadenar la gent 
per fer performance. Aquesta és la realitat: no tenim 
un govern, tenim un comitè d’operacions per separar 
Catalunya de la resta d’Espanya, i vostès no governen. 
Aquest és el problema de fons.

I a vostè, senyor Mas-Colell, li ha tocat el més difí-
cil, que és justificar l’injustificable. Li ha tocat venir 
aquí, a l’estiu, a explicar uns pressupostos i una pròr-
roga que jo estic convençut que vostè, com a persona 
formada, preparadíssima i com a persona que coneix 
perfectament la matèria, si no fos vostè i el senyor Mas 
no fes el que fa, vostè seria incapaç de defensar això. 
N’estic convençut, per la seva capacitat, precisament. 
Perquè no té sentit el que fan, perquè només té un sen-
tit, que és fugir endavant, la fugida d’Artur Mas i del 
seu comitè d’operacions amb el senyor Junqueras d’as-
sessor econòmic. Déu n’hi do –Déu n’hi do–, el senyor 
Junqueras i el senyor Aragonès d’assessors econòmics 
a Catalunya del Govern Mas. Com ens hem de veure!

El senyor Turull, en un atac de lucidesa, abans recor-
dava el que havien fet els seus socis. Sí, sí..., del 2,4 
al 4,8. Els mateixos, senyor Turull: Esquerra Republi-
cana de Catalunya i el tripartit. Se’n recorda quan es-
taven a l’oposició i vostè i jo com a portaveus recla-
màvem, precisament, aquella desviació pressupostària 
escandalosa? Doncs, miri, són els seus socis ara, els 
que els fan la política econòmica; així anem. Per tant, 
vostès han escollit un mal soci, vostès han escollit un 
mal camí i, en comptes de rectificar, que és de savis, 
segueixen fugint endavant.

Jo crec que la sensació que poden tenir vostès i que 
segurament ens trobarem és d’aquells que van per un 
camí, agafen un altre camí, una drecera i quan por-
ten uns quants quilòmetres diuen: «Vols dir que és per 
aquí? Vols dir que anem bé? Vols dir que no haurí-
em de tirar enrere?» Però vostès estan tan lluny del 
punt de trobada, tan lluny que ja no s’atreveixen a fer 
marxa enrere. S’han ficat vostès en un carreró sense 
sortida, i el pitjor, han ficat a tots els catalans darrere. 
Aquest és el problema que tenim avui aquí. No ho ma-
quillem, no ho tapem, aquest és el problema: carreró 
sense sortida, socis kamikazes. I, en aquest sentit, el 
que no tenim és estabilitat, que és el que necessiten 
Catalunya i la situació econòmica i política que vivim.

Per tant, busquin vostès uns altres socis. Si no són ca-
paços de rectificar i tornar al punt de trobada d’aquest 
camí –si no en són capaços–, marxin; sí, marxin, per-
què és bastant més digne marxar que no pas que et 
facin fora. I, senyor Mas-Colell, ja ho he dit altres ve-
gades –li ho he dit al senyor Mas i a vostè–: ja ens 
agradaria tenir una majoria parlamentària que pogués 
tenir estabilitat. Però és que els mateixos que els fan a 
vostès la política econòmica d’apujar impostos i de re-
tallar i de vendre cadenes són els mateixos que prefe-
reixen seguir per aquest carreró sense sortida que pel 
seny i l’estabilitat. Per tant, el problema és el mateix: 
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no hi ha una majoria parlamentària perquè els que te-
nen la clau d’aquesta majoria són aquells que ens vo-
len portar cap a la confrontació i cap al carreró sense 
sortida. I vostès –hi insisteixo, partit que va donar su-
port a l’autonomia catalana, partits que han estat his-
tòricament..., han jugat un paper històric–, Convergèn-
cia i Unió pot acabar com la UCD, exactament igual, 
com un invent que es dissol en el seu propi error.

I, per tant, jo els demano, per enèsima vegada, que rec-
tifiquin. Em consta que hi ha gent sensata i gent amb 
seny que tampoc ho veu; de moment no parlen, de mo-
ment no s’hi atreveixen, perquè el que està de moda és 
seguir pel camí equivocat, però algun dia segurament 
hauran de rectificar. Tant de bo sigui així, seria bo per 
als catalans i seria bo també per a l’economia de Ca-
talunya.

Nosaltres, el dia que vostès rectifiquin, que espero que 
arribi, estarem al costat de l’estabilitat, del seny i de 
donar suport a polítiques per a tothom, no per separar, 
sinó per a tothom. Mentre això no passi, treballarem 
per una alternativa, per intentar que a Catalunya –fi-
xi’s quina cosa més estranya– hi hagin pressupostos, 
perquè a Catalunya hi hagi un pacte parlamentari per 
aprovar pressupostos, per comprometre’ns a allò que 
signem, no amb socis que signen i després salten de 
l’acord; no, no..., socis que signen i compleixen.

Per tant, a nosaltres no ens trobaran encadenant la 
gent, a nosaltres no ens trobaran aixecant fronteres, 
però potser, algun dia, al camí ens trobaran, si alguns 
rectifiquen, per donar suport a polítiques econòmiques 
de reactivació i polítiques socials en què, segurament, 
els votants de Convergència, els votants de Ciuta-
dans, els votants del PSC, d’Iniciativa o d’Esquerra o 
qualsevol estaríem d’acord. Si vostès volen posar sobre 
la taula el que ens divideix per sobre del que ens uneix 
així seguirem; si algun dia volen rectificar, ens troba-
ran al seu costat. Nosaltres no ens mourem d’allà on 
estem.

Gràcies.

La presidenta

Finalment, té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Jordi Tu-
rull.

Jordi Turull i Negre

Sí. Moltes gràcies, presidenta. Si els sembla, tornem 
al debat de pressupostos o de la pròrroga de pressu-
postos, perquè, després de sentir segons quines in-
tervencions més pròpies del Consultori de la senyora 
Francis, de veure com podem aixecar la moral a Con-
vergència o a aquest partit o a l’altre partit, sembla que 
del tema de pressupostos algú se n’ha oblidat, no?

I només una qüestió de formes, senyor Coto: qui com-
pareix és el conseller, i és clar que porta la intervenció 
preparada, per respecte al Parlament, per parlar d’allò 
que es qüestiona. El que ja la portava preparada sense 
haver-lo sentit era vostè i uns quants altres. Per això 
jo li deia allò del pilot automàtic. A vostès el tema del 

pressupost i les conseqüències d’aquest objectiu de dè-
ficit tan injust els importen ben poc. Han fet el mateix 
discurs avui que el 30 de gener, que el 14 de març, que 
el 15 de maig: el ritornello del pressupost –del pressu-
post, del pressupost–, sense abordar ni plantejar solu-
cions.

El senyor Lucena diu: «Teníem unes discussions amb 
el senyor Turull sobre el tema del pressupost», prepa-
rant –ho dic perquè ningú es porti a la confusió– tot 
el tema de la cimera aquella econòmica i tal. Recordo 
que vostè va treure aquell enginy que..., com totes les 
seves propostes sumaven 6.000 milions d’euros més, 
i vam dir: «I d’on els traiem?», vostès van dir: «És el 
seu problema.» Dic: «No, no, no és el nostre proble-
ma; és el problema del país, en tot cas.» I vostè va dir 
allò tan enginyós de: «No, és que això és com un menú 
de la fonda. No s’ha de menjar tot, eh? Hem de treure 
un plat o dos plats.» Sí, però vostès a la població els 
 diuen que ho tenen tot. I llavors volen que nosaltres di-
guem: «No, és que només pot ser un plat o dos plats.» 
No. Mullin-se. La situació és la que és, i només, com 
va dir molt bé el president de la Generalitat, «a partir 
del coneixement i reconeixement de la realitat es pot 
transformar la realitat».

I el senyor Lucena també deia, diu: «No els fa refle-
xionar que Grècia, Portugal, etcètera, presentin pres-
supostos i vostès no?» A vostès no els fa reflexionar 
que tots aquells països que han maquillat i fet trampes 
als pressupostos els hagin acabat intervenint? No els 
fa reflexionar, això? Doncs nosaltres, justament –i en-
llaço amb una cosa que deia el senyor Herrera–, per-
què això no passés aquells dos anys, els esforços de 
dos anys perquè les finances de la Generalitat no em-
barranquessin perquè estaven al llindar del precipici..., 
es van haver de prendre les mesures que es van pren-
dre. Per això no són dos anys perduts –no són dos anys 
perduts.

I vàrem dir des del primer moment: «Hi ha una línia 
vermella, i fins aquí arribarem.» I quan nosaltres, que 
som el 6 per cent de la despesa de l’Estat, hem fet el 17 
per cent dels sacrificis de l’Estat, tenim tota la credi-
bilitat per dir: «I fins aquí nosaltres hem arribat», no? 
I aquesta és la qüestió, aquesta és la decisió política. 
No han preguntat. O diu: «Volem saber tota la infor-
mació.» Senyor Herrera, és que l’han de saber, la po-
den saber, la poden preguntar. El conseller ho ha dit 
–el conseller ho ha dit–: «Escolti, ho poden pregun-
tar tot.» Ara han fet cinc-centes preguntes; doncs, se’ls 
haurà de contestar. I en poden fer dues-centes més, i 
en poden fer d’aquells temes que a vostès els interes-
sin, i aquí hi haurà el president de la Generalitat ca-
da quinze dies. Hi ha un debat de política general; de 
tot això n’anirem parlant. És clar que no se segresta... 
Aquesta segona intervenció vostès ja no ho han dit, del 
debat parlamentari que se segresta, perquè és d’una lò-
gica «aplastant». Però això és una decisió que evident-
ment s’ha pres, no?

Ara, això sí, eh?, si no és que gasten el debat parla-
mentari amb una cursa. A vegades podríem preguntar 
sobre les conseqüències d’una decisió com aquesta, 
però com que hi ha una cursa entre alguns partits, que 
es veu que és més preocupant, doncs, si hi ha una ban-
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dera en una escola, o hi ha una altra bandera en una 
escola, etcètera, i gasten totes les intervencions amb 
el president de la Generalitat o amb les interpel·lacions 
als consellers per parlar de segons quins temes i no de 
segons quins altres... Doncs, llavors, evidentment que 
hi haurà oportunitat per parlar d’això.

Clar que és plantar cara, però no és enganyar la gent. 
No enganyem la gent, perquè, senyor Herrera, vostè no 
ens ha contestat. Com es finança tot allò? Com es fi-
nança? (Veus de fons.) No, el conseller ha dit: «No...» 
Com es finança tot allò que supera l’objectiu de dèficit 
que vostès van pregonant per aquests mons de Déu? 
En comptes de l’1,58, un objectiu de dèficit del 3 per 
cent, del 5 per cent o del 6 per cent. Com es finança? 
–com es finança? No ho ha explicat –no ho ha explicat. 
I, per tant, això és tant com enganyar la gent. Perquè 
vostès a cada col·lectiu que veuen els prometen que a 
ells no els retallaran, però tot això al final suma –tot 
això al final suma.

I, per tant, en segons quina demagògia i segons quins 
enganys nosaltres no hi volem participar. I per això la 
mesura que ha pres el Govern de dir: «Presentarem els 
pressupostos del 2014, hi haurà tot el debat i parlarem 
de tots els deutes que té l’Estat amb relació a la Ge-
neralitat, però nosaltres no presentem els pressupostos 
perquè és dignificar una decisió indigna per part del 
Govern de l’Estat.» No volem ser executors presentant 
els pressupostos d’aquesta decisió que hi ha hagut a 
l’Estat. Però, evidentment, assumim les conseqüències 
de no enganyar, perquè, si no, no es finança tot el que 
seria l’excés d’això.

Nosaltres agraïm, doncs, les explicacions del conse-
ller. Segur que en podrem tornar a parlar molt més. 
Segur que hi haurà posicionament polític d’aquesta 
cambra, com no pot ser d’una altra manera, amb rela-
ció a aquesta decisió que ha pres el Govern.

Diu: «Un atemptat a la democràcia» –i amb això aca-
bo. Esquerra Republicana ha dit claríssimament que 
donen suport a aquesta decisió. Nosaltres diem clarís-
simament que donem suport a aquesta decisió. Això és 
la democràcia. A mi em recorden a vegades, algunes 
afirmacions que fan, un presentador de televisió –amb 
això acabo, presidenta–, que va dir: «Avui el Congrés 
dels Diputats ha rebutjat aquesta proposta d’aquest 
partit per 250 vots a favor i 300 en contra.» I acaba 
dient el periodista: «En aquest país no hi ha democrà-
cia.» Bé. D’acord, doncs, no hi ha democràcia. No sé 
quin és el concepte de democràcia que es té, però fins 
ara la que m’havien explicat a mi i la que jo em crec és 
que al final hi ha molts moments per debatre una co-
sa –n’hi ha molts, de moments–, i aquests els tindrem, 
però només hi ha un moment per decidir, i és la deci-
sió que ha pres el Govern i que, d’entrada, té el suport 
de la majoria parlamentària, com ha quedat claríssi-
mament expressat avui a la cambra.

Res més, i moltes gràcies.

(Joan Herrera Torres demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Herrera...

Joan Herrera Torres

No, per al·lusions, per...

La presidenta

Per al·lusions directes, m’imagino, del senyor Turull, 
i per respondre a una pregunta que el senyor Turull li 
ha fet.

Joan Herrera Torres

Molt directes, no?

La presidenta

Té trenta segons. No sé si tindrà temps.

Joan Herrera Torres

No, amb trenta segons no tinc temps. Però, miri, una 
idea: en el recurs que ha presentat el Govern de la Ge-
neralitat davant del Govern de l’Estat se’n donen unes 
quantes, d’idees, per desacatar els objectius de dèficit. 
Amb aquestes idees, les seves. I si tan útil és la seva 
estratègia, com s’ho faran amb l’1 per cent? Em sem-
bla que no tenen resposta.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Bé, senyor Turull...

Jordi Turull i Negre

Home, és clar, també dec poder..., m’ha preguntat com 
ens ho farem...

La presidenta

Trenta segons. Sí, sí..., contesti.

Jordi Turull i Negre

Doncs, quan... (Veus de fons.)

La presidenta

Senyor Herrera, sóc jo qui dóna les paraules.

Jordi Turull i Negre

Doncs, el Govern ho va explicar perfectament, amb 
aquest 1 per cent com ho podíem fer. I si en comp-
tes de venir amb el pilot automàtic haguessin sentit la 
interven ció del conseller, doncs, sabria com podíem 
complir i com podrem generar nous ingressos de cara 
a l’any que ve, tant per la generació de nous ingressos 
pròpiament des de Catalunya com perquè aquell que és 
el principal morós respecte a la Generalitat de Catalu-
nya, que es diu Estat espanyol, ens pagui tot allò que 
ens deu. Res més.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Atès que el conseller ja no intervindrà, agrair-li la se-
va compareixença, les seves explicacions.

I suspendrem per deu minuts la sessió per començar 
amb els punts 3 i 4.

La sessió se suspèn a un quart de set del vespre i onze 
minuts i es reprèn a tres quarts de set i un minut.

La presidenta

Reprenem la sessió.

Sol·licituds de compareixença
del conseller d’Economia i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte econòmic 
de la suspensió de l’adjudicació d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona (tram. 354-00129/10) 
i del conseller de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les conseqüències 
de la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que confirma l’anul·lació 
de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona (tram. 354-00130/10)

A continuació, se substanciaran conjuntament els 
punts 3 i 4 de l’ordre del dia, que són les sol·licituds 
de compareixença del conseller d’Economia i Conei-
xement i del conseller de Territori i Sostenibilitat, pre-
sentades pels grups parlamentaris Socialista, Partit 
Popular de Catalunya, Ciutadans, Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, relatives a 
l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat.

Els pregunto si s’acorden aquestes compareixences 
per assentiment. (Pausa.) D’acord.

Vist el resultat de l’assentiment, i atès que els conse-
llers d’Economia i Coneixement i Territori i Sosteni-
bilitat han expressat la seva voluntat de comparèixer 
davant la Diputació Permanent, també els proposo 
l’ampliació de l’ordre del dia en el sentit que aquestes 
compareixences puguin substanciar-se tot seguit.

Per tant, també demano si aprovem per assentiment 
que es facin tot seguit. (Pausa.) D’acord.

Doncs, queda modificat en aquest sentit l’ordre del dia.

Compareixença
del conseller d’Economia i Coneixement 
i del conseller de Territori i Sostenibilitat 
perquè informin sobre l’impacte econòmic 
i les conseqüències de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona (tram. 355-00062/10)

I passo la paraula, en primer lloc, al conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, l’honorable senyor Santi Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Santi Vila i Vicente)

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honorable 
conseller, membres de la Mesa, il·lustres diputats i dipu-

tades, membres del Departament de Territori i d’Eco-
nomia que ens acompanyen..., bé, compareixo i com-
pareixem conjuntament amb el conseller Mas-Colell 
per donar compliment, de fet, a una petició que havien 
formulat els grups parlamentaris i que, de fet, per ini-
ciativa pròpia també vam formular considerant que la 
voluntat del Govern i el compromís del Govern amb la 
transparència i a fer possible el seu exercici de control 
és un aspecte que hem de tenir, doncs, tots molt i molt 
present i hem de poder atendre en la mesura de les nos-
tres possibilitats.

En conseqüència, en la mesura que hem de justificar la 
posició del Govern després d’haver rebut la notifi cació 
de dues interlocutòries per part del Tribunal Superior 
de Justícia amb relació al procés d’ATLL, doncs, ens 
semblava plenament oportú que compareguéssim, els 
donéssim les explicacions, entenent, però –i això ja els 
ho avanço–, que difícilment podrem ser massa origi-
nals. Perquè, en definitiva, el que avui els justificarem 
i les decisions que hem pres i el recurs de cassació que 
hem presentat davant del Tribunal Suprem, en definiti-
va, no fan sinó ser coherents i conseqüents amb tot el 
que hem dut a terme fins ara.

Per tant, a risc d’avorrir-los, sí que procuraré justifi-
car-ho situant els antecedents, des d’un punt de vista 
jurídic, que ens han portat a prendre les decisions que 
hem pres. I tot seguit el conseller Mas-Colell els ex-
plicarà, eh?, la lògica econòmica que segueix aquesta 
decisió que hem pres.

Com saben vostès, nosaltres des de bon principi hem 
vinculat la posició del Govern de la Generalitat a uns 
principis d’absoluta neutralitat, de garantir el benefici 
públic, de garantir sobretot la continuïtat en la presta-
ció d’un servei del qual depenen, com saben, prop de 
5 milions de ciutadans. Aquest és un tema angular que 
inspira totes les decisions que hem pres i la determi-
nació amb la qual hem estat convençuts que calia se-
guir el camí que hem fet fins ara.

També –i aquest és un aspecte important de subrat-
llar–, el convenciment que la feina que va dur a terme 
en el seu moment l’òrgan de contractació, la mesa de 
contractació, és l’adequada i és correcta. I, com que 
estem convençuts que es va actuar correctament, no 
hem fet sinó actuar amb coherència, conseqüentment 
amb la feina que hem fet fins ara.

Com saben, anant, per tant, al detall de les actuacions 
que hem dut a terme, en origen hi ha una notificació que 
es va produir el 27 de març, on es denegava l’adopció 
de mesures cautelars, tal com havíem demanat el Go-
vern de la Generalitat. Com bé saben, aquestes mesu-
res cautelars consistien en la suspensió de l’execució 
de la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals que resolia l’oferta tècnica del grup d’em-
preses encapçalat per Acciona; no s’ajustava al plec de 
condicions i, per tant, s’havia d’excloure. Això ocorria 
el 27 de març. La segona, en aquest cas, va ser el 19 de 
juliol, on es desestimava el recurs de reposició que ha-
víem formulat també el Govern de Catalunya. Davant 
d’aquest escenari, el 31 de juliol la Generalitat va pre-
sentar, com saben tots vostès, recurs de cassació contra 
aquesta interlocutòria; de fet, contra l’«auto» dictat en 
la peça separada de mesures cautelars del recurs nú-
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mero 14/2013, que haurà de ser resolt pel Tribunal Su-
prem.

Aquest és un aspecte important que jo els vull fer no-
tar, i és que tota aquesta discussió que ens ha portat a 
recórrer davant del Tribunal Suprem té a veure amb 
l’adopció o no, amb l’autorització o no de mesures 
cautelars. Això vol dir que no estem entrant en aquests 
moments en el fons de la qüestió, perquè el fons de la 
qüestió serà vist en el seu moment per part del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, inten-
tarem acreditar i argumentar la posició del Govern de 
Catalunya, que continuem en litigi per fer prevaldre la 
nostra voluntat que tirin endavant determinades me-
sures cautelars, però plenament conscients que el fons 
de la qüestió s’haurà de veure en el marc del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Dit això, una segona constatació que crec que ha de 
servir per asserenar en la mesura que sigui possible el 
debat públic i publicat al nostre país. En aquests mo-
ments, l’adjudicatària del contracte segueix sent l’agru-
pació d’empreses encapçalada per Acciona Agua, SA. 
Ho dic perquè, segons com s’interpretin algunes infor-
macions periodístiques que han sortit, podria donar la 
impressió que això no és així o que hi ha algun òrgan, 
eh?, de control que ens insta a fer el contrari. En la me-
sura que hem instat mesures cautelars, en la mesura 
que s’ha presentat la cassació davant del Tribunal Su-
prem, aquest és, per tant, un contracte plenament vi-
gent, i que nosaltres estem convençuts que és impor-
tant per a l’interès públic que continuï vigent fins que 
s’entri en el fons de la qüestió.

Per tant, encara que les dues interlocutòries han es-
tat desfavorables als interessos del Govern de la Ge-
neralitat fins ara, cal destacar un fet que és realment 
important: en l’últim dels posicionaments del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, concretament 
el pronunciament del passat 19 de juliol, hi ha un vot 
particular, en què un dels seus magistrats, de fet, es 
comença a fer seus per primera vegada els arguments 
que hem esgrimit nosaltres que consideràvem que eren 
determinants.

El que els faré molt succintament, en els pocs minuts 
que faré servir per fer aquesta intervenció, és argu-
mentar per què si féssim cas i duguéssim a terme l’ex-
clusió automàtica, en aquest cas, d’Acciona, el grup 
d’aigües Acciona, que planteja l’OARCC lesionaríem 
l’interès públic i, per tant, prendríem una decisió que 
no és desitjable i que, de fet, tampoc és possible. Em 
sembla que aquest és un dels aspectes més rellevants 
que jo voldria emfatitzar, i és que aquesta és una deci-
sió que ni ens és possible ni ens és desitjable. En pri-
mer lloc, perquè fins i tot, com es fa seu el vot particu-
lar admès per part del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en un dels seus magistrats, l’OARCC consi-
derem que incorre en un error manifest en la seva re-
solució instant a excloure l’oferta presentada per l’ad-
judicatari. En la mesura que apliquéssim els criteris 
que van dur a considerar l’OARCC que havíem d’ex-
cloure l’oferta que en el seu moment va plantejar Ac-
ciona, considerem que aplicant la mateixa lògica ens 
veuríem obligats també a excloure en aquesta i conse-

qüentment amb la mateixa lògica l’altre concursant, en 
aquest cas, la Societat General d’Aigües de Barcelona.

Si reconeguéssim en el primer el vici que denuncia 
l’OARCC, l’hauríem de reconèixer també en el segon. 
Perquè en aquest sentit, com ja vam explicar i justifi-
car en la primera de les compareixences, també amb 
aquest criteri excloent, ens trobaríem que les dues em-
preses concorren en aquest mateix error.

De fet, però, com saben, la mesa de contractació en el 
seu moment va considerar que aquest no havia de ser 
un criteri excloent, sinó que en la mesura que en el plec 
de condicions s’havia recollit com un element indica-
tiu, aquest senzillament havia de ser valorat de forma 
distinta, en funció de l’oferta. I així es va fer, puntu-
ant, en aquest cas, molt més l’oferta del servei d’aigües 
de Barcelona que l’oferta plantejada per Acciona, que 
va rebre la puntuació de zero. Per tant, fixin-se que hi 
ha una primera impossibilitat d’atendre la petició de 
l’OARCC, en aquest cas, que excloguéssim automàti-
cament Acciona.

Però aquest segurament no és l’únic ni el principal argu-
ment que ens porta i que ens ha portat anar a la cassació. 
Hi ha un segon argument que té a veure amb les conse-
qüències que podria tenir des del punt de vista econò-
mic, des del punt de vista de la hisenda pública prendre 
una determinada decisió en ple procés encara en litigi. 
Aquest és un aspecte en el qual jo no entraré, segura-
ment el conseller Mas-Colell s’hi referirà: l’impacte que 
podria tenir revisar aquesta decisió durant un procés 
que s’ha judicialitzat, que no és res d’extraordinari que 
s’hagi judicialitzat. En circumstàncies normals, en una 
concessió administrativa multimilionària com aquesta 
és lògic que les parts que litiguen i les parts que intenten 
adjudicar-se aquest contracte, doncs, recorrin i facin 
servir tots els instruments al seu abast per aconse-
guir-ho.

Però pensin que en la voluntat del Govern, en aquest 
exercici del principi de neutralitat, ser plenament cons-
cients de les possibles conseqüències indemnitzadores 
que hi haurien de la possible lesió per a les finances de 
la Generalitat que podria ocasionar aquesta decisió és 
un tema absolutament rellevant, com ho és encara més 
–i aquest ha estat un argument central en el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat– el convenciment que 
no podem posar en risc la prestació d’un servei essen-
cial. Jo els ho deia just a l’inici de la meva intervenció: 
prop de 5 milions de ciutadans depenen que garantim 
la prestació correcta d’aquest servei. 

Aquest no és un tema menor. I, per tant, com el mateix 
posicionament del Tribunal Superior de Justícia reco-
neix, tindria un punt de temeritat revisar una decisió 
durant un procés que encara està veient la convenièn-
cia o no d’acceptar unes mesures cautelars.

Nosaltres estem convençuts que per a l’interès gene-
ral és important que es doni l’estabilitat a la prestació 
d’un servei que vostès saben –així els ho vam explicar 
exhaustivament tant en el departament com en com-
pareixença parlamentària– que en aquests moments 
es presta amb totes les garanties de qualitat i de mí-
nim preu. Ho repeteixo, de qualitat i de mínim preu. 
Aquesta és una oferta, la que en aquells moments va 
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ser adjudicatària, que garanteix una bona qualitat en 
la prestació del servei i que garanteix el mínim preu 
en la prestació d’aquest servei. Per tant, mentre es diri-
meixin mesures cautelars, nosaltres som partidaris de 
no posar en risc el que ha de ser una garantia: la garan-
tia de continuïtat en la prestació del servei.

Bé. Aquesta és bàsicament la línia argumental que jo 
els voldria manifestar i posar en compte. Pensin que, 
en aquest cas, és molt important insistir que no hi ha 
hagut cap posicionament de cap tribunal que hagi anul-
lat l’adjudicació a favor d’Acciona. Aquesta afirma-
ció que ha corregut en algun mitjà de comunicació no 
s’ajusta en cap cas a la realitat. I, per tant, l’únic que 
està en aquests moments sent objecte de discussió és 
fins a quin punt les mesures cautelars que el Govern 
de la Generalitat instàvem que es prenguessin són fi-
nalment acceptades o no. Per tant, aquest és un aspec-
te que segurament els ha preocupat i que m’agradaria 
que després de la intervenció d’avui, doncs, pogués-
sim deixar.

A partir d’aquí, jo només puc redundar en els argu-
ments. No sé si és necessari que ho faci, si és opor-
tú que els recordi quins són els antecedents. Recordin 
vostès que en l’origen de la discussió hi ha la Reso-
lució 1/2013, de 2 de gener, de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya. Aquí hi ha 
l’origen de la discrepància: fins a quin punt la progra-
mació d’obres que es va dur a terme per part dels dos 
ofertants havia de ser motiu d’exclusió o senzillament 
era merament indicativa en la mesura que formava 
part d’un annex. Aquest és un tema que vam explicar a 
bastament en el seu moment; si convé en el torn de rè-
plica, de preguntes, els ho tornarem a explicar.

Jo vull insistir, però, que amb un criteri rigorós, es-
tricte, en què consideréssim que la periodificació d’ac-
tuacions fora de calendari hagués de ser motiu d’ex-
clusió, vull deixar molt clar que això afectaria les dues 
ofertes. Perquè vull recordar –vull recordar–, eh?, per-
què ja ho vaig dir en l’anterior compareixença, que 
fins i tot el segon dels ofertants va deixar sis de les 
seves trenta-sis actuacions fora de la seva calendarit-
zació, fora de termini –sis de trenta-sis actuacions. Ai-
xò vol dir, en conseqüència, que si fóssim conseqüents 
i senzillament excloguéssim Acciona en l’adjudicació 
d’aquest contracte, doncs, difícilment podríem argu-
mentar i sostenir que el segon dels concursants podria 
ser mereixedor de l’adjudicació d’aquest contracte.

Després d’aquesta resolució, com saben, hi va haver 
la interposició del recurs contenciós administratiu per 
part de l’Administració de la Generalitat; posterior-
ment, la interlocutòria de la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, secció cinquena, del 26 
de març del 2013, i el consegüent recurs de reposició 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest recurs de re-
posició la missió del Govern va ser acreditar l’interès 
públic i fins a quin punt es lesionaria l’interès públic, 
es causarien greus perjudicis per a l’interès públic si 
revisàvem aquesta discussió.

Estem convençuts –estem convençuts– dels gravís-
sims perjudicis que ocasionaria en la hisenda pública, 
dels riscos que assumiríem, que, sense cap mena de 

dubte –i aquest és un argument que m’agradaria que 
hi fossin sensibles–, no són proporcionals als perju-
dicis que es derivarien d’acordar la suspensió cautelar 
que vam demanar. 

Aquest és, segurament, el tema central del que jo avui 
els voldria traslladar. No hi ha cap mena de proporció 
entre els perjudicis, gravíssims, que ocasionaríem a la 
hisenda pública, entre el perjudici i el risc, gravíssim, 
que ocasionaríem en la prestació del servei, i, en defi-
nitiva, acordar la suspensió cautelar que vam demanar.

Per tant, en la mesura en què considerem que, tal com 
ha indicat el mateix Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, cal entrar en el fons de l’assumpte per diri-
mir fins a quin punt la mesa de contractació la va en-
certar o no en la seva presa de decisió, considerem que 
seria imprudent revisar aquesta decisió.

Si els sembla, ho deixo aquí. I a partir d’aquí, doncs, 
quedo a la seva disposició.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, intervé l’honorable se-
nyor Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Co-
neixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyora presidenta, senyor conseller, senyores dipu-
tades, senyors diputats, membres de la Mesa... Jo, en 
certa forma, repetiré i reforçaré el que acaba d’expli-
car el conseller Vila.

De fet, és la segona vegada que compareixem en el 
Parlament sobre aquest tema, i compareixerem tantes 
vegades com faci falta, a petició pròpia o a petició de 
vostès. Nosaltres defensem aquí i als tribunals que el 
procés d’adjudicació de la contractació de la gestió del 
servei públic d’abastament d’aigua en alta Ter Llobre-
gat es va fer correctament.

Com ja els vaig explicar en la compareixença del pas-
sat 27 de març, la situació economicofinancera de la 
Generalitat imposa adaptar les nostres polítiques d’in-
gressos, incloent-hi les polítiques patrimonials conces-
sionals, a les circumstàncies en què ens trobem immer-
sos. L’adjudicació de la concessió d’ATLL ha generat 
uns ingressos que han ajudat de manera considerable 
a l’objectiu de reducció del dèficit del 2012. Reduir el 
dèficit és tant com reduir la despesa o augmentar els 
ingressos. Reduir la despesa té una traducció ràpida i 
molt concreta en polítiques que afecten el dia a dia dels 
serveis bàsics que es presten als ciutadans –en sanitat, 
en ensenyament, a les universitats, en medi ambient, 
en aigua. 

Una política de gestió dels actius de la Generalitat 
ha de servir, doncs, per reduir el cost social d’aques-
ta crisi. Quedi clar que en el cas d’ATLL la titularitat 
del servei que s’ha concessionat continua sent públi-
ca i gaudeix de totes les garanties necessàries. I quedi 
clar també que, si no haguéssim comptat amb els in-
gressos generats en forma de cànon –que han estat de 
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995.506.011, diguem-ne 1.000 milions–, no s’hauria 
pogut reduir el dèficit i, en conseqüència, no hauríem 
comptat amb aquests ingressos per a les despeses, ho 
repeteixo, de tot tipus –incloses les mediambientals i 
les relacionades amb l’aigua– en què ha incorregut la 
Generalitat. Aquest cànon és equivalent, per cert, al 
valor net comptable dels actius cedits en ús, no venuts.

Un altre factor determinant per prendre la decisió va 
ser la situació economicofinancera desequilibrada de 
l’empresa ATLL. D’acord amb les previsions del ma-
teix ens, l’equilibri s’havia d’aconseguir per la via d’in-
corporar les tarifes de subministrament, l’amortitza-
ció de les inversions efectuades. Aquesta incorporació 
ha estat manifestament incomplerta, i s’ha generat, en 
conseqüència, un importantíssim dèficit tarifari, que 
comprometia seriosament la continuïtat de les ope-
racions de l’ens. A més, el tancament dels mercats fi-
nancers va fer inviable el projecte financer aprovat pel 
Govern fa dues legislatures, el 2010, que preveia equili-
brar els comptes d’ATLL l’any 2021. No hi havia recur-
sos financers en el mercat que permetessin finançar les 
pèrdues continuades de l’ens entre 2011 i 2021, com ja 
es va posar de manifest els anys 2011 i 2012.

Tal com els vaig explicar el 27 de març, amb aques-
ta situació de l’empresa i amb la situació fiscal de la 
Generalitat, el Govern no podia atendre les urgències 
generades per les pèrdues de l’empresa, així com tam-
poc no podia fer front a les inversions necessàries per 
mantenir els nivells actuals de garantia i qualitat de 
subministrament de la xarxa. Aquestes inversions, in-
dispensables, seran realitzades per les societats conces-
sionàries.

Conscient de la realitat que els acabo d’exposar, el Go-
vern va establir el marc normatiu necessari dintre de 
la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa. La seva dis-
posició addicional primera permetia, doncs, portar a 
terme l’adjudicació de la contractació de la gestió del 
servei públic d’abastament d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat.

Vull recordar un cop més, i no és un tema menor, que 
la supressió d’aquest ens s’ha fet sense cap perjudi-
ci per als seus més de dos-cents treballadors, ja que 
s’han mantingut tots els seus drets laborals.

El nou model de gestió establert ens permet assolir la 
pràctica totalitat dels objectius que ens havíem plante-
jat. A més de la generació d’ingressos pressupostaris, 
cal destacar els següents: 

Primer, la continuïtat de la titularitat pública. No es 
tracta, en cap cas, d’una venda o d’una privatització 
del servei, és simplement una externalització de la ges-
tió, com n’hi han moltes, aquí i arreu. La titularitat 
dels actius i dels serveis continua sent pública, i rever-
tirà al sector públic. L’Agència Catalana de l’Aigua és 
la responsable del control de l’execució del contracte.

Segon, el manteniment de la continuïtat i qualitat dels 
serveis. Farà vuit mesos que la societat concessionària 
està prestant el servei sense cap tipus d’incidència.

Tercer, la contenció de l’increment de tarifes. Aquest 
servei patia un dèficit estructural de tarifes evident, 

com ho demostren les pèrdues acumulades per l’ens 
dissolt. L’augment de tarifes resultant de l’adjudicació 
és molt inferior al que hauria estat necessari per fer vi-
able, sense cap altre canvi, la dissolta ATLL. En con-
cret, la tarifa ha passat de 0,64 euros el metre cúbic a 
0,7088 metre cúbic, que s’assolirà en tres anys –2013, 
14 i 15–, de forma que l’augment anual de la tarifa en 
alta serà, aproximadament, equivalent a l’IPC, i la se-
va repercussió en l’usuari final serà molt menor.

Quart, el manteniment de plantilles i drets laborals. 
Tal com he comentat abans, la societat concessionària 
s’ha compromès a mantenir la totalitat de la plantilla 
durant un període de cinquanta anys, de la qual cosa 
ens sentim especialment satisfets.

Quint, la finalització de l’acumulació de pèrdues que 
pesaven sobre el sector públic. L’ATLL en els darrers 
cinc exercicis havia acumulat pèrdues per import de 
128 milions d’euros.

Sisè, la garantia d’inversions futures. El contracte 
obliga la societat concessionària a realitzar inversions 
de millora, creixement, expansió, renovació i reposi-
ció per valor de 678 milions d’euros; inversions, ho re-
peteixo, que la Generalitat no podia fer.

Pel que fa a les implicacions econòmiques de les dar-
reres incidències judicials, i tal com els ha comentat el 
conseller Vila, l’empresa Acciona, SA continua sent 
la concessionària dels serveis que realitzava ATLL, i, 
per tant, continua prestant aquest servei públic amb to-
ta normalitat. En aquest sentit, doncs, no hi ha cap nou 
impacte econòmic, més enllà del que ja els vaig expli-
car en la compareixença del mes de març i que els aca-
bo de resumir.

La comptabilitat tresorera de la Generalitat ha regis-
trat en la liquidació del pressupost del 2012 un in-
grés per anualitat vençuda i exigible que correspon a 
un import del cànon cobrat d’Acciona Aigua, societat 
anònima per import de 298.650.830 euros. Aquesta és 
la comptabilitat tresorera.

En el cas del tractament comptable d’aquesta operació, 
s’ha disposat de l’informe del grup de treball de comp-
tabilitat nacional, format per l’INE, Banc d’Espanya i 
la IGAE –la Intervenció General de l’Estat, de l’Admi-
nistració espanyola–, sobre el projecte d’adjudicació 
del servei d’abastament d’aigua en alta Ter Llobregat, 
que ha qualificat l’operació de «venda d’actiu amb pa-
gament parcialment ajornat». Això implica un ajust 
pressupostari positiu pel valor actual de les cinquanta 
anualitats del cànon a cobrar, per valor de 696.850.270. 
De forma que l’impacte total d’aquesta operació sobre 
el pressupost és el d’un ingrés, que ja els l’he dit, de 
995 milions i escaig, un impacte molt considerable so-
bre el dèficit potencial. (Se sent remor de fons d’una 
manifestació.) Per tant, ni la IGAE ni l’Eurostat han 
posat en dubte el pes d’aquesta operació en la reducció 
del dèficit de 2012, finalment fixat per la IGAE en el 
2,17 del PIB.

El procés d’adjudicació d’ATLL ha estat una operació 
ambiciosa, de les més grans realitzades a Europa du-
rant l’any. Aquestes operacions generen, en molts ca-
sos, litigis judicials; és un fet normal a molts països, 
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als Estats Units d’Amèrica, per exemple. Des d’un 
punt de vista empresarial, la judicialització és com-
prensible, ja que hi ha molt en joc. 

Des del punt de vista dels departaments responsables 
de l’organització del procés d’adjudicació, estem con-
vençuts que les coses s’han fet bé. Però, en tot cas, per-
metin-me assegurar-los que el nostre interès fonamen-
tal, com ja els ha dit el conseller Vila, sempre és i serà 
el de garantir que la gestió de l’aigua com a servei pú-
blic es continuï prestant de la millor manera possible, 
amb qualitat i a bon preu per als ciutadans. També ens 
importen, evidentment, les condicions de treball.

És per tot això que, mentre es mantinguin vius els pro-
cediments judicials, tractarem de minimitzar les inci-
dències de tot tipus sobre el funcionament de l’empre-
sa, la qual cosa recomana estabilitat i el manteniment 
de la situació actual fins que hi hagi una sentència 
 ferma.

Com ja he indicat, des del Departament d’Economia 
tenim la confiança que aquesta sentència ferma deixa-
rà les coses com estan. Però que quedi clar que, natu-
ralment, el Govern acatarà les resolucions en sentèn-
cia ferma de la justícia quan aquestes es produeixin.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellers. Ara prosseguim amb les 
intervencions dels representants dels grups parlamen-
taris. Aquest soroll que se sent és un «micro» d’algu-
na persona fora del Parlament, eh? Per tant..., és una 
persona que està a fora, parlant amb un «micro», i per 
això se sent tant.

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Marc 
Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, donar la benvinguda 
als consellers i als seus equips directius del departa-
ment, i també, en tot cas, agrair la celeritat en la trans-
parència i a donar aquesta informació, i especialment, 
al conseller Mas-Colell, pel fet que és la segona com-
pareixença d’aquesta tarda, i, per tant, diguem-ne, se-
gurament ja porta un cansament acumulat.

Tant el conseller Vila com el conseller Mas-Colell de-
ien que no hi ha res a aportar. Per part nostra també se-
guirem sent avorrits, com ho vam ser, segurament, el 
dia 27 de març, quan vostès van comparèixer per do-
nar àmplia informació sobre el tema d’ATLL,  perquè 
la posició és la mateixa. El nostre posicionament tam-
poc no ha canviat. Mantenim i pensem que les coses 
no s’han fet bé; si no, no estaríem on som. I d’acord 
amb els dos consellers, en el sentit que aquests proces-
sos de concessions amb un import tan elevat acaben 
normalment judicialitzant-se. Però és cert que alguna 
cosa no es deu haver fet del tot bé quan els mateixos 
òrgans de la Generalitat diuen que l’adjudicació és in-
correcta.

Per tant, ja no estem davant, diguem-ne, d’una impug-
nació per part d’una de les empreses que no ha estat 
adjudicatària del concurs, sinó pels mateixos òrgans 
de la Generalitat. Per tant, reflexionem-hi: no tot es 
deu haver fet bé. Vostès tenen un posicionament. Vos-
tès, segurament forçats per les circumstàncies econò-
miques, es veuen obligats a fer un seguit d’externalit-
zacions, en el cas, diguem-ne, dels peatges, en el cas 
també de l’aigua. Aquest no és el nostre model, aquest 
no és el model d’Esquerra Republicana; nosaltres pen-
sem que hi han altres maneres de gestionar els interes-
sos públics.

En el cas, diguem-ne, de l’aigua –un bé molt preuat, un 
bé de reconeixement internacional, un dret humà, com 
apuntava el conseller Vila en la seva intervenció, en la 
seva compareixença del mes març–, doncs, ens sembla 
que, des d’aquest punt de vista, aquests béns d’alt va-
lor per a qualsevol societat han d’estar gestionats des 
de l’àmbit públic. No perquè hi tinguem res en con-
tra, de les externalitzacions. El conseller Mas-Colell 
apuntava que les externalitzacions formen part de la 
nostra societat. És cert que hi han moltes empreses... 
Però tenint en compte..., i més tenint en compte, tam-
bé, el procés històric que està vivint aquest país, ens 
semblava –o ens sembla, ens segueix semblant– que és 
important que tot l’àmbit, diguem-ne, de sectors estra-
tègics com poden ser l’aigua o poden ser les energies 
ha de tenir un major control públic. I el major control 
públic no és que no existeixi en aquests moments; i 
segurament en els elements, diguem-ne, de la matei-
xa concessió, existeixen aquests elements de control 
públic. Però el que no hi ha és aquesta gestió pública. 
I això sí que varia.

I entenem, des del nostre punt de vista, que aquest és 
l’element més important, és el que fa que hi hagi una 
visió diferent a la gestió des de l’àmbit purament pri-
vat, on el que importa, en definitiva, és un compte de 
resultats a final de mes, que s’ha de donar compte a 
uns accionistes. I per part d’una gestió directament 
pública entenem que sobre qui s’ha de donar comptes 
és sobre els ciutadans, que, en definitiva, són els que 
han de gaudir d’aquest servei públic i, a més a més, a 
un preu no pendent de certs comptes de resultats.

Entenem que el procés que s’ha seguit per part del Go-
vern de la Generalitat en el cas d’ATLL és el procés 
invers al que s’està seguint en molts llocs d’Europa. 
Només cal recordar les àrees metropolitanes de Lió, 
de París, d’Amsterdam, que estan fent el procés invers. 
Estan publificant, estan recuperant la gestió pública 
de tot aquest sector de l’aigua. Per tant, si aquest és 
l’element, si nosaltres ens emmirallem en Europa per 
moltes qüestions, també és important, doncs, que en 
aquest àmbit també ho fem.

Insistim en aquesta visió pública; per nosaltres és im-
portant, aquesta visió pública, que no vol dir que l’em-
presarial sigui negativa, però sí que és evident que una 
gestió feta des de l’àmbit públic només té com a objec-
tiu servir els ciutadans.

Pensem també... I per molt que algunes xifres ens di-
guin que l’increment ha estat el de l’IPC, és evident 
que hi han altres dades que també ens indiquen que 
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aquest increment ha estat superior. És a dir, primer, la 
Generalitat es va encarregar, diguem-ne, d’apujar les 
tarifes, perquè després en la gestió ja de la concessio-
nària aquests increments no s’hagin hagut de fer.

Segon; pensem, també, que hi ha una possibilitat, que 
hi havien possibilitats. D’acord que els mercats finan-
cers estan tancats, són d’accés dificultós per al Govern 
de la Generalitat i les seves empreses, però que calia 
haver-se implicat més, calia més una voluntat política 
d’intentar buscar aquells elements que ens permetessin 
intentar gestionar al màxim i salvar al màxim l’empre-
sa per a la seva gestió pública. Per què? Doncs, perquè 
ATLL des de la seva creació va ser una nineta dels ulls 
per part de molts ciutadans i per part de moltes ad-
ministracions públiques d’aquest país, començant pels 
mateixos ajuntaments, que hi van dipositar, que van 
donar molts esforços, van donar molts recursos públics 
per tal que aquesta empresa fos la gestió pública de tot 
el conjunt de l’aigua.

Entenem, des d’aquest punt de vista, que defraudem 
totes aquelles persones que en el seu moment van fer 
una aposta per una gestió pública de tot el sistema de 
l’aigua, i que calia... I pensem que el Govern de la Ge-
neralitat hauria d’haver intentat fer alguna cosa més 
des d’aquest punt de vista.

Pensem, també, que en tota aquesta operació –i ai-
xò també ens preocupa, tenint en compte la presèn-
cia d’actors internacionals en l’element, en els diversos 
consorcis de les empreses que han participat en la con-
cessió– la credibilitat del Govern queda tocada, amb 
aquest procés. També, diguem-ne, hi insisteixo, no tant 
per la judicialització del mateix procés, que és habitu-
al, sinó perquè hi hagi, per part dels mateixos òrgans 
de la Generalitat..., posar en dubte tot el procés. Per 
tant, ens preocupa, i més en el sentit internacional que 
cal donar a qualsevol qüestió que passa en aquest pa-
ís en aquests moments, amb aquesta visió, diguem-ne, 
que ens interessa donar de cara al món que som un pa-
ís seriós, perquè volem ser una nació més en la conjun-
tura, un estat més en el sentit dels estats nació i dels es-
tats en l’àmbit internacional. Ens interessa, també, que 
aquestes coses no vagin passant.

Nosaltres..., els ho deia a la compareixença del mes de 
març, que sortia amb una certa preocupació d’aquella 
reunió, perquè vèiem –i ens sembla que seguim veient 
per part del Govern– que tampoc no hi ha una sortida, 
no hi ha un pla B, a segons quines circumstàncies. Te-
nim la sensació que, en tot cas, anem tirant pilotes fo-
ra, anem tirant recursos endavant, i el que ens sembla 
que fóra seriós és no anar recorrent immediatament. 
Suposem que el Govern, en tot cas, ja deu haver-ho 
fet, però no en tenim tampoc la certesa. Ens sembla 
que el que cal és valorar les circumstàncies, cal va-
lorar els efectes econòmics. Això, aquesta operació, 
costarà molts diners en sentències judicials, en indem-
nitzacions cap a alguna de les dues bandes. Almenys, 
la intenció... Que depèn de com acabi la qüestió, ens 
sembla... Per tant, ens sembla que per part del Govern 
s’hauria de fer un estudi acurat de veure quines són 
les conseqüències de les adjudicacions i si val la pena 
anar recorrent constantment o simplement estem tirant 
pilotes fora.

Seguem, plantegem. Nosaltres, des del nostre punt de 
vista, ja ho hem dit, esperarem les resolucions judi-
cials. Cal esperar les resolucions judicials perquè ens 
sembla que enredar, en aquests moments, empantanar 
ara més, aturar el procés, diguem-ne, tal com està, fer 
marxa enrere, tot i que seria el desitjable i és el que 
hem demanat nosaltres... –la reversió de tot el procés. 
Però entenem que a aquest punt ja hi arribarem. Hem 
d’esperar la resolució de les diferents sentències judi-
cials. I, per tant, a partir d’aquestes sentències judici-
als prendre les determinacions. I, en tot cas, la nostra 
defensa segueix sent perquè aquest àmbit sigui l’àmbit 
públic.

Pensem que aquesta és la millor manera de gestionar 
tot el que fa al conjunt de l’aigua. Ho apuntava el con-
seller Vila: 4 milions d’usuaris no és poca cosa. Per 
tant, estem parlant d’un bé molt preuat, un bé que ha 
de tenir la màxima preocupació, la màxima fixació per 
part, diguem-ne..., la màxima cura per part del Govern 
de la Generalitat. I que, en tot cas, insistir també en 
el que vam fer en la darrera ocasió que vam tenir en 
la compareixença del mes de març: que segurament la 
situació que ens ha portat aquí és l’actual dèficit fis-
cal que pateix Catalunya respecte al Govern de l’Estat. 
I, per tant, a tots aquells grups parlamentaris que ja 
en el seu moment van reclamar que la gestió d’ATLL 
fos pública, també els demanem..., ens agradaria veure 
que també posen el mateix èmfasi a reclamar l’elimi-
nació del dèficit fiscal per part del Govern de l’Estat.

Hem tingut anteriorment un debat on s’ha vist clara-
ment quin és el posicionament de certs grups, que sim-
plement es dediquen a reclamar al Govern de la Ge-
neralitat un seguit de qüestions sense tenir en compte 
quines són les circumstàncies reals; que aquestes cir-
cumstàncies reals vénen pel dèficit fiscal que patim 
de Madrid, aquest ofec econòmic al qual ens sotmet 
el Govern espanyol constantment, de manera volguda, 
i que no té cap mena d’inconvenient d’ofegar els seus 
ciutadans, en tot cas, per intentar evitar el procés d’alli-
berament nacional que ha començat aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Socialis-
ta, l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. També volem agrair als dos con-
sellers la seva ràpida disponibilitat per donar explica-
cions respecte a la segona interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Ens deia el conse-
ller Santi Vila que no aportaria novetats diferents res-
pecte a la compareixença del mes de març. De fet, es-
coltant les dues intervencions, gaires novetats no hi 
ha hagut. Ell ho argumentava en base a la coherència. 
I en base a aquesta mateixa coherència, doncs, la in-
tervenció que faré en nom del Grup Parlamentari So-
cialista tampoc diferirà excessivament de la que vaig 
fer durant el mes de març, perquè jo crec que estem en 
lògiques diferents, no?
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La percepció social és que l’aigua és un servei públic 
bàsic, no? Des del nostre punt de vista, la disponibi-
litat d’aigua té una importància estratègica per al pa-
ís, per a Catalunya –ho sabem bé. Catalunya, a més 
a més, és un país en què, com que no plou de manera 
regular, a vegades, doncs, tenim molta aigua i a ve-
gades tenim unes sequeres impressionants, i per això, 
l’estratègia, no?, o aquest recurs estratègic de l’aigua. 
Justament per aquesta importància, nosaltres seguim 
defensant i proposant que sigui un organisme públic el 
que proveeixi i reguli aquest servei essencial com l’ai-
gua –proveeixi i reguli en alta.

Els tornem a manifestar, en aquesta compareixença, 
que la titularitat del servei de subministrament en alta, 
en el territori de la regió metropolitana de Barcelona..., 
des del nostre punt de vista s’hauria de fer des d’una 
empresa pública com era ATLL. De fet, quan es va 
constituir Aigües Ter Llobregat l’any 90 per gestionar 
l’aigua d’aquesta regió –el conseller Vila ens ho deia: 
5 milions d’usuaris–, no hi va haver cap fissura políti-
ca; hi va haver un consens respecte a la necessitat de 
constituir aquesta empresa des del sector públic. I ens 
hauríem de preguntar, s’hauria de preguntar el Govern 
per què en aquests moments ens trobem en la situació 
que ens trobem, d’aquesta manca de consens.

Nosaltres creiem que Aigües Ter Llobregat ha estat 
una empresa que al llarg de tots aquests anys ha fun-
cionat bé, que ha gestionat correctament i que ha im-
pulsat un model de gestió que fins i tot ha estat reco-
negut internacionalment com un dels millors models. 
Per tant, avui tornem a estar al mateix punt del debat 
de mesos enrere. Per què s’ha externalitzat la gestió de 
l’aigua en alta a la regió metropolitana? Per què es fa 
des del sector privat? Per la mala gestió? Nosaltres cre-
iem que no. Per recuperar l’endeutament de les inver-
sions fetes en el cicle de l’aigua? Tampoc. Perquè l’en-
deutament no s’ha traspassat al contractista, segueix 
en mans de l’Administració pública. Només per unes 
necessitats de tresoreria? En part segurament, però 
també per una opció ideològica acaronada pel Govern 
de Convergència i Unió des de l’any 2010, no?, que es 
resumeix en menys sector públic i en menys interven-
ció pública.

Que després entra en contradicció amb algunes de les 
coses que hem vist del contracte, i després m’hi refe-
riré. Si vostès des del Govern de Convergència i Unió 
acaronaven aquesta idea de privatitzar la gestió en alta 
de l’aigua, no entenem per què s’ha fet tan malament. 
Van tenir dos anys per impulsar un procés que fos 
clar, no? Tot plegat, ens trobem davant d’una suma de 
despropòsits administratius i jurídics amb la privatit-
zació –tal com s’ha dit, tal com ha explicat el conseller 
d’Economia– més gran que s’ha fet mai a Catalunya. 
Que desprestigia, en certa mesura, les institucions del 
país respecte als inversors nacionals i internacionals.

Vostès saben que des de l’any 2011 el Grup Parlamen-
tari Socialista va mostrar la predisposició a trobar, 
amb el Govern, vies per tal d’equilibrar el compte d’ex-
plotació de l’ACA i també de les empreses públiques 
lligades al cicle de l’aigua, i per anar reduint l’endeuta-
ment. I hi havia una línia vermella respecte a aquesta 
posició, que era que no es privatitzés Aigües Ter Llo-

bregat. Vostès han tirat endavant amb una certa con-
formitat de l’altre soci que els dóna suport, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Perquè, malgrat els discur-
sos, després quan arriben propostes al Parlament sem-
pre es posen del costat del Govern.

Nosaltres creiem que s’ha fet malament el procés, que 
estem davant d’un procés viciat. Ho diu –i els esmena 
la plana– l’Òrgan Administratiu de Recursos Contrac-
tuals a Catalunya, que és un mecanisme de garantia 
de la mateixa Generalitat, que respon a una directiva 
europea, i que els ha dit que han fet una adjudicació 
incorrecta.

El Govern no ho escolta, segueix endavant. Ens pre-
guntem: si tenim aquests mecanismes de garantia, si 
el Govern se’ls escolta o no se’ls escolta. Sembla que 
no. Però no n’hi ha prou amb el dictamen de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalu-
nya, sinó que el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya no una, sinó dues vegades confirma la posició 
d’aquest Òrgan Administratiu de Recursos Contrac-
tuals. Deixin-me que els ho recordi, vostès ho saben 
perfectament, malgrat que hagin presentat recurs de 
cassació al Tribunal Suprem: la resolució d’aquest òr-
gan és una resolució administrativa executiva. Vostès 
el que han fet ha sigut xiular i mirar cap a una altra 
banda.

Jo crec que, aprofitant el dictamen del seu propi òrgan 
de control contractual i les dues interlocutòries... –ja sé 
que no és una sentència ferma, però les dues interlocu-
tòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya–, 
aprofitin tot aquest enrenou i anul·lin el procés i tornin 
a recuperar-ne la gestió pública. De fet, els resultats 
pressupostaris de l’Agència Catalana de l’Aigua, pels 
efectes dels forts increments del cànon de l’aigua, de 
la disminució d’inversions i de grans manteniments i 
de la renegociació del deute..., té resultats positius.

És més, si la Generalitat tenia problemes de tresore-
ria, que no ho dubto, durant aquest temps, escolti, ac-
celerin la recuperació d’impostos que vostès, per una 
concepció també ideològica, van eliminar, com l’im-
post de successions. Només amb el rendiment d’aquest 
impost en aquests darrers anys s’hauria recaptat amb 
escreix la primera aportació del cànon concessional.

Els faria una pregunta, també. En el pressupost del 
2014... –que esperem que tinguem pressupostos, aques-
ta vegada sí–, vostès faran alguna provisió per a la pos-
sible reversió d’Aigües Ter Llobregat, si tenim al da-
vant una sentència ferma?

També ens agradaria conèixer, perquè al llarg de..., 
després de la compareixença del mes de març s’han 
produït dos fets que tampoc no són baladís. Un s’em-
marca poc abans de la celebració de la junta general 
de l’empresa matriu de l’actual contractista. I per ma-
nifestacions del seu president coneixem que el Govern 
–encara no sabem per part de qui– envia una carta que 
dóna garanties sobre el procés. Aquesta és una socie-
tat que cotitza en borsa, i una carta d’aquestes carac-
terístiques té efectes. Volem saber qui la va signar i 
quines garanties es donaven. I també volem saber si és 
cert que hi ha una segona carta adreçada a la contrac-
tista que sembla indicar, o que podria indicar, que es 
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podria produir una eventual cancel·lació del contracte 
en el futur. Volem saber si el Govern ha avaluat els 
costos d’indemnització que això acabaria tenint.

Com que veig que em queda poc temps, els seguim 
manifestant que nosaltres creiem que hem de tornar a 
refer un acord majoritari social i polític que hi havia en 
aquest país els darrers trenta anys sobre el tractament 
de l’abastiment i el sanejament d’aigua a Catalunya. 
Avui és un fet plausible que aquest acord està trencat i 
que ciutadania i empreses gestores defensen interessos 
contraposats als quals l’Administració, el Govern i la 
resta de grups parlamentaris hauríem de ser capaços 
de donar resposta en virtut de l’interès general.

Segurament l’interès general el veiem diferent des del 
Govern que des d’alguns grups de l’oposició. Però nos-
altres creiem que és urgent construir de nou aquest 
acord en matèria d’abastiment i sanejament, que in-
corpori les noves necessitats i sobretot que defineixi 
les garanties necessàries per assegurar la bona qualitat 
i distribució del servei. I entenem que des del sector 
públic i des de l’empresa pública això també es pot fer, 
perquè hi han marges econòmics per fer-ho possible.

I els torno a plantejar –per acabar aquesta primera in-
tervenció– que, aprofitant el mateix acord de l’òrgan 
contractual de la Generalitat, que revisa els contractes 
de la Generalitat, i les dues interlocutòries del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, anul·lin aques-
ta adjudicació i que recuperem la titularitat pública de 
l’abastament en alta a la regió metropolitana de Bar-
celona.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor 
José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, agrair als consellers la seva compareixença en 
seu parlamentària, a la Diputació Permanent, per trac-
tar el tema del nyap d’ATLL.

I clar, ja comença això a ser preocupant, perquè els 
seus socis, senyor Mas-Colell, els que li han d’aprovar 
el pressupost amb l’1 per cent d’objectiu de dèficit, que 
no l’hi aproven amb un 1,58 per cent d’objectiu de dèfi-
cit, li han dit que aquest no és el seu model, que el que 
vostè ha fet, externalitzar ATLL, no és el seu model. 
Per tant, vostè comença bé la negociació pressupos-
tària pel que veig, perquè li aprovin aquests pressu-
postos amb un 1 per cent de dèficit, que no els hi han 
volgut aprovar, ho torno a reiterar, amb un 1,58 per 
cent de dèficit.

Clar, tot el que toca el senyor Mas-Colell, malament. 
O sigui, tenim un problema. A Catalunya governa el 
senyor Mas-Colell, primer any de la història de la Ge-
neralitat que no hi ha pressupostos. Governa el senyor 
Mas-Colell, no es compleixen els objectius de dèficit. 
Governa el senyor Mas-Colell com a conseller d’Eco-

nomia, la concessió creditícia de la Generalitat de Ca-
talunya passa a ser de bo escombraria.

El senyor Mas-Colell participa a la negociació per acon-
seguir Eurovegas? Eurovegas perdut. El senyor Mas-
Colell participa a intentar reflotar Spanair? Spanair ja 
no existeix. Amb les revendes d’immobles, el mateix. 
I ara, ATLL. Hi havia el senyor Mas-Colell a dins, evi-
dentment ATLL, un nyap –un nyap jurídic. Un nyap ju-
rídic on la mateixa Generalitat, que té uns òrgans, li ha 
dit que ho ha fet malament. Un nyap jurídic on els tri-
bunals encara no han posat sentència ferma, però, vaja, 
van en la línia que hi haurà una sentència ferma on vos-
tè tindrà un problema.

Per tant, el que toca el senyor Mas-Colell, que pre-
sumeix de treballar molt, va com va. I avui debatem 
un altre nyap de la gestió del senyor Mas-Colell. Però 
ell davant de tot això, què diu? «L’adjudicació s’ha fet 
adequadament.» O sigui, la Generalitat de Catalunya 
té un òrgan per resoldre si s’han fet bé o no les adju-
dicacions; diu que s’han fet malament, però el senyor 
Mas-Colell diu: «S’ha fet bé.» El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en dues interlocutòries li diu que 
això no va en la bona línia, però vostè diu: «Això s’ha 
fet bé.»

Per tant, li pregunto, senyor Mas-Colell: si finalment 
hi ha sentència ferma on diu que això s’ha fet mala-
ment –si finalment hi ha aquesta sentència ferma–, as-
sumirà responsabilitats polítiques? Al senyor Vila no 
li puc demanar això, perquè el senyor Vila va entrar 
després, a posteriori, amb la qual cosa molta responsa-
bilitat en aquesta matèria no deu tenir. Però vostè, se-
nyor Mas-Colell, ha estat immers en tot el procés. Per 
tant, li ho torno a reiterar: assumirà responsabilitats 
polítiques si finalment hi ha sentència ferma i diu que 
això s’ha fet malament i s’han de retornar els 1.000 
milions d’euros, més la possible sanció, més el que pu-
gui succeir?

Aquesta és, doncs, la gravetat de la qüestió, no? I, clar, 
al final això genera a la Generalitat de Catalunya una 
situació, doncs, clau. «Està tancada l’aixeta dels mer-
cats.» Home, vostè creu que una comunitat autònoma, 
una administració autonòmica que fa una adjudicació 
com aquesta en què la mateixa Generalitat li diu que 
s’ha fet malament...? Això és més propi de Bolívia, és 
més propi de règims com Veneçuela, on principis com 
la neutralitat, com la transparència, com la igualtat 
aquí no existeixen. Aquí ha dit..., en plena campanya 
electoral ho van fer; bé, vostè en govern en funcions. 
Per tant, doncs, pitjor no es podia fer.

I va en la línia del que està sent aquest Govern: un go-
vern de capa caiguda, que va perdre dotze diputats fa 
pocs mesos, que continua perdent suport. El suport 
parlamentari ja no el té, perquè, de fet, no són capa-
ços ni d’aprovar pressupostos. Però és que estan per-
dent inclús el suport popular. Només han d’anar a 
les enquestes de qualsevol mitjà de comunicació, in-
clús de la mateixa Generalitat de Catalunya. Però, bé, 
com que a la Generalitat de Catalunya vostès no se la 
 creuen gaire... Fins i tot, no es creuen ni els seus òr-
gans, que els diuen que han fet malament una conces-
sió; doncs, bé.
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Clar, jo em pregunto: les entitats financeres que a Ac-
ciona l’han ajudat a finançar 300 milions d’euros per 
pagar aquest cànon, què creu que pensen de vostès? 
Que poc després veuen com un òrgan seu els diu que 
ho han fet francament malament i els tribunals sembla 
que es pronuncien en la línia que això, doncs, haurà de 
ser finalment retornat. Per tant, això és estil bolivià.

I fixi-s’hi, el senyor Terrades, del Partit Socialista, 
diu: «No, és que vostès volen privatitzar-ho tot.» Fixi-
s’hi, Bolívia privatitzar..., privatitzar precisament no 
és el que fa, eh? Fa el contrari. Per tant, aquest tipus de 
polítiques són pròpies –fixi-s’hi, senyor Terrades– dels 
llocs on precisament el sector públic té un pes impor-
tant, com, per exemple, a Bolívia.

Per tant, jo li demanaria que no intenti fer dogmatis-
me ni ideologia d’això. Aquí el que hi ha és un nyap 
en l’adjudicació d’un determinat òrgan de la Genera-
litat de Catalunya, que s’ha externalitzat i que s’ha fet 
francament malament, i que no s’han seguit principis 
bàsics en qualsevol adjudicació. I que això fa que a dia 
d’avui la Generalitat de Catalunya tingui un problema. 
Un problema greu, que és que pugui passar que en poc 
temps hagin de tornar, retornar, aquests 300 milions 
d’euros del cànon que simplement van acceptar per la 
falta de liquiditat, perquè tenen l’aixeta dels mercats 
tancada.

Miri, senyor d’ERC, senyor Sanglas, clar, jo li pregun-
to: els 55.000 milions d’euros de deute que van deixar 
vostès –que ara són socis de Convergència i Unió, pe-
rò quan anaven amb el tripartit–, també els va deixar 
Madrid, o els van deixar vostès? També...? (Remor de 
veus.) També –també, també.

Els 79.000 milions d’euros de pagaments diferits de 
deutes fins a l’any 2108 que van deixar vostès, autors 
intel·lectuals i materials del tripartit, també són culpa 
de Madrid? Tant si és de dia com de nit la culpa és de 
Madrid, no?

La dessaladora del Prat de Llobregat nova, que fun-
ciona només al 10 per cent, vostès...? Això també ho 
va decidir Madrid, també va venir aquí un de Madrid, 
un ministre de Madrid –del PSOE m’imagino, perquè 
aquella època governava el PSOE. Per cert, vostès, el 
seu partit va fer president el senyor Zapatero, li ho re-
cordo, perquè recuperi..., perquè veig que té una mica 
d’amnèsia política; doncs, li ho recordo.

La dessaladora a Tordera, que es va ampliar i avui està 
absolutament aturada, també va venir un ministre de 
Madrid, el senyor Solbes, potser, a posar-la en mar-
xa? O potser hi van tenir alguna responsabilitat vos-
tès, que formaven part del consell executiu de l’època?

O l’endeutament de gairebé 700 milions d’euros a 
ATLL, que van deixar, també va venir el senyor Sol-
bes potser? També. O no? O potser van ser vostès? 
O els 200 milions d’euros en deutes a proveïdors que 
van deixar?

Per tant, vostès hi tenen alguna responsabilitat. Per 
tant, no continuï amb aquesta cantarella que tant si és 
de dia com de nit la culpa és de Madrid, perquè vos-
tès són els responsables... Del nyap jurídic, el senyor 
Mas-Colell; però el nyap econòmic que ha provocat 

que això s’hagi externalitzat innecessàriament és de 
vostès. Tot i així, jo no sóc contrari..., no crec que pel 
fet de tenir-ho al sector públic funcioni millor, al con-
trari. En moltes ocasions..., i es demostra a nivell eco-
nòmic, com els règims on hi ha més sector públic, les 
coses desgraciadament no van del tot bé, més aviat al 
contrari.

Per tant, jo demanaria al Govern de la Generalitat que 
reconegui els errors que s’hagin comès. I sobretot in-
cidir en el que deia: això ens costarà molt car a la fac-
tura als catalans, és un nyap més d’aquest Govern, 
sostingut per ERC. Que, per cert, com deia i reiterava, 
no comparteix el model. Anem bé. És a dir, governen 
dos partits i no comparteixen el model. Per tant, van 
molt bé, pel que es veu. I ens costarà 1.000 milions 
d’euros, la broma, possiblement, provocada en govern 
en funcions.

I jo, li ho torno a reiterar, espero, senyor Mas-Colell 
–ja no és cap pregunta–, que com a mínim tingui dig-
nitat i, si finalment els tribunals sentencien ferma-
ment, vostè assumeixi alguna responsabilitat.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’honorable senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors conse-
llers, benvinguts en aquest debat que jo crec que sí que 
aporta elements de novetat. Vostès han volgut presen-
tar-lo com un déjà-vu, i hi han hagut elements nous.

Jo insistiré en aquesta intervenció, aquesta primera, en 
tres temes que crec importants. Primer, insistiré en els 
nous elements que acrediten la turpitud –se’n recorda, 
senyor conseller Santi Vila?, no li agrada sentir això– 
que hi havia a la primera interlocutòria que va fer el 
tribunal superior. La turpitud, és a dir, la ineptitud, la 
maldestra actuació per part del Govern de la Genera-
litat en aquest tema que ha vingut ratificada pels ele-
ments que ara li diré.

Segona, amb el caràcter no prosperable i, per tant, 
amb la previsibilitat de danys econòmics, socials i am-
bientals importants que té el fet que vostès mantinguin 
aquesta situació en perjudici dels interessos públics de 
Catalunya.

I tercer, la necessitat que hi hagi alternativa, i com 
més aviat la fem millor.

Sobre la turpitud, sobre la «ineptesa»... Miri, vostès, 
com que és un ball que ballen entre tres –Departa-
ment d’Economia i finances, Departament de Territori 
i Sostenibilitat i Presidència–, s’han embolicat amb els 
fils de les espardenyes i s’estan entrebancant absoluta-
ment. Ens trobem amb un bac de bastons incompren-
sible, o molt comprensible.
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Primera qüestió. El senyor Santi Vila ens ha argumen-
tat, amb molt bona voluntat, però em permet..., i amb 
poc fonament jurídic, de dir: «Bé, el tribunal que di-
gui el que vulgui, però l’adjudicació és la que és.» Pe-
rò vostè ha omès el que diu l’article 49.2 de la Llei 
de contractes públics sobre el caràcter «sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado anterior»... Senyor Mas-
Colell, vostè potser no ho ha de saber, però el senyor 
Santi Vila sí, eh? Sense perjudici de tots els recursos 
que vulguin fer, «la resolución será directamente eje-
cutiva», resultant d’aplicació els instruments de la Llei 
de règim jurídic sobre executivitat dels acords.

Per tant, poden recórrer el que vulguin, però Agbar 
–i no defenso pas Agbar, pel que després diré– té dret, 
en aquest cas, com diu la resolució, que immediata-
ment després de la resolució de l’organisme se li adju-
diqui. I així ho ha reclamat dues vegades, i vostès no 
ho fan.

Segona, l’interès públic –l’interès públic. Li diu la in-
terlocutòria: «El primer interès públic a tutelar s’encar-
na en els actes impugnats, això és, amb la resolució de 
l’òrgan administratiu, una resolució l’executivitat de la 
qual empara en tot cas» –atenció– «no sols la genèrica 
presumpció de legalitat d’actuació administrativa, sinó 
la molt específica de provenir d’un òrgan de l’Adminis-
tració, la imparcialitat de la qual, com a nota constitu-
ent d’aquest, queda consagrada no sols a la normativa 
autonòmica, sinó a la directiva estatal i a la comunità-
ria europea» –atenció proveïdors, senyor Mas-Colell–, 
«de forma que cap altre interès públic es podrà ante-
posar al lligat a aquesta presumpció d’imparcialitat, 
sense la qual la garantia de la contractació en l’àmbit 
comunitari europeu serà insostenible, i comportaria 
per als estats incomplidors molt greus conseqüències, 
òbviament també econòmiques, al Regne d’Espanya, 
en la seva qualitat d’estat membre.» Ja sap que el Reg-
ne d’Espanya repercuteix després aquestes responsabi-
litats sobre els òrgans incomplidors.

Per tant, saben que estan en fals. Saben tant que estan 
en fals... I aquesta és una pregunta que agrairia que 
responguessin, perquè des del mes de març jo estic es-
perant una resposta a una pregunta per escrit i a una 
petició de document. És cert o no, com també desta-
cava el senyor Terrades, que s’han adreçat per part del 
president per carta al president d’Acciona per dir-li: 
«Tranquil, si això torna endarrere, pagarem»?

I el que ja no cal que li pregunti, perquè va sortir a 
la premsa, és que és tot el president de la Generali-
tat que ha anat al Brasil, ha hagut d’anar al Brasil, a 
part d’anar a l’estadi a fer..., a tocar pilota, hi va anar 
per veure els representants del banc, el BTG, per do-
nar-los garanties que... «Tranquils, que pagarem; passi 
el que passi, pagarem».

Però és que la turpitud no acaba aquí. És que vostès 
s’han posat pals a la pròpia roda, perquè com molt bé 
destaca la interlocutòria i destaquen també vostès ma-
teixos en el recurs que vostès s’han posat contra vos-
tès, el lletrat de la Generalitat..., diu: «Escoltin, és que 
aquesta resolució que ara tant critiquen de l’organisme 
de control de la contractació administrativa es fona-
menta en l’informe que va fer la mesa de contractació 

sobre el caràcter vinculant de la clàusula novena.» Diu: 
«Què em ve a dir ara, la Generalitat, que això interès, 
si va ser el mateix òrgan d’assessorament del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat que ho va dir?» I així 
ho diu la interlocutòria. Diu: «Què em véns a explicar 
ara, Generalitat, si tu mateixa t’has posat aquest obsta-
cle i ets tu que has fonamentat això?»

Però és que encara no n’hi ha prou. Aquí, el president 
de la Generalitat, en la compareixença del cas Palau 
–segurament el senyor Mas-Colell no ho va sentir–, va 
parlar de la transparència d’aquest Govern. «Mira si 
som transparents i mira si som clars, que ens hem do-
tat d’un organisme de control de la contractació admi-
nistrativa.» Per tant, transparència: el que diu aquest 
organisme va a missa, excepte quan va en contra dels 
interessos «curtterministes» del Departament d’Eco-
nomia i finances. Perquè aquí l’han matxucat, aquest 
organisme; l’han destruït.

I arribem al vodevil de l’escrit de l’advocat de la Ge-
neralitat de Catalunya en el substantiu, quan parla de 
què ha fet aquest organisme. No té pèrdua: «Després, 
tot i que no es va obrir una fase de prova» –atenció, 
senyors diputats: això ho està dient el lletrat de la Ge-
neralitat respecte a un organisme de la Generalitat, i 
el deixa verd–, «consta una comunicació electrònica 
del mateix titular de l’OARCC, 20 del XII del 12, que 
sembla adreçada a l’empresa pública Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya» –l’antiga GISA–, «on 
es formulaven tres consultes. A continuació, consta un 
document anònim, sense data, ni signatura, ni identifi-
cació de cap mena, de fet, no consta ni quan va arribar 
a l’OARCC, però que sembla respondre les preguntes 
que constaven a la comunicació. I cal assenyalar que 
aquest document anònim no consta que fos posat de 
manifest a les parts. I, finalment, es dicta la resolució.»

Llavors, vostès mateixos demanen al seu propi fun-
cionari que els digui d’on ha tret això. I sap què res-
pon, l’òrgan unipersonal? «La resposta de la rebuda de 
l’OARCC fou un ofici adreçat a aquest tribunal on el 
titular manifesta que estava legitimat per demanar els 
informes que cregués oportuns.» Diu: «Cal afirmar, 
per això, que això no resulta evident.» Etcètera.

És a dir, vostès estan perdent tot prestigi, no només 
davant dels tribunals, que ja l’han perdut absolutament 
en aquest cas, sinó a nivell nacional i internacional. 
És un govern absolutament poc creïble, quan és ca-
paç d’enredar-se en aquest vodevil, que comportaria 
la dimissió de qualsevol que es veiés en això. Vostès, 
atacant-se i desqualificant-se internament per defensar 
resolucions impròpies.

I parlem aquí ara de les possibilitats alternatives. «És 
que no queda altre remei, això és el que toca.» No, 
no: els costos econòmics van creixent a mesura que ai-
xò avança, perquè un o altre demanarà indemnització. 
O Agbar, o l’altre. Però és que, a més, quan nosaltres 
els proposem: «Escolteu, per què no tireu endarrere 
d’una vegada aquest disbarat, i recuperem la gestió i 
fem un pla de viabilitat?», és que ja està contestat en el 
seu mateix escrit. Ho sap, conseller? Saben el que diu, 
el seu lletrat? Que també l’oferta –a això també s’hi 
ha referit indirectament el conseller Santi Vila– d’Ag-
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bar seria inacceptable. Per tant, està enfonsat, aquest 
concurs! O un, o l’altre, de tal manera que o bé s’ha de 
tornar a licitar, o bé ha de tornar a la gestió pública. 
Com més endarrereixin aquesta decisió, més perjudi-
cis patirem.

I, per cert, sap, a més, per què mai es podrà adjudicar 
a Agbar? Perquè Agbar té la concessió –per cert, molt 
curiós, després d’haver escoltat el senyor Terrades re-
clamant la gestió pública– de l’empresa mixta de ser-
veis a l’àrea metropolitana, que li dóna la distribució 
d’alta i baixa a l’àrea metropolitana de Barcelona d’un 
procediment encara, si cal, o si es pot dir, pitjor que 
el que s’ha fet aquí. I, a més, tindria, per tant, posició 
dominant. I això al senyor Mas-Colell suposo que els 
seus assessors en matèria de directives econòmiques 
li ho deuen explicar, oi?, que no es pot repicar i anar a 
la processó? No es pot ser el distribuïdor en alta d’un 
servei públic d’interès general, que és un monopoli na-
tural, i a més ser-ne el distribuïdor.

Per tant, no pot anar a parar a Agbar, i vostès matei-
xos han certificat que no pot anar a Acciona. Mentres-
tant, la bola es fa més grossa. Retornem-ho a la gestió 
pública.

I aquí anem a l’altre tema: «Això és inviable econòmi-
cament.» Senyor Mas-Colell, primera cosa. Vostè s’ha 
referit als Estats Units i que això és la tècnica més nor-
mal. Vostè sap precisament que l’aigua en alta és un 
sistema estratègic que els Estats Units, els estats més 
importants dels Estats Units, mai han privatitzat. Per 
exemple, l’estat de Nova York ha comprat els terrenys 
on es produeix l’acumulació d’aigües per tenir aquest 
control públic. I com ha dit abans el senyor Sanglas, 
les principals ciutats europees ho estan reclamant. El 
comissari Olli Rehn ha exclòs el tema dels serveis pú-
blics de l’aigua de la Directiva sobre concessions ad-
ministratives, i malgrat que el Fons Monetari i la troi-
ca estan intentant imposar a Grècia i a Portugal la 
privatització d’aquests serveis, hi ha una reacció abso-
lutament en contra a través de la mobilització de més 
d’1.800.000 ciutadans.

Aquest és un servei estratègic de país, d’aquest país 
que volem lliure, amb capacitat de decidir sobre els 
recursos propis. Ens arregla això la situació econòmi-
ca, conseller Mas-Colell? Per què, si el deute financer i 
d’abastament i de proveïdors d’Aigües Ter Llobregat se 
l’ha quedat íntegre la Generalitat? I vostè ha dit: «És 
que penseu que s’ha adjudicat» –acabo, presidenta– 
«aquesta concessió per un total de 995 milions d’eu-
ros.» I ha dit que n’estava satisfet, perquè l’organisme 
de control de les finances públiques de l’Estat li ha dit 
que això era equivalent a la venda. Ho ha dit: «Això 
és equivalent...» I està escrit en l’expedient: «Esto es 
equivalente a la venta de bienes públicos.» Però vostè 
ha dit: «No, no és una venda, és una concessió admi-
nistrativa.»

Però el pitjor o el més significatiu d’això –i encara que 
no sigui economista, segur que m’il·lustrarà– és que si 
una companyia, una societat, té uns actius al voltant 
de 1.000 milions, i té un deute a mitjà i a llarg termi-
ni –que això no ho expliquen: n’hi han 200 de proveï-
dors, però l’altre era perfectament sostenible a mitjà i 

llarg termini– de 600... Cap empresa se’n va amb fa-
llida ni amb suspensió de pagaments si pot fer un pla 
de refinançament, i si aprova, com ha aprovat Aigües 
Ter Llobregat, que també ho diu la interlocutòria, un 
increment de tarifa superior al que proposen els con-
cessionaris.

Conseller Mas-Colell, miri els papers d’Aigües Ter 
Llobregat. Aigües Ter Llobregat va aprovar just abans 
de l’adjudicació un increment a 0,70, superior al que 
hi havia a l’oferta. És a dir, Aigües Ter Llobregat, amb 
els seus propis recursos, i seguint el pla econòmic fi-
nancer que els responsables d’ATLL els van presentar 
al Govern per intentar aturar aquesta privatització, te-
nia accés al crèdit perquè tenia actius, i podia refinan-
çar això si s’aplicava aquest progressiu increment de 
tarifes.

Per tant, parin, facin cas a la societat civil catalana, 
apliquin les conseqüències de la transparència, i recu-
perem la gestió pública d’un servei estratègic que, men-
tre arriba la independència, ens farà un país amb una 
mica més de capacitat de decidir.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre 
senyor Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies també als con-
sellers per la seva compareixença. Bé. Si estem aquí 
avui a dia 29, i sentint aquesta tarda els consellers, és 
perquè vostès, bàsicament, han fet les coses molt ma-
lament, i perquè afecten serveis estratègics, i perquè hi 
han notícies, i conseqüències jurídiques, econòmiques 
i polítiques, des de la darrera vegada que vostès van 
comparèixer.

Ens trobem avui davant d’un cas d’ineptitud, de fer les 
coses malament, amb presses. I normalment quan es 
fan les coses amb pressa, malament i amb poc rigor 
acaben sortint molt cares. Cares en termes econòmics, 
en costos financers, cares en termes jurídics, i cares 
també en termes de prestigi, perquè invertir en un ter-
ritori on no es respecten ni les mateixes regles de joc 
de què es doten les pròpies institucions és un territori 
on no val la pena invertir. I vostès han aconseguit el 
pitjor, que és no posar en marxa aquesta privatització 
perquè ha quedat parada per la seva mateixa Adminis-
tració pública; segon, incrementar els costos de l’ope-
ració, tant en costos financers com en conseqüències i 
costos jurídics, i tercer, generar una incertesa a qual-
sevol inversor que vulgui invertir a Catalunya. Perquè 
avui la imatge que dóna Catalunya amb la seva joia de 
la corona..., 1.000 milions d’euros, la concessió més 
cara i la concessió de major import de la història de 
Catalunya –1.000 milions d’euros– ha quedat parada 
pel nyap i el bunyol que ha fet el mateix Govern.

I aquí hi poden haver dues coses: ineptitud o ma-
la fe. De moment, la ineptitud és flagrant. Ja ho veu-
rem, si hi ha mala fe, perquè aquí jo crec que no ens 
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llepem el dit, i vostès en concessions han demos-
trat –deixem-ho aquí sobre ja, i parlem clar– que Déu 
n’hi do, com donen i concedeixen les coses. I aques-
ta batalla interna dintre del Govern entre el senyor 
Recoder el seu dia, entre el senyor Gordó, entre  
Acciona, entre Agbar..., de què estem parlant? Quina 
batalla hi ha aquí? Parlem clar, perquè aquí vostès te-
nen precedents, aquí hi han precedents.

Per tant, comencem a obrir també la veritat d’aquest te-
ma, comencem a parlar de què ha passat. Per què vos-
tès tenien tantes i tantes ganes de donar-li a Acciona, 
o el conseller Recoder donar-li a Acciona, o una part 
del Govern donar-li a Acciona, una concessió que do-
nava zero en una de les puntuacions? Per què hi havia 
tantes presses a donar a una empresa que el millor que 
havia gestionat en aigua era una població de vuitanta 
mil habitants a Espanya una concessió? Per què altres 
del Govern i l’OARCC i altres han estat d’acord que 
es paralitzi això? Per tant, aquí hi ha una batalla inter-
na entre vostès. I, miri, què vol que li digui, amb els 
antecedents que tenen, pensa malament i encertaràs.

Per tant, parlem clar. Jo crec que aquí hi ha, per una 
banda, ineptitud –han fet vostès les coses malament–, 
però comencem a veure..., i ja ho veurem, si hi han 
més coses. Perquè és impossible, ho creiem, fer-ho més 
malament i amb més costos. Per tant, avui estem aquí 
perquè vostès ho han fet malament, i hem de veure en 
un futur si, a més a més de fer-ho malament, ho han fet 
contra els interessos generals i a favor dels interessos 
d’alguns, d’algunes persones o d’algunes empreses.

Aquí no hi ha una batalla. Vostès han vingut a fer una 
batalla pràcticament judicial. Un altre cop em recor-
dava del senyor Mas l’última vegada que va estar aquí, 
que semblava més l’advocat del senyor Osàcar que no 
pas un president de la Generalitat; venia a fer argu-
ments jurídics, judicials, a parlar de proves... No, miri, 
aquí estem parlant de responsabilitats polítiques, d’un 
govern que per fer allò de coge el dinero y corre, aga-
far 300 milions d’euros i intentar quadrar els comptes, 
fer-ho en plena campanya electoral, amb un govern en 
funcions, el 27 de desembre, i tirar endavant després 
d’una resolució contrària... Vostès, que han fet això, 
han de venir aquí a donar explicacions polítiques de 
les conseqüències de la seva mala decisió.

I a mi el que diguin els tribunals finalment o no... Ja 
veurem què diuen en cassació, però, de moment –com 
ja s’ha recordat i jo els vull tornar a recordar aquí–, 
vostès han de complir el que diu l’OARCC, vostès han 
de complir el que diuen les interlocutòries. No és op-
tatiu. Ja sé que vostès això de les sentències judicials, 
doncs, no ho tenen molt clar, que s’han de complir; 
ja ho demostra la consellera Rigau, ja ho demostra el 
Govern. Però sí, sí, en un estat de dret, les resolucions 
s’han de complir. I les resolucions del TSJ, les resolu-
cions d’aquestes interlocutòries, no poden ser suspe-
ses. Per tant, vostès tard o d’hora hauran de complir, 
i això tindrà conseqüències jurídiques, econòmiques, 
costos financers. I és així.

A mi, sincerament, senyor Vila, vostè, amb tota la bo-
na fe, suposo, o no ho sé, no ha estat partícip potser 
d’aquesta concessió... Venir a defensar el vot particular 

com a gran argument de la concessió de 1.000 milions 
d’euros, d’una fallida concessió de 1.000 milions d’eu-
ros, és lamentable. I li ho dic amb tot el respecte, de 
veritat, perquè crec que no va amb vostè, sinó amb la 
gestió del Govern. Vostè ha vingut a defensar aquí un 
paper de l’advocat que intenta agafar un vot particu-
lar per justificar una cosa injustificable. Vostès ho han 
fet malament, i algú d’aquest Govern –el senyor Mas-
Colell és l’únic que queda, perquè el senyor Recoder 
ja no hi és– ha de ser responsable de les conseqüènci-
es econòmiques, polítiques i de credibilitat de la Ge-
neralitat. Perquè vostès no perjudiquen el seu Govern, 
perjudiquen les inversions a Catalunya, perjudiquen 
les empreses que miren Catalunya per posar en marxa 
una empresa, perjudiquen, sí, el rigor.

A mi em fa molta gràcia que el senyor Mas-Colell ens 
donava classes de rigor abans, ens deia que anéssim 
a la web a mirar els pressupostos que no han presen-
tat. Home, doncs, rigor precisament no és el que vos-
tès han demostrat amb aquesta operació; tot el contrari, 
han demostrat ser bastant bananeros –si es pot utilitzar 
l’expressió–, amb aquesta concessió. 

A mi m’han dit algunes empreses i empresaris que 
avui dia és més rigorós i més estable invertir a Xile o a 
Uruguai que a Catalunya. I això és molt trist, eh?, que 
hi hagi empreses que prefereixin invertir, tinguin més 
estabilitat a Xile o a Uruguai que a Catalunya. I això 
està passant, i vostès ho saben. I miri si ho sap el se-
nyor Mas, com ens han recordat també, que se n’ha 
hagut d’anar de viatge a Maracaná, a l’escenari de Ma-
racaná, però veritablement per calmar els ànims de 
gent que ha d’invertir a Catalunya i que hi ha invertit 
diners.

Per tant, vostès saben perfectament –i no ens enga-
nyin– les conseqüències d’una mala gestió. I vostès són 
el Govern dels millors, però fan les coses molt mala-
ment. S’ha acabat això del Govern dels millors, ja no 
cola. Convergència ha tingut històricament sempre 
aquesta pàtina de «que bé que fan les coses». No, s’ha 
acabat. Vostès fan les coses igual de malament o pitjor 
que d’altres; ja no hi ha aquesta pàtina, ja no existeix, 
vostès ho fan igual o pitjor que d’altres governs –tri-
partits, convergents, el PP, tant és. Per tant, vostès han 
demostrat que fan les coses malament.

I avui ens vénen a explicar aquí la defensa judicial a 
partir d’un vot particular de la Generalitat contra l’or-
ganisme de la mateixa Generalitat, una cosa bastant 
surrealista. Jo crec que vostès avui haurien de dir qui 
ha d’assumir responsabilitats polítiques pel que ha 
passat fins ara, perquè, hi insisteixo, ja té conseqüèn-
cies. No se suspenen les resolucions, es compleixen, i 
vostès han de complir, i els faran complir els tribunals. 
I haurà de tornar a venir aquí a explicar-nos quant ens 
costa, amb interessos financers, amb costos financers, 
quant ens costa en defenses jurídiques, quant ens cos-
ta en credibilitat l’operació fallida que vostès han fet.

Per tant, només els queden dues sortides. Una, com ja 
s’ha recordat també... I això és el que té acabar i fer 
l’últim torn, però és veritat, és així, no?, tenen dues 
sortides: o tornar a licitar aquest concurs, o no inten-
tar-ho i seguir amb una gestió, amb un pla de via bilitat, 
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i debatem quin és el model. No hi han més oportuni-
tats, no segueixin vostès un altre cop pel carreró sen-
se sortida: «No, no, tirem endavant perquè nosaltres 
tenim compromís i encara que l’OARCC ens digui no 
sé què, encara que el TSJ ens digui no sé quants, nos-
altres tirarem endavant.»

Que ja els ho he dit abans en una altra compareixen-
ça: que quan un s’allunya més del punt de trobada cos-
ta més tornar. Parin, no segueixin, que tindran més 
costos, que els pagarem tots els catalans als impostos, 
que tindrà conseqüències de credibilitat sobre la nostra 
economia. Per tant, frenin, assumeixin l’error, que di-
miteixi algú o que algú assumeixi les responsabilitats, 
facin marxa enrere i diguin: «Mirin, ens hem equivo-
cat i no calia, aquest concurs.» O no: «Tornarem a fer 
el concurs d’una altra manera.» Però el que no val és 
seguir pel camí equivocat, i vostès, seguint pel camí 
equivocat, ens faran pagar molt cara aquesta conces-
sió en termes, hi insisteixo, econòmics, però també de 
credibilitat.

Per tant, nosaltres el que li demanem aquí, conseller, 
o consellers, és que siguin sincers, rectifiquin, diguin 
qui s’ha equivocat i qui és el responsable, assumeixin 
responsabilitats del Govern, i no segueixin pel camí 
equivocat. No val agafar-se a vots particulars, no valen 
les defenses jurídiques ni judicials per defensar allò 
que és indefensable en el camp polític. I vostès avui 
intenten defensar allò que és indefensable en política, 
que és cometre un greu error, tenir conseqüències so-
bre les butxaques dels catalans, sobre serveis públics 
dels catalans. I vénen a dir aquí bàsicament que es-
tan convençuts de la seva defensa jurídica. No..., –no, 
no–, no serveix, no ens serveix. Vostès no són els ad-
vocats ni els lletrats; vostès són els consellers. I el se-
nyor Mas, que no està aquí, que és el mateix que va 
anar a Brasil a defensar aquesta posició, hauria de sa-
ber que per moltes visites que faci a Brasil, que per 
moltes cartes que enviï, que per moltes reunions que 
tingui no podrà seguir amagant la veritat, que és que 
això té conseqüències ja avui jurídiques.

I, finalment, conseller, la pregunta: i ara què, en termes 
econòmics? Ara on està la boleta? On posem la boleta 
ara? Els 1.000 milions on són ara? Perquè, clar, vostès 
aquí parlen de rigor, no presenten pressupostos bata-
llant per una dècima del dèficit, però ens hem menjat 
tres dècimes del dèficit amb un nyap com el que han fet 
vostès ara mateix. Per tant, de rigor vostès... Tot un any 
justificant que no presenten pressupostos per si puja 
una centèsima o dues, o una dècima el dèficit. Però si 
vostès s’han menjat tres dècimes de cop! Quin rigor és 
aquest? Vostès no passen ja pel Govern dels millors ni 
pel Govern del rigor, perquè no és cert. Perquè vostès 
han fet una operació que sabien que era de risc, i han 
fet una operació que saben que es comptabilitzarà ara, 
i quan es comptabilitzi de la manera que ha de comp-
tabilitzar-se, vostès tenen tres dècimes més de dèficit. 
Aquesta és la veritat; encara que sigui dura, encara que 
dolgui, és la veritat.

I, per tant, senyor conseller, ara què fem? Ara què fem 
amb aquest dèficit que vostès han acumulat a través 
d’una operació fallida? Doncs, jo crec que és vostè el 
responsable d’haver comptabilitzat això. I segurament 

no va ser vostè qui ho tirés endavant; vostès estan aquí 
aguantant decisions d’un govern, solidari entre ell, i 
vostès són els responsables de cada una de les àrees. 
El senyor Vila ni tan sols era responsable, però lògi-
cament és el conseller ara. No sé si el senyor Recoder 
també hauria de comparèixer o no al Parlament per 
explicar l’operació que es va gestar en aquell moment 
i que avui té les conseqüències que té. Potser ens hem 
de plantejar si el senyor Recoder també ha de venir al 
Parlament, perquè pot venir com a persona que tam-
bé pot comparèixer en seu parlamentària, per un tema 
com aquest.

En qualsevol cas, per acabar, marxa enrere, reconei-
xement d’errors, expliqui’ns als catalans quant ens 
costa aquesta broma, quant ens costa aquest nyap, i no 
segueixin tirant endavant amb la fugida ja habitual del 
senyor Mas. El senyor Mas ha agafat el costum de ti-
rar endavant i no frenar, i, si no, peti qui peti tirem tots 
endavant i ens fiquem tots els catalans al darrere i que 
paguin la festa. Doncs, jo crec que alguns estem tips 
ja d’anar al darrere d’aquests viatges enlloc, aquests 
viatges sense sortida. I el que demanem en aquest cas 
és exactament el mateix. Les conseqüències les paga-
rem tots; estic convençut que és millor frenar a temps i 
rectificar que no pas seguir per l’error. Segurament ai-
xò no s’ha acabat aquí, tindrem més notícies d’aquesta 
operació, però sobretot quan arribin les resolucions ju-
dicials executives vostès hauran de tornar a passar pel 
Parlament per explicar les conseqüències.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora 
Meritxell Roigé. 

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Consellers, secretaris i director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, i membres del Depar-
tament de Territori i d’Economia que avui ens acom-
panyen..., de nou compareixen els consellers de Ter-
ritori i d’Economia en seu parlamentària, perquè així 
ja ho van fer el passat mes de març i així ho tornen a 
fer avui. Perquè aquest Govern no té absolutament res 
a amagar, i perquè aquest és un procés que defensem 
perquè creiem que ha estat fet de forma absolutament 
correcta.

Per tant, reitero, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el nostre agraïment per la seva 
compareixença conjunta i el fet que avui, com no podia 
ser d’una altra manera, igual que ho van fer a la seva 
darrera compareixença, hagin tornat a clarificar tots els 
dubtes plantejats respecte a aquest procés, responent 
totes les qüestions que es podien plantejar, fet que de-
mostra que aquest ha estat un procés fet de forma cor-
recta i seguint totes les garanties.

Ho ha dit el conseller Vila: no s’aporten massa coses, 
res de nou, perquè no n’hi ha massa, de coses de nou, 
més enllà d’explicar la coherència del procés i el que 
tenim fins a dia d’avui. És cert que diferents grups 
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parlamentaris havien demanat, amb l’únic motiu de 
voler desgastar encara més el Govern..., comparèi-
xer. Però, en tot cas, els consellers també van demanar 
comparèixer, i va quedar clar que la voluntat del Go-
vern és venir a donar les explicacions totes les vegades 
que faci falta, perquè defensem aquí i als tribunals que 
el procés de contractació i de gestió en règim de con-
cessió del servei d’aigua d’Aigües Ter Llobregat es va 
fer de forma correcta, i la concessió definitiva en l’em-
presa Acciona es va fer correctament. I per això, tal 
com s’ha expressat, s’ha presentat aquest darrer recurs 
de cassació.

Creia que avui no caldria incidir en per què hem ar-
ribat fins aquí, creia que ja havia quedat prou clar per 
què estàvem aquí, per què es va endegar aquest pro-
cés, per què calia portar a terme aquest procés de lici-
tació d’ATLL. Però, veient que al fons el que vostès de 
nou qüestionen és no només per què hem portat a ter-
me aquest procés –que crec que ha quedat molt clar, 
va quedar clar al març i continua quedant clar ara–, 
sinó que també tornen a qüestionar per què ho hem fet 
i demanen que rectifiquem d’inici, els recordaré, per 
tant, per què som aquí, perquè crec que potser de nou 
torna a fer falta que els fem una miqueta de memòria.

I aquest Govern, senyor Milà, senyor Terrades –que 
potser són els que més falta tenen d’esta memòria–, es 
va trobar ATLL en una situació extremadament com-
plicada, i a punt de fer fallida per la mala gestió –per 
una mala, molt mala gestió, senyor Terrades. Gover-
nant vostès –i especialment em dirigeixo al Partit So-
cialista i també a Iniciativa–, es va aprovar un progra-
ma d’inversions d’Aigües Ter Llobregat amb un cost 
de 602 milions d’euros –ho sabem perfectament–, i 
se’n van acabar gastant 981. I aquesta inversió de 602 
que van acabar sent 981 s’havia de finançar a partir 
d’una modificació de tarifes que no es van atrevir a fer. 
Una modificació de tarifes que van aprovar el mateix 
consell d’administració, però no es van atrevir a fer. 
Suposo que marca de la casa: «Anem gastant, anem 
gastant, algú s’ho trobarà.» I com que, a més a més, 
venien eleccions, doncs, bé, ja ho faran els altres, no? 
En tot cas, el que havien fet a tots els departaments que 
han anat gestionant. 

I això suposa que el 2011 este Govern mos trobem 
amb un dèficit tarifari del 70 per cent, que evidentment 
comprometia la continuïtat de les operacions de l’ens, 
afegit a un endeutament amb entitats financeres de 687 
milions d’euros al tancament del 2011, i deutes amb 
proveïdors que superaven els 110 milions d’euros. En 
fi, igual que l’ACA i igual que a tots els departaments 
que han anat vostès gestionant al llarg d’estos set anys. 
Per tant, una ATLL que havia funcionat bé fins al mo-
ment..., entrem aquest Govern a governar i ens trobem 
amb una situació d’absolutament bloqueig, de fallida, i 
pràcticament incapacitada per poder continuar amb la 
seva activitat.

Vist, per tant, com havien deixat ATLL, com havi-
en deixat l’ACA, entendran que alguna cosa havia de 
fer aquest Govern per resoldre aquesta situació abso-
lutament crítica a què ens havien portat. I què va fer 
aquest Govern? Ho ha dit el conseller Mas-Colell: pre-
servar la titularitat del servei –la titularitat pública del 

servei– i regular el paper i funcions per a la prestació 
del servei. En resum, el que s’ha fet no és altra cosa 
que contractar una empresa especialitzada per poder 
gestionar amb tota la solvència la xarxa d’Aigües Ter 
Llobregat.

Per tant, i ho reitero de nou, la titularitat segueix sent 
pública, encara que vostès vulguin amagar-ho o vul-
guin fer creure a la gent coses diferents, i aquest Go-
vern en cap cas mai s’ha venut res. Per tant, el resul-
tat de la concessió de la gestió d’aquest servei..., com 
s’ha dit, continua sent públic, amb totes les garanties, 
i ha suposat aconseguir la contenció de l’increment de 
les tarifes, la contenció de l’endeutament de l’ens, i ha 
aconseguit acabar amb l’acumulació de pèrdues que 
havia patit ATLL, a més de garantir unes inversions 
futures que milloraran, i molt, la prestació del servei.

I si entrem en la forma de com s’ha fet aquest procés, 
el conseller Vila ja en va fer un repàs exhaustiu el mes 
de març i ara ho ha continuat fent fins a dia d’avui. Un 
procés que en tot moment s’ha caracteritzat per la pro-
fessionalitat i transparència dels membres de la mesa 
de contractació del Departament de Territori; el conse-
ller avui ho ha tornat a reiterar, i crec que fa falta tor-
nar-ho a reiterar. I creiem, a més a més, que l’objectiu 
principal pel qual hem de vetllar tots plegats és per la 
continuïtat del servei amb totes les garanties. I aquest 
objectiu, fins a dia d’avui, s’ha aconseguit de forma 
impecable, és a dir, la prestació del servei ha estat in-
interrompuda i sense incidències vers els ciutadans. 

I com han exposat els dos consellers avui presents, 
l’objectiu principal és que així segueixi sent, tal com 
vol aquest Govern. Per tant, el perquè ja el saben, és la 
situació a la qual ens van portar vostès mateixos, te-
nint en compte com ens van deixar Aigües Ter Llobre-
gat i com ens van deixar l’ACA. I el com ho han expli-
cat de forma absolutament detallada els dos consellers 
que avui compareixen. El procés ha estat correcte, i en 
tot moment s’ha complert amb la legalitat establerta. 

I aquest és un procés en què, com saben, esdevé ad-
judicatària l’agrupació d’empreses encapçalada per 
l’empresa Acciona Agua, perquè al final és qui presen-
ta la proposició més avantatjosa per a l’interès públic 
–que és del que es tracta aquí–, les millors condicions 
per als usuaris. El conseller Vila així els ho ha expli-
cat. D’esta manera, la tarifa mitjana presentada per 
l’empresa guanyadora del concurs era un 10,2 per cent 
inferior a la de l’altre licitador. I, per tant, entendran 
que el lògic és que es prioritzés per part de la mesa de 
contractació, tal com establia el plec, que els costos 
fossin els menors per als usuaris.

Per tant, com ha detallat el conseller Vila, ens trobem 
amb dos interlocutòries a dia d’avui: la del Tribunal 
Superior de Justícia amb relació a aquest procés de 
concessió; la darrera notificada el passat 19 de juliol 
es limita a desestimar el recurs de reposició que havia 
presentat l’advocat de la Generalitat contra la prime-
ra de les interlocutòries del passat 26 de març. I, com 
saben –avui s’ha tornat a explicar el Govern–, creiem 
que aquest ha estat un procés portat a terme de forma 
absolutament correcta. I s’ha decidit presentar aquest 
recurs de reposició perquè creiem que l’adjudicació és 
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correcta i per l’impacte econòmic que suposaria tam-
bé tirar enrere, com ha dit el conseller d’Economia. 

Ens trobem així amb una resolució de l’òrgan de con-
tractació que considera que l’empresa adjudicatària no 
respecta el plec de condicions. Però l’altre licitador 
també presenta el mateix suposat vici, i, per tant, tam-
poc en podria ser l’adjudicatari. Vici que, com saben, 
no compartim que sigui tal, ja que tal com consta al 
plec de condicions, a l’annex 9 que ja coneixen, el ca-
lendari de realització de les obres era absolutament in-
dicatiu, evidentment sempre que es  mantingués dintre 
del marge dels deu anys d’execució, fets que van pro-
duir-se per part de les dos empreses. Per tant, aquí si 
es considerés que falla una empresa també fallaria 
l’altra, per això. Tal com també ha reconegut un dels 
magistrats amb el seu vot particular, creiem que el 
procés ha estat correcte i que, en tot cas, allò era una 
clàusula que establia que era un període absolutament 
indicatiu. Per tant, mentre no existeixi el pronuncia-
ment del Tribunal Suprem al recurs interposat pel Go-
vern, no hi hauran canvis en l’adjudicació del contrac-
te, tal com s’ha exposat avui.

Creiem que la resolució de l’òrgan de contractació afec-
taria la prestació del servei, i reiterem que el que s’al-
lega en cap cas s’ajusta al plec de condicions aprovat i 
sotmès a licitació. Com s’ha exposat, esta proposta de 
calendari en cap cas es considera vinculant al plec. Per 
tant, i tal com han detallat els consellers, aquest és un 
procés que defensem perquè sempre s’ha respectat la 
legalitat i s’ha adjudicat a aquella empresa que presen-
tava més avantatges per als ciutadans.

I vaig acabant reiterant el que ha exposat el conseller 
d’Economia: l’objectiu del Govern és garantir que el 
servei es continuie prestant en termes de qualitat i al 
millor preu per als ciutadans, vetllant pels interessos 
dels consumidors i també pels treballadors d’Aigües 
Ter Llobregat, mantenint la continuïtat del servei. La 
concessió d’ATLL a Acciona ha estat una operació 
molt gran, de grans dimensions, que calia fer perquè 
no teníem una altra opció. I el Govern amb aquesta 
operació ha preservat la gestió de l’aigua com a ser-
vei públic amb les màximes garanties per al ciutadà. 
I, per tant, ens mantenim en la mateixa posició que 
hem exposat des de l’inici d’aquest procés, de manera 
que la gestió de l’aigua d’Aigües Ter Llobregat seguirà 
com s’està fent ara fins al final del procés i, evident-
ment, fins que hi haja una sentència ferma. I queda 
clar, com s’ha exposat i ho hem exposat reiteradament, 
que, com no pot ser d’una altra manera, si la justícia 
acabés considerant el contrari, evidentment nosaltres 
acataríem el que determinés la justícia.

I contestant a aquells diputats que m’han precedit, al 
senyor Coto també li voldria dir que, en tot cas, potser 
no és la persona més adient per qüestionar la capacitat 
del senyor Mas-Colell. Ja voldria vostè tenir la capa-
citat del conseller d’Economia. Però potser el que sí 
que s’haurien de mirar és realment quin partit està de 
capa caiguda a dia d’avui, quins són aquells que potser 
s’haurien de mirar més com estan funcionant interna-
ment. I també, a més a més, veure que, a banda de tot 
el que al seu moment va gestionar el tripartit, potser si 
la situació econòmica, l’espoli fiscal que estem patint 

per part de l’Estat espanyol fos un altre la situació que 
patim aquí a Catalunya no seria la mateixa.

A més a més, el senyor Milà ens ha estat exposant di-
ferents aspectes. Però, en tot cas, ja ho coneix, vostè, 
quina en va ser la gestió, perquè ho coneix perfecta-
ment perquè, a més a més, va ser conseller de Medi 
Ambient i coneix molt millor que jo i molt de llarg, 
més que jo, quina va ser la gestió del seu departament 
i quina va ser la gestió pel que fa a Aigües Ter Llobre-
gat. I jo li voldria preguntar també, en tot cas, què és 
el que vostè faria al seu moment, trobant la situació de 
fallida, absolutament, i de bloqueig que ens vam tro-
bar aquest Govern pel que fa a Aigües Ter Llobregat i 
pel que fa a com estava l’ACA en aquell moment, com 
vostè ja coneix.

I ara sí que, en tot cas, acabo. Celebrem de nou que 
avui hagin comparegut els dos consellers i hagin cla-
rificat el que ha estat un procés de forma absolutament 
correcta. I, per tant, continuarem treballant perquè ai-
xí sigui, per tal que hi hagi aquesta continuïtat del ser-
vei amb totes les garanties per als ciutadans.

La presidenta

A continuació, s’obre un torn de rèplica per part dels 
consellers. I comencem pel conseller d’Economia 
i Coneixement, honorable senyor Andreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies. Gràcies al Grup de Convergència i 
Unió pel suport. Al Grup del Partit Popular li voldria 
dir que, com a mínim, la llufa de tots els nyaps que es-
tà fent el seu partit des del Govern de l’Estat, aquesta 
no me la pot penjar.

Voldria fer tres consideracions. La primera, dirigida 
al Grup de Ciutadans. No hi ha cap provisionalitat. En 
aquest moment la concessió està feta a Acciona Aigua. 
Els 1.000 milions estan comptabilitzats en el pressu-
post del 2012, i a la tresoreria, per valor de 300 mi-
lions i escaig, estan ingressats l’any passat i gastats. 
I aquesta serà la situació fins que hi hagi una resolució 
judicial ferma. I nosaltres mantindrem l’acció jurídica 
fins que hi hagi una acció judicial ferma, perquè pen-
sem que això és el responsable i no estar canviant cada 
tres dies i amb transaccions financeres pel mig.

Jo tinc la confiança que aquesta resolució judicial ens 
serà favorable. Ho veurem. Però la meva confiança es 
basa en el fet que tinc una confiança –permeti’m que li 
ho digui– absoluta en la integritat i la competència de 
la mesa que va decidir això. Aquesta mesa es pot equi-
vocar o no es pot equivocar, però és un grup de gent 
íntegra, honesta i competent, i van prendre la millor 
decisió que creien que havien de prendre. I jo consi-
dero que la meva responsabilitat és donar suport a un 
grup de gent que va prendre una decisió responsable, 
un grup, ho repeteixo, íntegre i competent. I tinc tam-
bé la confiança en els equips jurídics que ens estan as-
sessorant en aquest tema. Per tant, esperarem que això 
tingui sentència ferma. Jo li confessaré que no sóc ju-
rista, que de vegades em perdo amb els recursos i com 
es diuen, i cassacions i tal. Per tant, tinc confiança en 
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l’equip jurídic i anirem fins al final. I el final ja veu-
rem quin és. Tinc la confiança que ens serà favorable.

La segona observació que volia fer està dirigida, doncs, 
al Grup Socialista, eh? Jo crec que és una mica inefa-
ble dir: «Escolti, parin això i tornin al control..., dei-
xin-ho estar; aquí es van equivocar, es van posar en 
un embolic. Tornem al control públic», etcètera. Això 
val més de 300 milions, eh?, perquè són 300 milions 
ja ingressats. En val 1.000. Això val més de 300 mili-
ons. Evidentment, si nosaltres recuperem el control pú-
blic hem de tornar els diners que... I d’on els traurem, 
aquests 300 milions? Eliminem el PIRMI, potser? Eli-
minem la dependència? Potser de Salut? Potser de... 
És, ho he dit, inefable. Però vostè és que no s’adona 
del que diu en aquestes circumstàncies actuals. Si ara 
per qualsevol raó haguéssim de pagar aquests 300 mi-
lions, aquests 300 milions caldria treure’ls de llocs on 
fan molta falta –molta falta. Per tant, si us plau, sigui 
pacient, esperem que arribin les resolucions judicials. 
Si aquests diners s’han de retornar es retornaran, per-
què evidentment hi ha obligacions –es retornaran–, pe-
rò mentre no s’hagin de retornar no es retornaran i no 
decidirem: «No, mira, escolta, continuem d’una altra 
manera, paguem 300 milions perquè això no ens aca-
bava d’agradar.» No, això va ser una decisió responsa-
ble i és una decisió, per tant, que es mantindrà jurídi-
cament fins al final. I, si us plau, pensi d’on traurà els 
300 milions.

Tampoc entenc... A vostè, venint de l’àrea metropolita-
na, no ho sé, sospito que li deuen semblar bé els «arre-
glos» de l’aigua a l’àrea metropolitana. El senyor Sal-
vador Milà és molt coherent en això; jo no sé si vostè 
ho és tant, de coherent. Però si no ho és tant, home, 
pensi-s’ho, que no sigui que per una batalleta entre 
nosaltres per fer un punt polític per aquí i un punt po-
lític per allà ens hàgim de gastar 300 milions d’euros.

I, finalment, vull fer una consideració que ja sé que al 
senyor Salvador Milà és possible que li rellisqui, però 
espero que no rellisqui als altres dos grups més d’es-
querres. Vostès van estar al tripartit, i el tripartit va fer 
molts acords públics-privats. Ara hem entrat en una 
fase en la qual s’estan demonitzant els acords públics-
privats i en particular coses com concessions, etcètera, 
que sempre han sigut perfectament normals. Aquesta 
demonització, que pot tindre un origen i una dinàmica 
política tàctica, ens pot fer molt mal.

Per què ens pot fer molt mal? Perquè, miri, jo en prin-
cipi també podria estar d’acord..., podria o no, és 
igual, però podria admetre que les necessitats d’inver-
sió en el sector públic, que seran altes, que continuen 
sent altes, que les necessitats d’aigües demanen inver-
sió, tot demana inversió, les infraestructures públiques 
amb el temps es deterioren..., que tot això ho pogués-
sim fer amb les següents opcions. Una, endeutant-nos, 
com s’ha fet tradicionalment, anant als mercats de ca-
pital, al BEI, etcètera. Aquesta opció no existeix i no 
existirà durant bastants anys. Una segona opció –que 
ja li asseguro que a mi m’encantaria– és que tingués-
sim un reguitzell de fundacions riquíssimes que esti-
guessin disposades a posar el capital que necessiten 
els serveis públics simplement per filantropia. M’agra-
daria. Però tampoc hi són, eh?

Per tant, d’on sortirà el capital per a la inversió? D’on 
sortiran els milions i milions que faran falta, i progres-
sivament i en els propers anys, per als serveis públics? 
En el cas concret de què parlàvem ara –d’aigua–, les 
inversions per a la provisió Ter Llobregat d’on sorti-
ran? Doncs, miri, em temo que només hi ha una font, 
que és el sector privat. I, per tant, haurem de fer acords 
públics-privats molt ben clars, molt contractualitzats, 
molt supervisats, on el sector públic posa allò seu, el 
sector privat posa allò seu, i al final el sector privat rep 
el que és del sector privat, i el sector públic rep el que 
és del sector públic.

Però els milions i milions i els centenars de milions 
que necessitarem perquè els serveis públics, sanitaris, 
etcètera, funcionin, ho repeteixo, ni ens els donarà el 
BEI, ni ens els deixarà el BEI, ni ens els posaran funda-
cions privades. Llavors, d’on sortiran? Si us plau, vostès 
van estar..., i van practicar els acords públics-privats. 
Mantinguin-se en aquesta línia. Fem-los bé –no sé si 
vostès els van fer bé o no–, fem-los com cal, supervi-
sem-los, vigilem-nos, però o ho fem o se’ns deteriorà 
molt seriosament la provisió dels serveis públics.

La presidenta

A continuació, té la paraula l’honorable senyor Santi 
Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Bé, veig 
que, després de les interpel·lacions que vostès ens aca-
ben de formular i després de les intervencions que ini-
cialment havíem fet el conseller Mas-Colell i jo mateix, 
no hem estat molt afortunats a l’hora de convèncer-los 
que, en definitiva, en aquest procés en què ens trobà-
vem ara s’estaven discutint qüestions que tenien a veu-
re amb les mesures cautelars que havíem considerat 
que eren oportunes de prendre i que, en conseqüència, 
estàvem convençuts que quan s’entrés en el fons de la 
qüestió, en definitiva, podríem tirar endavant i confir-
mar l’encert de l’adjudicació que s’havia dut a terme.

Fixin-se, vostès, que aquest és el tema angular que 
hem intentat explicar-los des del punt de vista del mo-
ment processal en el qual ens trobem i de la defensa 
que hem fet de les decisions que va prendre en el seu 
moment la mesa de contractació. Al final, el moll de 
l’os és la determinació de fins a quin punt ha de te-
nir un caràcter vinculant o no una decisió que va ser 
la valoració que es va fer d’un programa d’obres, que 
constava en un annex.

El vot particular emès per un dels magistrats –que no 
és un magistrat qualsevol, que és el magistrat que en 
el seu moment va ser el ponent de l’anterior interlocu-
tòria al Tribunal Superior de Justícia– deixa molt clar 
que aquesta és una qüestió que ell no vol afrontar. Diu: 
«S’haurà d’afrontar quan es vagi al fons de la qüestió.» 
I, si convé, els la citaré explícitament, perquè fixin-se 
que és una frase molt explícita, que confirma que no 
vol entrar en el fons de la qüestió. No confirma qui té 
raó, sinó que confirma que és ben legítim que el Go-
vern de Catalunya consideri que la mesa de contracta-
ció va actuar correctament.
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I amb aquest escrit només puc subscriure, fins i tot 
amb la seva mateixa vehemència, les paraules que ha 
dit el conseller d’Economia: per què nosaltres hauríem 
de dubtar de l’honorabilitat, de la professionalitat, del 
rigor, de l’objectivitat amb què va treballar i va dur a 
terme els seus treballs la mesa de contractació, quan 
en el seu propi vot particular el magistrat admet i de-
termina que «la determinación del carácter vinculante 
o no del programa de obras que se contiene en el ane-
xo 9 del pliego de condiciones es una cuestión que no 
resulta evidente y que ha de quedar reservada al exa-
men de fondo del litigio»? Fixin-se que això..., estem 
disposats a arribar fins al final. I serà el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya qui emeti la seva posi-
ció a l’entorn del fons d’aquesta qüestió. Igualment, en 
coherència, en conseqüència, és lògic que el Govern 
de Catalunya portem fins a l’extrem la defensa de les 
nostres mesures cautelars a prendre.

I, en aquest sentit, responent al Grup de Ciutadans, 
que es preocupava i que ens interpel·lava sobre fins a 
quin punt no s’ha posat en marxa la privatització, com 
ho ha explicat des del punt de vista econòmic el con-
seller Mas-Colell, des del punt de vista de la prestació 
del servei el servei està en funcionament i es presta 
amb un criteri d’excel·lència, sense cap tipus d’incidèn-
cia. El servei s’està prestant. El contracte està en vigor. 
Per tant, des d’aquest punt de vista el procés d’exter-
nalització s’ha culminat. Hi ha un litigi en marxa, que 
veurem com es resol finalment.

Han al·ludit vostès al meu predecessor, la persona que 
aprecio i que admiro des de molts punts de vista: l’ho-
norable senyor Lluís Recoder. Si alguna aportació va 
fer el senyor Lluís Recoder a tot aquest procés va ser 
justament la de garantir la concurrència. Perquè aquest 
és un procés que es va fer sense cap tipus de pressa, 
modificant i fent les modificacions legislatives que es 
van haver de fer, que va aprovar aquest Parlament amb 
l’autorització preceptiva del consell executiu del Go-
vern de Catalunya i garantint en tot el procés, fins i tot 
amb una lectura sempre generosa de com calia inter-
pretar els plecs, la concurrència.

Això va fer que hi haguessin dos ofertants i que arri-
bessin al final del procés, a fer possible l’obertura del 
sobre econòmic, fins i tot els dos ofertants. Per tant, si 
alguna aportació va fer el conseller Recoder aleshores 
va ser garantir la concurrència en benefici i amb únic 
interès públic. Perquè m’hauran de reconèixer que, fi-
nalment, el contracte ha tingut una clara conseqüència 
positiva des del punt de vista del preu i des del punt de 
vista de la qualitat del servei, que és l’últim que ens 
interessa. Per tant, aquest és un aspecte rellevant que 
jo vull reivindicar, i crec que va honorar la determina-
ció del senyor Lluís Recoder a l’hora d’intentar garan-
tir la concurrència en aquest procés.

Un altre aspecte que no és menor, perquè es fan afir-
macions que són molt greus i que en el moment en 
què vivim jo crec que són profundament injustes. Tots 
els concursants van acceptar la legalitat, l’objectivitat 
dels plecs. No s’ha posat en dubte en cap moment. Fi-
xin-se que en aquests moments és un òrgan, en aquest 
cas, administratiu de recursos, un òrgan de control, de 
garanties, que emet el seu posicionament, i que és legí-

tim que es contesti. Deu formar part de l’estat de dret, 
honorable senyor Milà –vostè que és jurista–, la possi-
bilitat de recórrer una decisió, fins i tot d’un òrgan de 
control. Un òrgan de control independent no vol dir un 
òrgan de control infal·lible, vol dir un òrgan de control 
independent. Per tant, jo crec que deu ser legítim, i es 
deu esperar precisament d’un estat de dret que dóna ga-
ranties, que puguem recórrer una decisió que conside-
rem que és manifestament errònia –manifestament er-
rònia–, com hem intentat acreditar.

Un altre aspecte que també és rellevant. El contracte 
se signa després de l’informe de la Comissió Nacio-
nal de la Competència, no abans. I alguns dels que han 
interpel·lat –crec que ha estat també el senyor Milà– ens 
han recordat que precisament l’adjudicació en algun al-
tre sentit possiblement fóra més problemàtica, eh? I en 
aquest cas la Comissió Nacional de la Competència el 
21 de desembre es posiciona amb una claredat meridi-
ana, doncs, informant-ne positivament, favorablement.

S’han referit també –crec que ha estat el diputat Terra-
des– a aquesta carta, famosa carta, que no se sap qui 
ha escrit. I jo crec que a vegades construïm tota una 
sèrie de presumpcions d’irregularitats o de coses es-
tranyes que són molt més senzilles. Jo crec que si vos-
tès llegeixen serenament, tranquil·lament, aprofitant 
aquestes darreres tardes estivals, la Llei de contractes 
del servei públic veuran que s’espera, precisament, de 
l’òrgan de contractació que, a petició de part, a petició 
de l’adjudicatari, aclareixi, interpreti, qualsevol aspec-
te que tingui a veure amb el plec, com no podria ser 
d’una altra manera.

Per tant, quan l’adjudicatari demana aclariment amb 
relació a algun dels aspectes del plec de clàusules, no 
és que es faci una carta, un mail o alguna cosa estra-
nya; es fa, senzillament, una resolució en què es dóna 
resposta a tot el que puguin ser legítimament dubtes 
que plantegi un dels concursants, perquè correspon 
a l’òrgan de contractació aclarir i, en definitiva, res-
pondre amb objectivitat a la interpretació de qualsevol 
dubte o aclariment.

En aquest sentit li puc fins i tot ser molt més precís 
i anar a confirmar que aquesta resolució es va dur a 
terme. La vam signar jo mateix, com a conseller de 
Territori, i el conseller d’Economia, el senyor Andreu 
Mas-Colell. I es va dur a terme aquesta resolució el 5 
de juliol del 2013. Una resolució en què s’aclarien, pre-
cisament, tots els dubtes que havien sortit en la inter-
pretació del plec i que, entre d’altres –no tinc per què 
amagar-li-ho–, doncs, es plantejava fins a quin punt se-
ria oportuna la necessitat d’haver-hi compensacions en 
el supòsit que s’hagués d’aixecar la resolució.

Bé. Contestàvem, efectivament, que només hi hauria 
compensacions amb resolució ferma, eh? Crec que si 
estem una mica atents a aquest tipus de discussions 
veurem que la resposta no podria ser d’una altra mane-
ra, i que, en tot cas, amb resolució ferma correspondria 
signar una acta que identifiqués quina era la relació de 
béns, quina era la relació de drets que, en definitiva, 
obligaven a ser i a tenir efectes indemnitzadors. Tam-
bé s’advertia que no es retornaria cap tipus de garan-
tia fins que tinguéssim la garantia –permetin-me la re-
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dundància– amb la prestació del servei, com no podria 
ser d’una altra manera.

Per tant, fixin-se que, a vegades, jo crec que o per pre-
cipitació o perquè no entrem en el fons dels temes, 
doncs, fem o generem dubtes i problemes de qüesti-
ons que són, jo diria, d’una senzillesa meridiana, eh?, 
i que senzillament tenen a veure amb l’obligat compli-
ment de la Llei de contractes de servei públic.

Bé, no entro en la discussió, perquè és legítima, com 
ha fet el senyor Milà, sobre el model. El model, doncs, 
pot ser un model de gestió directa o pot ser un model 
de gestió indirecta. Nosaltres estem convençuts de les 
bondats en moltes circumstàncies d’un model de gestió 
indirecta, d’un model de gestió concessionat, en aquest 
cas, amb una acotació, que no és menor, de conjuntura, 
de context, eh? I vostès van estar alguns anys al Go-
vern de Catalunya, amb encerts i amb errors i deixant 
temes ben orientats i deixant temes de difícil solució. 

Els mateixos gestors d’ATLL van acreditar davant del 
consell d’administració que eren incapaços d’acon-
seguir finançament per al deute que havien generat. 
I que, per tant, no es veien en condicions de remun-
tar aquesta situació. Aquesta és una dada de circums-
tàncies, objectiva. Podrà consultar vostè les actes del 
consell d’administració d’ATLL. Per tant, la impossi-
bilitat d’accedir a crèdit per finançar aquest deute. Per 
tant, més enllà que ideològicament, senyor Milà, vostè 
i jo puguem coincidir o no en el model –segur que no 
coincidirem–, més enllà que no hi coincidim, també 
hi havia una realitat de fet que s’imposava, i és que en 
aquestes circumstàncies els gestors d’ATLL no podien 
accedir a crèdit per resoldre aquesta qüestió.

A més a més, jo crec que hi havia un error que hau-
rem corregit amb aquesta concessió administrativa. 
I és que no només en aquest sentit hem aconseguit un 
cànon per posar a disposició una sèrie d’actius que han 
estat quantificats en 1.000 milions d’euros. A més a 
més, hem garantit el manteniment, la conservació, les 
noves inversions per prestar amb garanties d’eficiència 
i de qualitat aquest servei.

Aquest no és un tema menor. I aquest era un tema que no 
estàvem en condicions de fer des de l’instrument ATLL, 
tal com l’havien deixat, eh? Entre altres coses, per la 
falta de valentia de repercutir d’una forma més valen-
ta i decidida en el preu, en el cost del servei, algunes de 
les decisions que s’havien d’anar prenent per garantir la 
bona prestació del servei. Aquest també és un tema que, 
quan vulguin, en podem parlar en seu parla mentària. 
Com no érem capaços –govern, grups parlamenta-
ris– de recolzar amb suport pressupostari, repercutint 
en la factura, algunes de les decisions que es prenien?

Bé. S’ha plantejat també, m’ho sembla, alguna qües-
tió amb relació a l’interès públic o no de la decisió i 
fins a quin punt seria sensat, seria raonable, que mo-
difiquéssim el contracte i que, en definitiva, tornéssim 
a una situació d’origen. Aquesta és una situació fran-
cament impossible, eh?, de compliment impossible. 
A més a més, que no guardaria –ho he intentat acredi-
tar en la primera de les meves intervencions– propor-
ció amb els riscos que ens faria assumir. Seria una de-
cisió absolutament temerària pels riscos que suposaria, 

per l’impacte i les repercussions indemnitzadores que 
podria tenir. Però és que, a més a més, crec que seria 
una temeritat, just quan encara estem discutint fins a 
quin punt les mesures cautelars seran reconegudes o 
no, que ara prenguéssim una decisió. 

De nou, eh?, el vot particular il·lustra molt l’argumen-
tació del Govern –el vot particular d’aquest magistrat. 
«No parece conveniente desde la perspectiva del in-
terés público que el encargado de la prestación de un 
servicio tan esencial...» –que condiciona la garantia 
d’abastiment d’aigua a 5 milions de ciutadans–, «se 
vaya modificando como consecuencia de los sucesivos 
recursos.» Això és un aspecte que, en definitiva, hem 
acreditat des del primer dia; no ens calia un vot par-
ticular d’un magistrat del TSJ. Perquè el Govern hem 
advertit sempre que, en plena judicialització d’aquest 
procés, no era convenient el vaivé, no era convenient 
revisar aquesta decisió. Entre altres coses perquè està-
vem convençuts que podia acabar bé.

Després, el senyor Marc Sanglas s’ha referit al fet que 
trobava a faltar mecanismes de control, no? En defi-
nitiva, tot el que havia estat fins ara el sistema ATLL. 
Bé. Recordi, senyor diputat, que ja el 2012 es van mo-
dificar els estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
fer possible dotar-nos d’un nou instrument de control. 
I, en aquest cas, existeix el consell de la xarxa d’abas-
timent d’Aigües Ter Llobregat, que ja està articulat, 
que està en funcionament i que, en conseqüència, és 
de qui s’espera que exerceixi el control sobre la presta-
ció del servei i sobre el compliment del contracte.

Per tant, jo crec que ens hem dotat d’un instrument de 
control. I, com també vam dir el mes de març, això és 
justament el que mai pot deixar de fer l’Administració: 
planificar i controlar. La prestació del servei pot ser de 
moltes índoles.

Bé. Jo crec que, en definitiva, amb les respostes que els 
hem donat el conseller Mas-Colell i jo mateix hem atès 
tots els comentaris que s’han fet. I, en tot cas, doncs, 
si no és així, en successius controls parlamentaris amb 
molt de gust els atendrem. Perquè, i acabo com he co-
mençat, és voluntat del Govern exhibir la màxima trans-
parència, enviar un missatge a la ciutadania que estem 
convençuts que les coses s’han fet rao nablement bé, cor-
rectament bé i que és, en definitiva, relativament nor-
mal que una concessió administrativa multimilionària 
com aquesta sigui objecte de litigi per part de les parts.

Moltes gràcies, honorable presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, consellers. A continuació, s’obre un 
torn de rèplica per als grups parlamentaris d’un temps 
de cinc minuts. En primer lloc, té la paraula l’il·lustre 
senyor Marc Sanglas, en nom del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, senyor Mas-Colell, els 
models de gestió directa o indirecta..., nosaltres, des 
d’Esquerra Republicana, no en demonitzem cap. És 
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a dir, intentem veure en cada cas de quin servei pú-
blic es tracta, i a partir d’aquí veure quina és la millor 
manera. Nosaltres hem considerat –no pel mateix ser-
vei de l’aigua, que sí que el considerem essencial, sinó 
per la mateixa dimensió que té a nivell de país– que 
aquest hauria de ser un servei públic gestionat de ma-
nera directa per part de l’Administració.

No som tancats, no som dogmàtics des d’aquest punt 
de vista. Som persones... Ens considerem prou oberts 
per analitzar quina és cadascuna de les situacions. En-
tenem, hi insisteixo, per la dimensió tan gran com té 
el cas d’ATLL..., que ens semblava que l’ideal fóra que 
això s’hagués mantingut..., la seva gestió directa per 
part de l’Administració. Podem discutir de models, pe-
rò en tot cas a cadascú... Però que, en tot cas, tampoc 
no som tancats quant a visió. 

Que hi han diferències? I m’agradaria contestar al se-
nyor Coto. Sí que hi han diferències amb Convergèn-
cia i Unió. Però, en definitiva, només pacta qui té dife-
rències; si no, es forma part de la mateixa organització. 
I, si no, el que voldrien alguns és el manteniment del 
pensament únic. I això..., en un país, diguem-ne, am-
pli, plural, doncs, existeixen diferents maneres d’enfo-
car les qüestions i, per tant, s’enfoquen d’aquestes dife-
rents maneres, que segurament podem trobar un acord.

El que li demanem al Govern, i és en allò que insistim 
i ho vam demanar a la darrera compareixença, és mà-
xima cura. Perquè els efectes econòmics perniciosos, 
si n’arriben a haver-hi –si n’arriben a haver-hi, d’efec-
tes perniciosos, des del punt de vista econòmic i soci-
al–, en la gestió d’aquesta concessió siguin els menors, 
parlant d’inspecció pública.

Jo li ho deia abans en la meva primera intervenció: ens 
preocupa que aquest anar endavant no acabi provocant 
majors perjudicis. Si vostès ho consideren de l’aval 
i vostès estan segurs de la seva decisió, vostès con-
sideren que és necessària la interposició consegüent 
de recursos administratius o de recursos judicials, en 
aquest cas, doncs, endavant, però ens sembla que a ve-
gades s’han de meditar millor les decisions.

A nosaltres el que ens preocupa d’aquesta concessió..., 
hem vist molta pressa i segurament s’hauria hagut de 
mastegar una mica més.

I, en tot cas, ja ho he dit, tampoc no voldria allargar-me 
en excés. Això: demanar-los màxima cura en la gestió, 
diguem-ne, d’aquesta situació, que això no generi un 
cost, un sobrecost econòmic per a l’Administració pú-
blica. 

I aprofito per contestar algunes intervencions, especi-
alment el senyor Coto. Miri, senyor Coto, vostès ens 
poden donar classes de com aconseguir sobresous, pe-
rò no ens poden donar classes de contenció del dèficit 
públic. Vostès, que han situat el dèficit públic per da-
munt i que des d’Europa els han hagut de cridar l’aten-
ció en diverses ocasions i encara no se n’han sortit. Ja 
veurem com acaba. Per tant, no ens vinguin a donar 
explicacions als altres de com s’han de fer les qüesti-
ons, eh?

En tot cas, i ja per acabar i finalitzar la intervenció, 
agrair de nou la presència dels dos consellers amb la 

celeritat immediata pel que fa a l’aportació d’informa-
ció. Ho apuntava abans el senyor Vila, i em sembla 
que és important. En un context judicialitzat per di-
verses bandes, tenint en compte també que existeix el 
contenciós obert pel tema de l’àrea metropolitana, que 
s’aporti informació sobre aquest fet és importantíssim, 
perquè a vegades les informacions que surten als mit-
jans de comunicació no reflecteixen amb claredat la 
realitat existent, generen confusió. Les primeres infor-
macions que sortien donaven per fet que hi havia una 
resolució judicial que tombava la decisió d’adjudicació 
del Govern de la Generalitat.

Per tant, tot el que sigui aportar llum, aportar claredat 
en tot aquest procés ens sembla que és important i que 
permet, de totes totes, donar claredat, transparència a 
la gestió de l’interès públic, que, en definitiva, és el 
que ens interessa a tots plegats.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Socia-
lista, l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Breus apunts respecte a les inter-
vencions dels dos consellers. El conseller Vila s’agafa 
com un ferro roent a un vot particular, d’un interrogat, 
que no deixa de ser un vot particular, perquè el que de 
veritat val és la interlocutòria, eh? En això suposo que 
convindrà amb mi.

Bé. Jo li agrairia que aquesta resolució del 5 de ju-
liol, que el nostre grup parlamentari l’ha demanada, 
per veure en quins termes estava redactada... Doncs, 
encara l’esperem; estem a finals d’agost, esperem que 
el mes proper, que tot es tornarà a agilitar, tinguem la 
possibilitat de conèixer aquesta resolució.

Miri, jo els remeto, a vostè i a la senyora Roigé, a 
les hemeroteques –no fa gaire temps, d’aquest tema– 
per veure les «escandaleres» que el conseller Balta-
sar, a l’avui conseller d’Interior, el senyor Espadaler, 
que aleshores era el portaveu de Medi Ambient del 
Grup Parlamentari de Convergència, li organitzava en 
aquest Parlament cada cop que hi havia un increment 
de tarifes o algun anunci d’increment de tarifes. Pe-
rò, escolti, disposats a parlar d’aquests temes en el Go-
vern; aquesta era la nostra predisposició en l’anterior 
legislatura, i ho segueix sent.

El conseller Mas-Colell –a la compareixença que ens 
va fer el mes de març, i avui ha tornat a utilitzar el ma-
teix argument– ens ha fet..., jo crec que ha utilitzat un 
argument fals. Quan diu: «D’on trauran els 300 mi-
lions? Perquè, clar, aquests 300 milions, aquests cà-
nons que el Govern rep de la contractista els destinem, 
doncs, a pagar PIRMI, la sanitat...» Miri, el que han 
de fer, si ho volen dedicar a això, és modificar la ma-
teixa llei que regula que els drets que es puguin deri-
var d’una concessió vinculada al cicle de l’aigua –ho 
van aprovar vostès en l’anterior legislatura amb el su-
port del Partit Popular– s’han de destinar justament a 
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millorar el cicle de l’aigua a Catalunya –d’abastiment 
i de sanejament. I, per tant, no m’utilitzi aquest argu-
ment fals; en tot cas, canviïn la normativa per poder 
aplicar aquests cànons al que vostè diu. 

I si necessita recursos, escolti, tornin a implantar algu-
nes figures impositives que per motius ideològics vostès 
van eliminar, com l’impost de successions a les classes 
més benestants d’aquest país. Han perdut un any, 2013, 
que no tenim pressupostos i no s’ha tornat a posar en 
vigor aquesta figura. Si necessiten recursos, doncs, es-
colti, no parlin només de l’espoli fiscal, sinó que vostès 
també han de fer un exercici en aquest sentit.

I, per acabar, nosaltres seguim considerant, a la vis-
ta de les interlocutòries, que aquest procés està viciat, 
que el millor que podria fer el Govern és anul·lar el 
procés. Nosaltres creiem que s’ha de retornar al sector 
públic; entenem que el Govern estigui en una posició 
diferent. Escolti, si volen, facin de nou un nou concurs 
on hi hagin totes les garanties que en aquests moments 
nosaltres considerem que no s’han produït. Sí que els 
proposem, a vostès i a tots els grups de la cambra, que 
el que hauríem de fer, aprofitant aquest atzucac en què 
ens trobem, és tornar a tancar un acord majoritari, so-
cial i polític que ha funcionat en els darrers trenta anys 
en aquest país per tal de garantir la millora dels ser-
veis d’abastiment i de sanejament d’aigua a Catalunya.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular, l’il·lustre senyor José Anto-
nio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., vostès diuen..., ens deia la diputada de Conver-
gència i Unió: «Vostès volen desgastar el Govern.» No, 
si és que es desgasten sols: 25 de novembre, menys 
dotze diputats; avançament electoral, dos anys, «La 
voluntat d’un poble»; pressupostos, ni presentats; Spa-
nair, Eurovegas; ATLL, un nou exemple claríssim. No 
cal que els desgastem nosaltres, ja es desgasten abso-
lutament sols vostès.

Fixi-s’hi, clar, vostè em compara amb el senyor Mas-
Colell. Home, el senyor Mas-Colell té seixanta-nou 
anys, jo en tinc vint-i-set. Amb tot el respecte, però 
quan jo tingui seixanta-nou anys, home, potser llavors 
és quan m’haurien de comparar amb el senyor Mas-
Colell, però no m’hi comparin, a mi, amb vint-i-set i el 
senyor Mas-Colell amb seixanta-nou, amb tot el res-
pecte pel senyor Mas-Colell. No sé si potser..., el se-
nyor Mas-Colell no dubto que tingui molts títols i una 
gran experiència. No sé si a dia d’avui potser és la per-
sona adequada per gestionar les finances de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Mirin, clar, vostès quan parlen, quan Convergència i 
Unió parla del tripartit sempre s’oblida d’un dels mem-
bres, d’Esquerra Republicana de Catalunya, casual-
ment, o no. Però, fixi-s’hi, el partit que en dues ocasions 
va impedir que vostès, havent guanyat les eleccions, 
poguessin governar..., ara s’han sotmès a aquest partit. 

Això, com diria el senyor Duran i Lleida, és ser cornut 
i pagar el beure; avui, sotmesos a Esquerra Republica-
na de Catalunya, els mateixos que en dues ocasions, 
havent guanyat les eleccions, van fer el possible per-
què vostès no governessin. I, per cert, aquests van go-
vernar i, és més, van ser els autors intel·lectuals i mate-
rials del tripartit –Carod-Rovira dixit. 

Però, fixin-s’hi, clar, miri, senyor Sanglas, home, vos-
tè..., jo no li puc donar cap lliçó a vostè ni al seu partit 
de contraban de tabac, cap. És més, entenc perfecta-
ment que el seu partit estigui tan preocupat per Gibral-
tar, perquè és un dels majors paradisos de tabac del 
món; perfectament, ho entenc perfectament, no es pre-
ocupi, no li vull donar lliçons (veus de fons), no li vull 
donar cap lliçó amb referència a contraban de tabac. 

I, mirin, quant a Convergència i Unió, home, que la 
diputada de Convergència i Unió digui que el PP es-
tà de capa caiguda i em tregui no-sé-què de casos de 
corrupció... Home, puc acceptar lliçons de molts par-
tits d’aquesta cambra; ara, de vostès, de Convergència 
i Unió, cap –Millet, Palau, ITV, Pretòria, Banca Cata-
lana, Treball, Pallerols, Pokémon, Clotilde, Casinos–, 
que tenen senyors diputats de Convergència i Unió –el 
6 per cent del seu grup parlamentari– imputats. Lli-
çons de part seva? Cap. De part dels altres, en podria 
acceptar alguna; de part seva, evidentment, cap.

I, miri, clar, senyor Mas-Colell, jo li diré tres dades 
molt simples. Miri, vostè demanava al senyor Mariano 
Rajoy –el senyor Artur Mas– que demanés el rescat; 
vostès ho demanaven. Sap quin és avui l’IVA per anar 
a menjar a Portugal? El 23 per cent. Vostès demana-
ven que el Govern d’Espanya..., el senyor Artur Mas 
demanava que el Govern d’Espanya demanés el res-
cat. Doncs, bé, no hi ha hagut rescat i avui la prima de 
risc és de 150 punts bàsics i no de 600 punts, com ens 
la vam trobar, per cert, amb un govern socialista que 
vostès hi van donar suport en l’últim any i mig.

El dèficit públic era del 9 per cent quan ens el vam tro-
bar, i acabarà aquest any 2013 en el 6 i mig per cent. En 
època de recessió hem aconseguit reduir 2 punts i mig 
de dèficit, potser gràcies també a la Llei orgànica d’es-
tabilitat pressupostària, que, per cert, Convergència i 
Unió hi va donar suport; que, per cert, no els necessità-
vem parlamentàriament, aritmèticament, però, tot i ai-
xí, ens van donar suport. Per tant, els en vull fer esment 
i els ho vull agrair des d’aquesta Diputació Permanent.

O, per exemple, aquest any 2013 serà el primer semes-
tre en què a Espanya, des del 2008, s’hagi creat ocu-
pació neta, potser també a causa de la reforma labo-
ral. Per cert, a la reforma laboral també Convergència 
i Unió ens va votar favorablement sense necessitar-ho 
aritmèticament; per tant, entenc que ho van fer perquè 
era bo per a Catalunya, no entenc que hi hagués cap 
altre motiu que no fos aquest. I també vull agrair-los, 
doncs, el seu vot favorable a la reforma laboral, mal-
grat que no ho necessitéssim parlamentàriament.

I, miri, Espanya aquest trimestre sortim de la reces-
sió. Fixi-s’hi, sortim de la recessió, i això..., encara ens 
queden més de dos anys de govern. Nosaltres no fem 
com vostès; nosaltres no convoquem eleccions antici-
pades als dos anys –no, no–, creient-nos els propieta-
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ris de la voluntat d’un poble. No, nosaltres seguirem 
governant, prenent decisions, i d’aquí a dos anys i mig 
veurem quins són els resultats de quatre anys de govern 
del Partit Popular.

La realitat, quina és? És que vostès han produït un 
nyap, és que aquest nyap l’hauran de pagar els catalans, 
que això està generant problemes de seguretat jurídica 
a Catalunya. Catalunya sembla Bolívia, que ningú vol 
venir a ser adjudicatari de res aquí perquè sap el que 
li pot passar. Els criteris de transparència, neutralitat, 
igualtat, aquí –i com s’ha vist en aquest cas clarament 
i es veurà, n’estic convençut, en sentència ferma–, no 
són precisament els més adequats. Qui acabarà pagant 
la factura de la broma seva sent govern en fun cions? 
Els catalans. Aquesta és la realitat.

Per tant, el que li prego, senyor Mas-Colell, és que, 
com a mínim, si finalment hi ha una sentència ferma, 
vostè n’assumeixi responsabilitats.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’ho-
norable senyor Salvador Milà

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. A risc de semblar una mica ex-
cessiu amb els temes jurídics, crec que és important 
alguna clarificació sobre la provisionalitat i sobre les 
mesures. 

Jo comprenc la bona intenció del senyor Santi Vila. Pe-
rò, miri, les mesures cautelars –ho he dit per dues ve-
gades– no les adopta el Govern, les adopten els tribu-
nals. Diu: «Les mesures cautelars que hem adoptat.» 
No, no...; el tribunal les ha adoptades. Miri, senyor 
conseller, quan vostè cada dia firma resolucions per les 
quals es deneguen recursos de particulars i els orde-
na la restitució de la realitat física alterada, o posa una 
multa per una infracció urbanística, i aquesta perso-
na va al tribunal superior i demana mesures cautelars, 
li diuen, la majoria de les vegades, que li desestimen 
la mesura cautelar, i, a rengló seguit, els seus serveis, 
com és lògic, diuen: «Miri, la mesura cautelar no la 
posa vostè, senyor ciutadà demandant, la posa el tri-
bunal; si no la hi han donat, això és executiu.»  Solve et 
repete, que es diu en llatí; és a dir: «Compleix i després 
fes els recursos que vulguis.» Aquesta és la situació de 
provisionalitat, senyor Mas-Colell, que té la situació 
que tenen present. I per això han hagut de fer resolu-
cions que garantissin el retorn, perquè les companyies 
saben perfectament quina és la situació que aborden. 

Però vull anar al debat més interessant que ha plan-
tejat el senyor Mas-Colell. Efectivament, PP, públic-
privat –no el senyor Coto, sinó públic-privat–; gran 
debat. Hi ha una gran diferència en aquests sistemes 
quan estem parlant de sistemes de serveis d’interès ge-
neral, monopolis naturals o els altres, bàsic en el dret 
administratiu i en les concessions. Sap per què? Per-

què quan es dóna en concessió un servei estratègic que 
respon a un bé natural que és un monopoli com és l’ai-
gua, no hi poden haver..., en l’abastament en alta no-
més pot haver-n’hi un. Els estats es reserven molt bé 
aquest element, perquè és infraestructural i perquè ga-
ranteix els factors de desenvolupament econòmic. I el 
diferencien clarament. Li he dit els Estats Units, que 
vostè coneix bé; podem parlar d’Alemanya i d’altres 
grans països, per exemple, Itàlia, que han votat radi-
calment contra aquestes privatitzacions.

I diu: «Oh, doncs, havia de treure’n 300 milions.» Mi-
ri, qui acaba pagant això són els ciutadans de Catalu-
nya, amb una diferència: si vostès haguessin plantejat, 
com també deia ara el senyor Terrades, un sistema de 
refinançament de la situació d’Aigües Ter Llobregat i 
l’ACA, ara que estaven al Govern ens hauríem estal-
viat efectivament els escarafalls, les denúncies, les 
pressions, no només des del Parlament, sinó des de la 
federació d’associacions de municipis i des de l’Asso-
ciació de Municipis de Catalunya, desqualificant, ata-
cant, o, per exemple, a les Terres de l’Ebre –oi, senyor 
Santi Vila?–, quan han de pagar un cànon i no el volen 
pagar i revolten el territori contra això. 

Potser el que va pagar o del que va pecar en aquell mo-
ment el Govern tripartit, és cert, és de certa debilitat 
per fer front a determinades pressions. Però n’hi havi-
en unes altres, de pressions; les pressions dels matei-
xos alcaldes i dels mateixos diputats que no paraven de 
trucar a la porta del conseller de torn dient: «Salvador» 
–o Francesc–, «necessitem aigua al poble, tenim els 
pous contaminats, no ens han fet la portada d’aigües; 
tenim els rius contaminats, necessitem depuradores.» 
Jo el vaig emplaçar en el plenari, i ho torno a fer aquí, 
que digui un alcalde, un diputat de Convergència i 
Unió, una infraestructura en matèria d’abastament i de 
sanejament d’aigua que es va fer durant aquells anys 
que no fos necessària i que no hagués estat reclamada. 
I com s’havia de finançar això? Doncs, efectivament, a 
través dels cànons i de les tarifes, excepte quan hi ha-
via la pressió per impedir que això s’incrementés, eh? 
Ara sí, ara molta responsabilitat, demanem, però vos-
tès es van passar set anys sent absolutament irrespon-
sables! M’hauria agradat que hi hagués el senyor Mas-
Colell per fer-li aquestes reflexions. 

I ara hem de pagar aquests 300 milions d’euros i molt 
més. Sap què hem de pagar, cada any? Vint-i-cinc mi-
lions de benefici que Acciona incorpora, com és molt 
lògic, sense risc de polvo y paja, sempre que se li ad-
judiqui això de forma definitiva, que no ho tindrà per-
què pot córrer aquest risc. 

Per tant, si fem números ben fets, conseller Mas-Co-
lell, hauria pogut començar el seu mandat com a con-
seller..., en lloc de venir amb la primera llei a derogar 
l’impost de successions –el poc que en quedava–, ha-
ver vingut amb mesures per lluitar contra el frau fiscal 
i haver introduït les mesures de fiscalitat que ara, amb 
retard d’un any i mig o dos, porten. I m’estic referint a 
l’anterior mandat, quan van venir i el primer que van 
fer va ser treure recursos. I ara: «Ens falten 300 mi-
lions, venguem-nos la joia de la corona, i a més do-
nem-hi beneficis, i a més incrementem la tarifa fins a 
0,70 d’entrada», superior al que es demanava inicial-
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ment pels concessionaris. I sap què li van dir els di-
rectius i els tècnics financers d’Aigües Ter Llobregat? 
I ho tenen damunt de la taula. «Amb 0,60 fem i ens 
en sortim.» Els ho van dir. I la consigna d’Economia 
i finances va ser: «No, privatitzar», per altres motius; 
en tot cas, ideològics, o en tot cas, de model, però era 
perfectament viable perquè tenia patrimoni.

I, per cert –i amb això vull acabar, i vostès aquest te-
ma no l’han tret–, tenen altres recursos a Aigües Ter 
Llobregat –la concessió–; recursos d’ajuntaments, molts 
d’ells de Convergència i Unió, que reclamen la part 
d’aquest patrimoni que vostès han manllevat i que han 
donat en concessió, que va ser pagat i és titularitat en 
alguns casos de consorcis –titularitat registral–, dels 
mateixos ajuntaments i de les mancomunitats de muni-
cipis. Oh, i tant que sí! Li puc parlar de la Mancomuni-
tat del Penedès-Garraf, li puc parlar del Maresme i de 
Mataró, que sé perfectament el que vam posar l’ajunta-
ment, pagant dipòsits que vostè ha donat en concessió a 
Acciona, que vam pagar el 50 per cent dels mataronins 
o la gent de la comarca del Maresme. I tot això..., estem 
en aquest moment hipotecant el futur de Catalunya per 
poder prendre decisions.

Per tant, no es tracta de demonitzar re ni de ser antics; 
es tracta de ser molt moderns i molt eficients, traient 
el màxim rendiment a recursos estratègics que tenen 
importància per al desenvolupament socioeconòmic 
d’aquest país i trobar els recursos per refinançar això.

I aquí s’ha dit i jo ho vull tornar a reiterar, que quedi 
clar, per quan hagin de venir a dir: «Ha quedat desert 
o hem de deixar sense efecte la concessió d’Acciona, i 
no ho podem donar a Agbar perquè entraríem en con-
tradicció.» Llavors, per la força s’hi hauran de trobar, 
amb això. Per què no comencem ara a fer el que vam 
fer al final del mandat del «denostat» tripartit? Un 
acord aprovat per unanimitat en el Parlament de Cata-
lunya que marcava el full de ruta per resoldre la situ-
ació econòmica de l’abastament d’aigua a Catalunya, 
tant en l’àmbit d’ATLL com en l’àmbit de l’ACA. Sí, 
senyor, es va aprovar per unanimitat, en un exercici de 
responsabilitat que va fer el «denostat» Govern tripar-
tit, que va pactar amb Convergència i Unió. Arriba al 
Govern Convergència i Unió i es carrega aquest pacte 
per entrar en unes altres polítiques. Rescatem aquella 
resolució, rescatem aquella moció que es va aprovar 
i mirem com podem refinançar aquest cicle d’aigua, 
perquè de responsables en són tant o més que vostès.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula el senyor Albert Rivera, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Només per matisar algunes de les 
coses que s’han dit, sobretot en termes jurídics, per-
què, jo hi insisteixo, em sembla que és la clau del mo-
tiu pel qual estem aquí.

Si les resolucions judicials fins ara i les resolucions 
administratives d’un organisme de la Generalitat, que 

s’han dit aquí, no diguessin el contrari del que vos-
tès han fet, no hi hauria cap problema. El problema, 
el que és nou, senyor Vila, no és que hi hagi un liti-
gi, sinó que el litigi vingui d’un organisme de la ma-
teixa Generalitat, que és el seu organisme de control, 
que és el seu organisme administratiu, que els diu que 
vostès ho han fet malament i que el calendari d’inver-
sions, que era vinculant, segons la mesa de contracta-
ció, no era vinculant o Acciona no ho presentava com 
a tal.

Això vol dir, en definitiva, que qui guanya teòrica-
ment i a qui s’adjudica aquest concurs, després, es veu 
que no compleix. I, per tant, tenim un problema –te-
nim un problema. I aquest problema, en aquest cas, no 
es diu «3 per cent», espero; el problema aquí és que te-
nim una concessió de 1.000 milions d’euros sobre un 
servei públic i estratègic i que vostès segueixen en la 
línia de tirar endavant, no frenar, no pensar i no recti-
ficar. Aquest és el problema.

I dues interlocutòries d’un tribunal que els repeteixo 
que són..., en aquest cas, no tenen paralització, no te-
nen fórmula, en aquest cas, que vostès ho... Encara que 
ho recorrin vostès, senyor Vila o senyor conseller, en-
cara que el Govern ho recorri, vostès ho saben i els 
seus assessors. Senyor Mas-Colell, vostè deia que no 
era jurista. Bé. Jo crec que com a conseller no cal ser 
jurista, ja que deuen tenir vostès assessors. I saben 
perfectament que, si ara arriba Agbar i els diu que ai-
xò s’ha de complir, s’haurà de complir i executar. I, per 
tant, tot això que vostès mantenen amb una mena de 
castell de naipes aquí que estan construint s’ensorrarà 
i tindrà conseqüències financeres, i conseqüències ju-
rídiques, i conseqüències d’imatge, que ja les té, sobre 
les inversions a Catalunya.

Per tant, no hi donem més voltes. Vostès han ficat la 
pota, vostès ho han fet malament, han fet un nyap, ma-
lament i amb presses, i el seu propi organisme a la Ge-
neralitat els ha dit que ho han fet malament; això és la 
novetat d’aquest cas. Que els tribunals diguin una cosa 
o una altra... És veritat, hi han litigis en concessions; 
el que no és normal és que un organisme de la mateixa 
Generalitat els digui que ho han fet malament i vostès 
passin literalment. A finals d’any, amb un govern en 
funcions, de 27 de desembre, i vostès l’1 de gener tiren 
endavant i diuen que, peti qui peti, es posi en marxa el 
servei, i fan cas omís de la resolució administrativa. 
I, per tant, la resolució administrativa de la mateixa 
Generalitat vostès ni l’escolten. Per què? Perquè no els 
interessa, perquè hi ha un compromís amb l’empresa 
que ha guanyat la concessió, que, després, com diu a la 
mateixa resolució, doncs, no ha complert.

El senyor Vila ha llegit el vot particular, aquest famós 
ja vot particular. Que, mirin, mala sort, vull dir, és un 
vot particular, com diu el nom, no és la resolució ju-
dicial. Però és que la resolució judicial el que diu pre-
cisament és que l’empresa a la qual s’ha adjudicat in-
compleix una de les condicions fonamentals, que és el 
calendari d’inversions. I, per tant, vostès tenen un pro-
blema, i el tenim tots.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que els dema-
nem és que rectifiquin; no en fan ni cas. Pel que  diuen, 
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tiraran endavant, embolica que fa fort, i les conse-
qüències, doncs, ja vindran més endavant, com tot el 
que fa aquest Govern: fugir endavant i no acceptar ni 
els errors propis ni les circumstàncies que es donen.

Per tant, nosaltres no insistirem més en la idea que 
ho han fet malament i hi han d’haver responsabilitats 
polítiques. Aquí ningú és responsable –ningú és res-
ponsable. Una concessió amb 1.000 milions d’euros! 
Parlar de rigor... Senyor Mas-Colell, com poden par-
lar vostès de rigor tal com han fet aquesta concessió? 
No és creïble. Rigor? Tot el contrari, si han d’anar a 
calmar els inversors perquè al·lucinen de com han fet 
vostès les coses! Mil milions d’euros no és una broma. 
Per tant, vostès haurien d’haver fet les coses ben fetes i 
no les han fet, i ara en són responsables. Si ho hagues-
sin fet ben fet, no estaríem aquí i, si ho haguessin fet 
ben fet, no hi hauria un risc de 300 milions.

Diu vostè: «D’on traurem els 300 milions?» Doncs, 
miri, jo li pregunto a vostè: i per què va comptabi-
litzar vostè 300 milions a corre-cuita i fent les coses 
d’aquesta mala manera i ara trobar-nos amb això? Els 
responsables són vostès. Ara no ens traslladi la culpa 
als grups de l’oposició. I jo què sé què farem amb els 
300 milions? És que vostès han fet les coses malament 
i ara ens diuen a nosaltres que la culpa és dels altres. 
Tornen a ser vostès els responsables i no els grups de 
l’oposició ni les empreses que hi participen.

Per tant, mala gestió. Que els agradi o no, no és el 
Govern dels millors, sinó el Govern que va nyap rere 
nyap. I, en aquest sentit, ens traslladen la idea que ai-
xò és un litigi judicial que no té conseqüències; les té i 
sobretot les té políticament. Vostès no les volen assu-
mir, però no és normal, sincerament, que una conces-
sió d’aquesta categoria, en termes econòmics, d’aques-
ta importància estratègica, es faci a corre-cuita, amb 
un govern en funcions i, a més a més, saltant-se, en 
aquest cas, i no escoltant les resolucions administrati-
ves de la seva pròpia Administració pública.

Finalment, només una consideració. Nosaltres dema-
narem, si hi ha aquesta execució d’aquestes interlocu-
tòries, costos financers, costos jurídics i la realitat del 
que costa als catalans, si realment s’ha de tirar enrere 
aquesta concessió. Ho demanarem perquè creiem que 
és el que hem de fer des de l’oposició: explicar als ca-
talans quant costa la mala gestió del seu Govern. I ai-
xò tant de bo no arribi, però arribarà, veient com fun-
cionen les coses, i vostès s’emboliquen i miren cap a 
un altre costat. Nosaltres ho demanarem en el seu dia, 
com hem demanat la compareixença ara. I ens sembla 
que per molt que vulguin mitigar i per molt que vul-
guin dir que aquí no passa re, hi ha un problema bàsic 
que es diu «incertesa», i la incertesa sobre les inver-
sions és letal.

Gràcies.

La presidenta

Per últim, té la paraula, en nom del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, la il·lustre diputada senyora 
Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Queda clar, després d’escoltar els 
consellers en segon torn, que el procés ha sigut del tot 
correcte i que s’ha complert absolutament la legalitat. 
Però als portaveus que m’han precedit –que, en tot 
cas, no han contestat allò que se’ls havia demanat, su-
poso que perquè no saben com respondre-ho– els rei-
teraria que com és que tenen avui l’atreviment de ve-
nir aquí a donar lliçons.

El senyor Terrades ens ha dit que miréssim l’hemero-
teca; també li ho dic jo, que la miri, l’hemeroteca, per-
què segurament ha oblidat el que posava l’hemeroteca. 
Ens van deixar ATLL en una situació d’absoluta falli-
da, igual que l’ACA. La gestió va ser nefasta, van gastar 
allò que no tenien, van incomplir els acords del consell 
d’administració perquè no van apujar les tarifes –les 
havien d’apujar, van incomplir absolutament el que deia 
el consell d’administració. Van gastar 981 milions d’eu-
ros quan n’havien de gastar 602. Com ha dit el conse-
ller d’Economia abans, com és possible que...? Segura-
ment no s’adonen del que diuen, perquè segurament, si 
no, no ho dirien d’esta manera: «Com pensen pagar-ho, 
això? Creuen que això és seriós i responsable?» I també 
li diria al senyor Terrades: una miqueta de coherència. 
Recordi l’àrea metropolitana; el conseller Mas-Colell li 
ho ha dit perfectament. D’això no ens en recordem ara 
ni tampoc ho han respost perquè no cal.

El senyor Milà, malauradament, ha trobat una dipu-
tada de Convergència i Unió que recorda una inversió 
feta pel Govern –en aquell moment, una conselleria 
d’Iniciativa. Es van trobar amb un cost de 22 milions 
d’euros –si se’n recorda perfectament–, abandonats 
en un magatzem, uns tubs que no van servir absolu-
tament de res i que aquest Govern els va trobar allí 
abandonats. O sigui, n’ha trobat una, de diputada; se-
gurament n’hi han molts més, de diputats, que conei-
xen la seva gran gestió, la gestió d’Iniciativa quan go-
vernava la conselleria de Medi Ambient. I no només 
és aquesta –aquests tubs que vam trobar–; unes esta-
ques, un transvasament que volien fer, moltes i moltes 
inversions que ja estan abandonades i que, en defini-
tiva, no han servit per a res. I ens ha dit: «Hipotecar 
el futur de Catalunya és el que fan.» Aplique-s’ho a 
vostè; hipotecar el futur de Catalunya és el que van fer 
aquells set anys que van governar el país.

I acabo. En tot cas, el que avui ens toca i el que avui 
pertoca al Govern és vetllar perquè es continue pres-
tant amb totes les garanties el servei, que és el que han 
fet fins a dia d’avui. I, per tant, el que pertoca és dei-
xar clar que el procés ha estat absolutament complint 
la legalitat, absolutament transparent, que és com ha 
estat. I, per tant, continuar prestant unes màximes ga-
ranties per als ciutadans. Avui ha quedat molt clar, i, 
per tant, agraïm als consellers la seva compareixença.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Milà, suposo que per al·lusions de la senyora 
Roigé. Trenta segons.
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Salvador Milà i Solsona

Sí, directament. Efectivament, he trobat una diputada 
de Convergència i Unió de les Terres de l’Ebre, que sap 
molt bé que el primer que va haver de fer el Govern ca-
talanista d’esquerres és derogar un transvasament pac-
tat per vostès amb el PP, que va portar que durant anys 
no haguessin fet res per garantir l’abastament d’aigua a 
la regió metropolitana de Barcelona i que només amb 
dos anys vam haver de substituir aquesta barbaritat in-
digna que era el transvasament de l’Ebre per fer unes 
inversions alternatives i que va passar, efectivament, 
no amb dos anys..., no va ser suficient per poder portar 
tot això, i es va produir la sequera.

Si vostès haguessin invertit, en els anys que van es-
tar en el Govern, la meitat de les inversions en millora 
d’abastament i portades d’aigua que els seus alcaldes i 
també les Terres de l’Ebre ens demanaven, no hauria 
fet falta ni gastar en tubs ni gastar en estaques. El que 
vàrem haver de fer, efectivament, és tirar endarrere 
una decisió contrària als interessos de Catalunya, que 
era un transvasament que ara alguns volen recuperar.

(Meritxell Roigé i Pedrola demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Roigé, suposo que per respondre. Trenta se-
gons.

Meritxell Roigé i Pedrola

Celebro que veig que, com no té arguments per a 
ATLL, ens treu un altre debat. Però, en tot cas, no tinc 
cap problema a, quan vulgui, tornar a debatre..., abso-
lutament encantada de debatre amb vostè sobre quina 
ha estat la gestió pel que fa als transvasaments. El Go-
vern de Convergència i Unió mai ha volgut transvasar 
l’Ebre; en tot cas, ho defensa fins al màxim. Un go-
vern amb una conselleria de Medi Ambient liderada 
per Iniciativa va voler transvasar i, a més a més, va po-
sar unes estaques i va comprar uns tubs i es va gastar 
uns diners que es van trobar allí abandonats. Per tant, 
quan vulgui, parlem-ne, però absolutament li recorda-
ria que coherència i recordatori del que realment van 
fer vostès quan governaven.

Salvador Milà i Solsona

Així van perdre vostès les eleccions.

(Remor de veus.)

La presidenta

Acabat aquest punt, s’acaba la sessió de la Diputació 
Permanent. Donem les gràcies als consellers de Terri-
tori i Sostenibilitat i d’Economia i finances per la seva 
presència i les seves intervencions.

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les nou del vespre i deu minuts.
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