
S U M A R I

Interpel·lació
al Govern sobre el full de ruta social (tram. 300-00335/10)  p. 3

Interpel·lació
al Govern sobre la situació política davant les eleccions del 27 
de setembre (tram. 300-00334/10)  p. 8

Pregunta 
al Govern sobre les mesures fiscals adoptades des del de-
sembre del 2012 i la previsió de pressupostos per al 2016 
(tram. 310-00572/10)  p. 12

Pregunta 
al Govern sobre la regulació de la segona activitat en els cos-
sos de bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra i 
de les policies locals (tram. 310-00573/10)  p. 13

Pregunta 
al Govern sobre els consorcis sanitar is (tram. 310-
00565/10)  p. 14

Pregunta
al Govern sobre la protecció social i la garantia de rendes 
(tram. 310-00566/10)  p. 15

Pregunta
al Govern sobre el II Congrés de l’Esport Català (tram. 310-
00569/10)  p. 16

Pregunta
al Govern sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya (tram. 310-00570/10)  p. 17

Pregunta 
al Govern sobre les gestions fetes per a aconseguir el pa-
gament dels ajuts agroambientals pendents de transferir als 
agricultors i ramaders catalans (tram. 310-00571/10)  p. 18

Pregunta 
al Govern sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al 
Govern (tram. 310-00567/10)  p. 19

Pregunta
al Govern sobre els impagaments a les entitats de coope-
ració i a les comunitats catalanes a l’exterior (tram. 310-
00568/10)  p. 21

Pregunta
al Govern sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat 
(tram. 310-00575/10)  p. 22

Pregunta
al Govern sobre el comerç exterior (tram. 310-00576/10)  p. 23

Pregunta
al Govern sobre el respecte a la lleialtat institucional i el com-
pliment de la legalitat (tram. 310-00574/10)  p. 24

Pregunta
al president de la Generalitat sobre les mesures previstes amb 
relació a la constitució del Consorci Sanitari de Lleida abans 
de la convocatòria d’eleccions (tram. 317-00331/10)  p. 25

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç de l’acció del 
Govern dels darrers cinc anys (tram. 317-00330/10)  p. 26

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç de l’acció del 
Govern en els dos darrers mandats pel que fa a la corrupció, 
la desigualtat, el procés nacional i les polítiques de futur (tram. 
317-00333/10)  p. 28

Pregunta
al president de la Generalitat sobre els motius de l’avança-
ment de les eleccions (tram. 317-00336/10)  p. 29

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Sèrie P - Número 118

 Sisè període 22 de juliol de 2015

Ple del Parlament

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Sessió núm. 58, segona reunió

S U M A R I

Dos fascicles Fascicle primer

Ldv1
Botó dossier



Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

SUMARI 2

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre la convocatòria d’eleccions, 
la seva candidatura i el prestigi de la institució de la presidència 
de la Generalitat (tram. 317-00332/10)  p. 30

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre l’economia, el deute, les 
pensions i el futur de Catalunya i la manera com s’ha de co-
municar als ciutadans (tram. 317-00335/10)  p. 31

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç de la legislatura i 
el treball parlamentari dut a terme (tram. 317-00334/10)  p. 32

Situació
de compatibilitat de diputats (tram. 234-00033/10 a 234-
00038/10)  p. 33

Comunicació
al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(art.41.2 del Reglament)  p. 33

Compliment
del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en 
data del 30 de juny de 2015 (tram. 237-00001/10)  p. 34

Proposició de llei
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 202-00060/10)  p. 34

Projecte de llei
sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 200-00040/10)  p. 46

Projecte de llei
per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius 
i documents (tram. 200-00046/10)  p. 52

Proposició de llei
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
202-00050/10)  p. 59

Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació 
del municipi de Badia per segregació de part dels termes mu-
nicipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (tram. 
202-00071/10)  p. 67

Procediment
per a designar un membre del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 286-
00001/10)  p. 74

Procediment
per a elegir dos membres del Plenari del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (tram. 284-00026/10)  p. 78

Interpel·lació
al Govern sobre els compromisos en educació per al 2015 
(tram. 300-00331/10)  p. 78

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment 
del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat 
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

El DSPC reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient del Ple.

Imprès a Multitext, SL · ISSN: 0213-7976 (general), 0213-7984 (sèrie P) · DL: B-27.966-1980 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.2  3

SESSIÓ NÚM. 58.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i 
un minut. Presideix la presidenta del Parlament, acom-
panyada de tots els membres de la Mesa, la qual és as-
sistida per la secretària general, la lletrada Anna Casas i 
Gregorio i els lletrats Xavier Muro i Bas i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

La presidenta

Senyora consellera, senyors de la Mesa, reprenem la 
sessió amb els diputats i diputades que hi ha.

Interpel·lació
al Govern sobre el full de ruta social  
(tram. 300-00335/10)

I continuem amb la interpel·lació al Govern sobre el full 
de ruta social, presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. I dono la paraula a l’il·lustre 
senyor Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, molt 
bon dia. Diputats, diputades, el primer que voldria fer 
–si m’ho permet, senyora consellera– és..., com a Par-
tit Popular de Catalunya, és donar el condol al Partit 
dels Socialistes de Catalunya per la mort i el traspàs 
de Lluís Hernández, que va suposar, doncs, una per-
sona important a casa nostra, un alcalde exemplar, 
un lluitador antifranquista, amb un compromís social 
important i una calidesa humana que tothom el recor-
darà, i, per tant, el reconeixement del nostre grup al 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds i, en general, a 
la política catalana per qui va representar molt.

Senyora consellera, estem ja al final de la legislatura, és 
l’hora dels adéus per a vostès, per al Govern separatis-
ta de Catalunya i és hora que vostè faci balanç d’una de 
les tasques més importants que hem tingut a Catalunya.

Per què li ho dic, això de les tasques més importants 
que hem tingut a Catalunya? Perquè no se li escaparà 
a ningú que la crisi econòmica –vostè ho coneix molt 
bé, hem donat les dades repetides vegades en aquest 
ple– ha colpit molt en determinades classes socials de 
Catalunya, ha colpit molt en determinats sectors so-
cials, i, per tant, ha estat la política social la que ha 
hagut de ser una de les prioritats de qualsevol govern.

I, segon, perquè jo estic convençut, almenys des del Par-
tit Popular estem convençuts que, si hi ha una tasca, 
si hi ha una competència important, si hi ha una com-
petència bàsica que té una comunitat autònoma espa-
nyola, són precisament les competències en benestar 
social; és a dir, les competències en polítiques socials, 
les competències en sanitat i les competències en edu-
cació. Això és el principal, és al que s’ha de dedicar 
un govern autonòmic. Una altra cosa és que vostès 
han jugat durant tota la legislatura, senyora conselle-

ra –i faré la introducció–, han jugat tota la legislatu-
ra a ser un estat. I, clar, quan un juga a ser un estat, 
a inventar-se estats ficticis, doncs, a anar cap a Ítaca, 
doncs, oblida el més important, el que ha de ser una 
comunitat autònoma; és a dir, destinar, dedicar els re-
cursos, la major part dels seus recursos, al benestar de 
les persones, a les polítiques socials, a les polítiques 
educatives i a les polítiques sanitàries.

Per què li ho dic, això? Perquè si veiem, per exemple, 
senyora consellera, les dades... –i aquí entrem en el 
balanç del seu Govern–, les dades en les polítiques so-
cials, doncs, són molt decebedores –molt decebedo-
res. Ja sap quina ha estat la tasca que hem fet tots els 
grups d’aquesta cambra en aquest àmbit; però, si mi-
rem, per exemple, des del punt de vista pressupostari, 
veiem, doncs, que vostè podien haver fet més. I vostès 
sempre ens venen el mateix runrún nacionalista, allò 
que no tenen diners. Clar, jo la pregunta que li faria, 
senyora consellera, és què en fan vostès de 30.000 mi-
lions d’euros l’any? Què en fan? No en tenen prou per 
a les polítiques socials? I li ho dic perquè si fem la 
comparació amb altres comunitats autònomes, que jo 
crec que moltes vegades hem de sortir de l’àmbit de 
Catalunya per poder comprovar què es fa per al món 
mundial i, sobretot, per a la resta d’Espanya, podem 
veure que nosaltres, els catalans, tenim un govern que 
ens condemna a tenir deu punts per sota en despesa 
social, en inversió social, del pressupost total. És a dir, 
del pressupost total de les comunitats autònomes, de la 
resta de comunitats autònomes, Catalunya, la Genera-
litat de Catalunya destina deu punts menys que la mit-
jana espanyola en polítiques socials. Per què? A què 
destinem l’altra part del pressupost, senyora conselle-
ra? I és una part important, com diria aquell, ¿a qué 
destina el tiempo libre? Doncs igual, a què destina l’al-
tra part del pressupost, senyora consellera?

Fixi’s, vostès han convertit les polítiques socials en l’úl-
tima de les prioritats de la Generalitat, les han posa-
des a la cua. Fa molts temps que nosaltres preguntem 
què se’n fan, dels diners de la Generalitat. Quan han 
de retallar, el primer que retallen són les polítiques so-
cials; quan han de retallar, el primer que retallen són 
les polítiques sanitàries; quan han de retallar, el pri-
mer que retallen són les polítiques educatives. I li’n 
poso un exemple, miri, em podria contestar... –és l’úl-
tim Ple d’aquesta legislatura, i jo crec que ja vostè, 
doncs, ha de deixar certs complexos que té, a vega-
des, a l’hora de contestar-nos o de no contestar-nos als 
grups parlamentaris–, em podria contestar quin és el 
deute que té actualment amb les residències de Cata-
lunya? Fa molts anys que parlem dels 90 milions d’eu-
ros que vostè deu a les residències. Quin és el deute 
actual real? Contesti. És una pregunta molt clara, és 
una pregunta molt senzilla. Ens podria contestar si ja 
han pagat els 82 milions que deuen a les entitats de 
persones amb discapacitats?

Fa poc que fèiem una roda de premsa i parlàvem de 
la manca de compromís de la Generalitat amb un dels 
col·lectius més necessitats de la nostra comunitat. Ens 
podria dir, senyora consellera, quin és el pressupost 
que deuen a les famílies de Catalunya? I li parlo de les 
ajudes a les famílies, fixi’s, família. Ens ho podria dir?



Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.2  4

Podria ser la consellera, la vicepresidenta –ja no és 
consellera–, la vicepresidenta de la Generalitat de 
Catalunya, transparent? Ens podria contestar en seu 
parlamentària perquè la gent que ens està seguint, els 
diputats, les diputades, la gent que ens segueix per in-
ternet o per la televisió pugui saber quin és el deute 
social que té la Generalitat de Catalunya amb les enti-
tats? Jo crec que vostè hauria de fer, avui, un exercici 
de transparència i parlar de quina és la tasca.

Fixi’s, a vostè la van nomenar vicepresidenta de la Ge-
neralitat de Catalunya, ja la vam felicitar en el seu mo-
ment. I el primer que va dir vostè, com a vicepresidenta, 
sap què és? I la gent de Catalunya ho hauria de sa-
ber, el primer que va dir la vicepresidenta..., no va dir 
«hem de posar més accent social», no va ser fer auto-
crítica de la tasca que van fer, és dir: «Hem de posar 
el turbo a les estructures d’estat.» Brillant –brillant–, 
senyora consellera, brillant.

I les estructures socials? Perquè jo li recordo que vos-
tès tenen una agenda independentista; una agenda, un 
full de ruta separatista molt clar; que l’han complert fil 
per randa, si vol li ho recordo. Van dir: «Formular una 
declaració de sobirania», ho van fer corrents; «aprovar 
una llei de consultes», ho van fer corrents; «obrir un pro- 
cés de negociació», ho van fer corrents; «crear el Consell 
Nacional de la Transició», ho van fer corrents; «com-
prometre’s a convocar la consulta», ho van fer corrents; 
«el 27-S», ho van fer corrents... I el full de ruta social, 
senyora consellera?

Ara, avui, és el moment perquè vostè ens digui com 
està aquell full de ruta social. Fixi’s, primer punt del 
pacte entre Esquerra Republicana i Convergència i 
Unió, primer punt, senyora consellera –primer punt–, 
Munté: «Impulsar un pacte nacional contra la pobre-
sa.» M’encanta que ens acompanyi la senyora Gra-
nados... «Impulsar», –Granados– «un pacte nacional 
contra la pobresa.» L’han vist? A part dels dos fulls 
que ens va presentar l’altre dia... –que, per cert, des-
prés en parlarem, eh?, en parlarem, senyora conselle-
ra...–, dos fulls, dos fulls o tres fulls, si em permet, eh? 
Pacte nacional contra la pobresa, eh? Allò que era un 
pal de paller de les polítiques socials..., ni l’hem vist 
ni se l’espera.

Diu: «Treballar per assegurar la continuïtat dels cen-
tres especials de treball.» Si ho vol parlem de com es-
tan els centres especials de treball i el compromís que 
van fer per a la reforma. Ara en parlarem.

«Impulsar una llei de reforma de la renda mínima.» 
Aquesta és una altra. Fa poc el senyor conseller ens 
deia que de la reforma de la renda mínima ens en po-
díem oblidar. Després que hi hagi una moció aprovada 
en aquest Parlament, diverses mocions aprovades en 
aquest Parlament que ens deien, ens instaven a apro-
var una reforma de la renda mínima en aquesta legis-
latura. No tenen pressa. Aquí no hi ha pressa. Vostès 
volen votar, no volen reformar la renda mínima. No 
hi ha ningú que digui «volem reformar la renda míni-
ma», en el seu Govern, «i volem fer-ho ja, tenim pres-
sa, per això»; per això no en tenen, de pressa.

«Garantir l’estabilitat de les entitats del tercer sector.» 
Podríem parlar amb les entitats del tercer sector per-

què ens expliquin com estan de garantir les seves ne-
cessitats, i, si no, miri les notes de premsa que en fan.

«Desplegar de manera efectiva el Pla de suport a la fa-
mília.» Amb un deute de 180 i escaig de milions d’aju-
des a les famílies, vostè creu que es pot parlar d’un pla 
de suport a la família, senyora consellera? Jo crec que 
no. Jo crec que la política de família en aquest Govern 
ha estat absolutament inexistent.

Diu: «Promoure el pacte per la infància.» L’hem pro-
mogut, d’això, li’n dono la raó; però, quina és la in-
versió... (Veus de fons.) Home, li’n dono la raó, i ho 
vam signar i va tenir el recolzament de tots els grups. 
Imagini’s si s’hagués posat en el pacte contra la po-
bresa..., ara el tindríem –el tindríem ara–, però no s’hi 
van posar, no s’hi van voler posar; per tant, promoure 
el pacte per la infància. Com és possible, senyora con-
sellera? Fixi’s... –una reflexió que jo crec que és im-
portant–, com és possible que tinguem un pacte per la 
infància i, en canvi, estiguem, estem, a la cua d’inver-
sió d’infància d’Espanya i d’Europa? És que els pac-
tes són recursos. El més important de les polítiques 
socials són els recursos que s’hi destinen. Hi ha altres 
punts importants, per descomptat, com el recolzament 
als professionals, etcètera, però els recursos són molt 
més importants. Però actualment el que tenim és sim-
plement que estem per sota d’Espanya i d’Europa en 
inversió en infància.

Diu: «Abordar les mesures correctores i consensos per 
al bon funcionament del sistema educatiu inclusiu.» 
Ha parlat amb les entitats de persones amb discapa-
citat? Les retallades a l’escola inclusiva durant aques-
ta legislatura? És a dir –i en fem un resum–, vostès fa 
molt temps, senyora consellera, que van posar el turbo 
a les estructures d’estat, fa molt temps que tenen mol-
ta pressa per algunes coses, però fa molt temps que 
van posar el fre, el fre de mà, a les polítiques socials i 
a les estructures socials. Aquest és el resum de la se-
va legislatura i, si no, expliqui’m, senyora consellera, 
expliqui-m’ho, on estan les grans mesures legislatives 
que vostè ens va proposar –vostè i el seu antecessor, el 
senyor Cleries ens ho van proposar– al principi de la 
legislatura?

Ens deia: «Una llei catalana d’autonomia personal.» On 
és? Ens deien: «Una llei de famílies nombroses i mono-
parentals?» On és? Ens deia: «Una llei marc de protec-
ció social.» No sé si se’n recorda, que era com..., vos-
tè quan va arribar, va ser el primer, eh?, va ser com el 
seu segell, eh?, d’identitat: «No, jo el que faré, perquè 
això és molt important, una llei de protecció marc.» On 
és, senyora consellera, o senyora vicepresidenta? On és? 
O una llei, una nova llei de suport a la família. On és? On 
és la seva obra de Govern? On són els recursos, senyora 
consellera? On són les prioritats? La seva obra de Go-
vern, senyora consellera, no és a les polítiques socials. 
Els recursos, senyora consellera, d’aquest Govern no 
són en les polítiques socials, i les prioritats, malaurada-
ment, senyora consellera, no són a les polítiques socials. 
Una legislatura perduda, una legislatura on el Govern 
ha posat, amb l’ajuda d’Esquerra Republicana, el fre a 
les polítiques socials perquè la seva prioritat era una al-
tra: no era assegurar el benestar dels catalans, sinó po-
sar, com deia, el turbo a les estructures d’Estat, i, per 
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tant, fer una política més separatista, independentista, 
que una política social que beneficiï a tots els catalans 
i catalanes.

Gràcies, senyora vicepresidenta, senyors diputats, se-
nyores diputades, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula l’honorable consellera Neus Munté, vice-
presidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern 
(Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyores 
diputats, senyor López, per començar em sumo abso-
lutament a les seves paraules de reconeixement i de re-
cord per a qui va ser l’alcalde de Santa Coloma de Gra-
menet, el senyor Lluís Hernández, lluitador per a les 
llibertats democràtiques i per als drets socials.

Realment, jo li agreixo l’oportunitat d’una interpel-
lació que ens permeti fer balanç del que ha estat aques-
ta legislatura des d’un punt de vista de full de ruta so-
cial, com vostè mateix anunciava. Començar dient que 
no sé ben bé si estem parlant de l’hora dels adéus o de 
la benvinguda –i treballarem perquè sigui així– d’una 
nova etapa on puguem garantir amb més força, amb 
més recursos i amb més eines aquests drets socials.

Vostè ha fet nombroses referències a les dades, segons vos- 
tè decebedores, i a tot allò de més que es podria ha-
ver fet en aquesta legislatura, i segur que hi coincidi-
rem, perquè he dit en moltes ocasions que cap bri de..., 
que no sigui de demanar més i d’exigir-nos més, per 
tant, cap bri d’autosatisfacció davant d’una situació so-
cial que és molt complexa i –estic segura que vostè ho 
comparteix– que no és el cas estrictament de Catalu-
nya, sinó també del conjunt de l’Estat, i que aquests 
indicadors i aquestes dades ens preocupen, ens des-
agraden a tots i, en tot cas, ens impulsen a treballar per 
millorar-les. Darrere d’aquestes dades hi ha persones 
que estan patint; entitats que estan patint, certament; 
empreses que estan patint, també les administracions.

Vostè ha fet referència a les competències, a les com-
petències exclusives en polítiques socials, en serveis 
socials. Concretament, per exemple, ha parlat de sa-
nitat i ha parlat d’educació. Si vostè manifesta aquest 
interès tan gran per a les competències exclusives de 
Catalunya en aquestes qüestions, la meva pregunta 
seria: per què aquesta voluntat del Govern de l’Estat, 
del Govern del Partit Popular a recentralitzar i a posar 
pals a les rodes en l’exercici d’aquestes competències? 
Podríem parlar de l’LRSAL, podríem parlar de la ne-
gativa a complir compromisos establerts entre el Go-
vern de Catalunya i el Govern de l’Estat, amb l’actual 
Govern, també amb els anteriors; incompliments que, 
de fet, s’han reiterat. Aquí no hem trobat cap novetat o 
incompliment de sentències fermes dels diferents tri-
bunals amb relació a qüestions que afecten, i molt, les 
entitats socials per a les quals vostè tant es preocupa. 
Em sembla perfecte. També ho fem nosaltres i per ai-
xò les defensem; per exemple, davant l’incompliment 
de tretze sentències que estableixen que és el Govern 

de la Generalitat qui, precisament en exercici d’aques-
tes competències exclusives, hauria de ser qui convo-
qués, qui fes les convocatòries de subvencions adreça-
des a reforçar programes relacionats amb els serveis 
socials o relatives al 0,7 per cent de l’IRPF.

Diu, vostè, que altres comunitats autònomes posen un 
major accent a les polítiques socials. En tot cas, això 
ho hauríem d’analitzar. Aquesta és una afirmació molt 
agosarada: comunitats autònomes que reben majors 
aportacions per part de l’Estat i que no presenten un 
dèficit fiscal crònic ni un ofegament com el que pateix 
Catalunya. Vostè diu que no prioritzem les polítiques 
socials. Crec que hi ha un element que és incontesta-
ble i és el 71 per cent del conjunt del pressupost del 
Govern de la Generalitat que es dedica a aquestes po-
lítiques socials. I, hi insisteixo, això són dades i aquest 
és un percentatge real d’un pressupost de la Generali-
tat, d’aquest any 2015, però que també va ser, més o 
menys, similar l’any passat.

Deia que li agraïa la possibilitat de fer balanç i de 
parlar d’un full de ruta, un full de ruta on és evident 
que no hem pogut fer tot el que voldríem, ni finalitzar 
amb aquells plantejaments que a l’inici de legislatura, 
i també abans, havíem situat, però en tot cas un full 
de ruta social que passava per l’assoliment, però tam-
bé pel desenvolupament, d’acords amb diversos sec-
tors per atendre millor les necessitats dels col·lectius 
amb més dificultats. I en aquest sentit vostè ha fet re-
ferència, i li ho agraeixo, al Pacte per a la infància a 
Catalunya. Fa pocs dies es van complir dos anys de 
la seva signatura, i no hem deixat de treballar pel seu 
desplegament. De fet, ahir mateix, en el consell execu-
tiu, aprovàvem el Pla d’atenció integral, en desplega-
ment del pacte, per al període 2015-2018.

Un altre aspecte –vostè hi ha fet referència: les entitats 
del tercer sector social. Vostè sap que l’anterior legis-
latura es va signar un pla de suport, un pla de suport 
que s’ha anat desplegant, que ens permet fer conjunta-
ment, Govern i entitats del tercer sector social, l’anàli-
si de les necessitats d’aquestes entitats, però també te-
nir una visió compartida sobre aquelles prioritats que 
cal atacar en molts àmbits. I així ho hem pogut fer. 
I parlo també pel que ha estat la seva valoració posi-
tiva, del pla de suport, com a eina que ha vingut per 
quedar-se, i per ser reforçada, per descomptat, en els 
propers anys, però que ens ha permès iniciar línies molt 
interessants pel que fa a les clàusules socials o a la 
contractació pública, o també per distribuir els recur-
sos accentuant aquells col·lectius amb més dificultats.

Una legislatura, i seguint aquest full de ruta social, 
que existeix i que s’ha anat desenvolupant..., que ens 
ha permès signar un pacte pel diàleg social permanent 
amb els principals agents econòmics i socials del país, 
i que inclou dos plans de xoc. Un, precisament, de ca-
ràcter social, adreçat al manteniment de les polítiques 
d’ocupació i de protecció social, i un altre d’econòmic, 
amb mesures adreçades a la reactivació urgent de l’ac-
tivitat econòmica.

En el marc de la lluita contra la pobresa, no hi ha un 
únic document de dues, tres, quatre, pàgines, senyor 
López. Per això li deia que no mentre vostè hi feia re-
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ferència. Del que disposem és d’un pla, d’un pla d’ac-
ció que ha estat aprovat també pel consell executiu, 
pel Govern, que compta amb la implicació de tots els 
departaments de la Generalitat, amb cinc grans eixos 
que abasten les necessitats bàsiques: l’ocupació, l’ha-
bitatge, l’àmbit comunitari, la pobresa i la inclusió so-
cial, centrada en aquell col·lectiu que també estic con-
vençuda que tots estem d’acord, que és la infància i 
l’adolescència, que és el més fràgil, i per tant el més 
necessitat de suport.

Es va celebrar en aquest Parlament un ple monogràfic 
sobre la pobresa i l’augment de les desigualtats per 
primera vegada, un ple amb unes resolucions pactades 
pel conjunt dels grups, que hem anat desenvolupant. 
En aquest sentit, els avanço que la setmana que ve sig-
nem un acord amb la Universitat Rovira i Virgili per 
impulsar l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclu-
sió Social, un nou instrument, un més, que ens per-
metrà obtenir una informació més detallada, sobretot 
territorialitzada, com ens han demanat en moltes oca-
sions, i fer un seguiment de les polítiques i de les me-
sures de lluita contra la pobresa que duem a terme en 
el nostre país. I si parlem de pobresa hem de fer refe-
rència a la pobresa energètica, a l’aprovació del decret 
llei per fer-hi front que el Govern de l’Estat va impug-
nar. Aquí vostè ens podria explicar també..., si tanta és 
la prioritat per la lluita contra la pobresa energètica, 
com és que el Govern de l’Estat va paralitzar i va dur 
al Tribunal Constitucional un decret que el que prete-
nia era ser un primer pas per pal·liar aquesta pobresa 
energètica. O en l’àmbit de l’habitatge, on també po-
dríem destacar l’increment de les partides pressupos-
tàries per fer front a la pobresa de moltes persones que 
veuen molt dificultat el manteniment en el seu habi-
tatge habitual, o que estan en necessitat de suport des 
d’un punt de vista de prestacions econòmiques, però 
també en altres àmbits, com pot ser la mediació.

L’àmbit de la dependència. Vostè no l’ha tocat, però 
ha d’entendre que jo hi hagi de fer necessàriament re-
ferència. O sí l’ha tocat, per dir: «Catalunya no dis-
posa d’una llei pròpia de l’autonomia personal.» Això 
és una obvietat. L’Estat espanyol el que té és una Llei 
de la dependència en caiguda lliure com a conseqüèn-
cia dels incompliments pressupostaris des del minut u 
de l’aprovació d’aquesta llei, però també per tots els 
canvis i reformes que ha patit des del punt de vista de 
les regles del joc, amb una desprotecció creixent de les 
persones dependents i una desresponsabilització tam-
bé greu de les obligacions financeres per part de l’Es-
tat. Aquesta no és una crítica que fem només des de 
Catalunya. Vostè sap que aquesta és una crítica que 
realitzen moltes altres comunitats autònomes, que ens 
queixem, i amb raó, del sobreesforç que hem de fer 
des de les comunitats autònomes, des del món local 
i des de les mateixes persones usuàries. No deu ser 
qualsevol cosa, crec que mereix un comentari, el fet 
que l’aportació de l’usuari, en aquest moment, per la 
via del copagament, superi l’aportació de l’Estat.

I, en tot cas, vostè parlava de deutes. Vostè parla de 
deutes només referint-se a aquelles dificultats extre-
mes que té el Govern de la Generalitat per fer front 
puntualment als pagaments que té amb diverses enti-

tats, però oblida tots aquells recursos, totes aquelles 
partides, totes aquelles assignacions pressupostàries, 
que han caigut, que han desaparegut o que han que-
dat limitades per part del Govern de l’Estat. En aquest 
sentit, i també en l’àmbit de la dependència, recor-
dar-li que en els darrers tres anys han desaparegut 240 
milions d’euros, que en el cas de Catalunya suposarien 
l’entrada en el sistema i el reforçament de molts ser-
veis adreçats a les persones amb dependència. I aques-
ta caiguda lliure de la llei continua vigent, per exem-
ple ara amb la incorporació de les persones amb grau 1 
al sistema sense cap increment pressupostari per part 
del Govern de l’Estat.

Podria seguir parlant, podria seguir parlant d’aquest 
full de ruta, de l’atenció a la infància en entorns de vul-
nerabilitat, de l’accent que s’ha posat en aquelles par-
tides més sensibles... La renda mínima d’inserció. S’ha 
incrementat la seva assignació pressupostària i s’han 
reforçat nombrosos programes, no només la prestació 
econòmica, no només la seva quantia, sinó els progra-
mes d’inclusió social i laboral, que és el complement 
necessari i imprescindible d’aquesta prestació. O tam-
bé les beques menjador. O, com deia abans, també les 
partides relacionades amb l’habitatge.

Espero, en la segona part de la intervenció, poder con-
tinuar responent molts dels seus plantejaments. En tot 
cas, la prioritat social hi és, existeix amb la destina-
ció pressupostària d’aquest 71 per cent, senyor López, 
amb unes estretors molt evidents, però amb una pri-
oritat, que es manifesta en el pressupost, però que es 
manifesta també en les moltes accions que el conjunt 
de departaments realitzen, amb un objectiu molt i 
molt clar, que és la millor qualitat de vida, el benestar, 
de les persones, especialment d’aquells col·lectius més 
vulnerables.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Rafael López i Rueda

Senyora consellera, jo crec que s’ha equivocat en el 
que ens ha dit. Perquè vostè semblava que feia més una 
interpel·lació a l’oposició que no pas que la interpel-
lessin a vostè. Home, jo ja l’entenc; jo entenc que la se-
nyora vicepresidenta assagi per ser oposició en la pro-
pera legislatura. Jo l’entenc, però ara el que fem és la 
interpel·lació al Govern. Fins i tot, el que vostè feia és 
una interpel·lació al Govern de l’Estat. Potser és que 
vostè voldria estar en el lloc del senyor Cleries. No sé 
si el senyor Cleries voldria estar en el seu lloc, no ho 
sé. Potser voldrien fer un intercanvi de papers, senyora 
consellera. 

De totes formes, del que hem de parlar és de què ha 
fet el Govern de la Generalitat. I jo tinc la sensació 
–fixi-s’hi, senyora consellera– que si algú ens ha sen-
tit des de casa no té molt clar què és el que ha fet el 
Govern de la Generalitat en aquesta legislatura. Sí, ha 
fet una cosa: tapar forats. Per cert, forats..., que ens 
han vingut de la societat civil. Perquè no ha estat pel 
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Govern de la Generalitat. Ha estat gràcies a la socie-
tat civil que aquí s’ha parlat de les beques menjador; 
ha estat gràcies a la societat civil que aquí s’ha parlat 
de l’emergència, per exemple, en l’àmbit de la pobre-
sa energètica; ha estat gràcies a la societat civil que 
aquí hem parlat de la renda garantida de ciutadania o 
la renda mínima d’inserció. No ha estat gràcies al Go-
vern. No s’equivoqui, senyora consellera.

I vostè ens deia: «Clar, tota la culpa» –per descomptat– 
«ve dels altres i ve de Madrid.» I vostè deia: «És que 
han desaparegut una sèrie de recursos.» No, senyo-
ra consellera: el que ha desaparegut són 188 milions 
d’euros d’ajudes a les famílies; el que ha desaparegut 
són 90 milions de deute a les residències; el que ha 
desaparegut són 82 milions de deute amb les persones 
amb discapacitat; el que ha desaparegut són 50 mili-
ons de deute amb el tercer sector.

I jo li preguntava..., vicepresidenta Munté, sigui transpa-
rent: quin és el deute que té vostè amb les entitats? Digui- 
ho. Per què no ho diu? Què amaga, el Govern? Què ens 
amaga, la vicepresidenta? El deute que deu. Quin deu-
te té amb les residències, actual, a dia d’avui? Quin 
deute té amb el tercer sector, actual, en el dia d’avui? 

I després no digui que tot és el problema... I diu: «Ai-
xò..., hauríem de mirar a veure quin és el problema 
que tenim amb els recursos.» Parlem de recursos. 
Vostè ens donava la dada: 71 per cent. No faci trampa: 
71 per cent de la despesa no financera, que es queda 
en un 50 per cent i escaig en la despesa total del pres-
supost.

Miri, jo he fet una comparació, i això és molt fàcil. Diu: 
«Ho haurem de mirar.» Això els seus assessors al de-
partament ho podien haver mirat. Si vostè mira quina 
és la mitjana que tenim amb la resta de comunitats au-
tònomes, i fins i tot –miri, li compro l’argument– amb 
comunitats autònomes que tenen una situació fiscal 
semblant a la nostra –Madrid, València, Balears–, es-
tem deu punts per sota. Sap què vol dir, deu punts per 
sota, senyora consellera? Vol dir que aquest any nos-
altres destinem 2.870 milions menys que la mitjana de 
la resta de comunitats autònomes a polítiques socials; 
que l’any passat vam destinar 3.040 milions d’euros 
menys en polítiques socials en comparació amb la res-
ta de comunitats autònomes. Hem de sortir de Cata-
lunya. O que l’any 2013 vam destinar 1.328 milions 
d’euros menys en polítiques socials.

Sap què vol dir, tot això? Que el seu Govern ens ha cos-
tat molt, molts recursos en polítiques socials; que el 
Govern separatista ens ha costat, als catalans, molts re-
cursos en polítiques socials; que el Govern de l’estelada 
ens ha costat molts recursos en polítiques socials. Sap 
quant? Faci la suma de tots tres recursos: 7.250 milions 
–7.250 milions–, senyora consellera, que és el preu de 
l’estelada en aquest país en polítiques socials. El dèfi-
cit de l’estelada en polítiques socials a Catalunya són 
7.250 milions d’euros en polítiques socials. Això és el 
que ens han costat vostè i el seu Govern separatista. Per 
tant, el que ha de fer vostè és balanç i dir en què han 
destinat aquests recursos. Perquè de recursos, n’hi ha. 

Fixi-s’hi, fa poc vèiem –aquestes contradiccions que 
té aquest Govern, i molts diputats se’n deuen recor-

dar– com deien que no podien pagar a les entitats so-
cials. Dies després anunciaven noves ambaixades pel 
món: a Tel-Aviv; a Viena, sí; a Ciutat del Vaticà. Sí, molt 
necessàries –molt necessàries– per a les polítiques so-
cials. El que hauria de dir és per què tanquem llits i, 
en canvi, augmentem un 20 per cent l’acció exterior; el 
que hauria d’explicar avui és per què deixen a zero la 
partida de llars d’infants i, en canvi, doblen el pressu-
post del Diplocat; el que hauria d’explicar avui és per 
què té un deute amb les residències de 90 milions i, en 
canvi, augmenten 40 milions per a TV3; el que hauria 
d’explicar avui és per què tenen recursos il·limitats per 
al full de ruta independentista i no tenen recursos per a 
la gent que més ho necessita.

I la conclusió de tot plegat, senyora consellera, és que..., 
ho sento molt, però a vostè no l’han fet vicepresidenta 
perquè sigui una bona consellera de Benestar. A vos-
tè, senyora consellera, l’han fet vicepresidenta perquè 
ha estat l’alumna més avantatjada de la classe: ha es-
tat la consellera més independentista, més separatista, 
d’aquest Govern.

Gràcies, senyora consellera, senyors diputats, senyo-
res diputades, senyora presidenta. 

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyora Neus 
Munté, vicepresidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vos-
tè deia: «Això sembla una interpel·lació al Govern de 
l’Estat.» Potser sí, perquè com que és un Govern que 
no dialoga, amb el qual no podem dialogar, i mai ob-
tenim resposta a les nostres demandes, potser hem 
d’aprofitar els alumnes avantatjats d’aquest Govern del 
PP, del Partit Popular, a l’Estat, com vostè, que ho és 
molt.

Per exemple, només se’ns convoca un cop l’any, per par-
lar de la dependència. Imagini’s –imagini’s– que nosal-
tres aquí només parléssim un cop l’any de l’àmbit de la 
dependència. 

Vostè pot definir el Govern de Catalunya com vulgui. El 
Govern, l’escull..., i el defineixen, i el valoren, els ciuta-
dans. No vostè. En tot cas, aquest és un Govern que dó-
na la cara, que escolta i dóna la cara, i no ho fa a través 
d’una pantalla de plasma, i no ho fa amb els exabruptes a 
què ens tenen acostumats els seus representants, els seus 
ministres.

I, sí, el turbo. Vostè abans feia referència a engegar el 
turbo. Vol dir engegar el turbo per disposar de les es-
tructures d’estat que són imprescindibles per sostenir 
aquest estat del benestar. Ho fem amb les eines que 
tenim, ho fem amb el pressupost minvat que tenim, i 
ho fem davant d’una onada recentralitzadora que no 
s’atura. Vostès, aquí, no s’aturen. No compleixen les 
sentències; no compleixen els compromisos; no com-
pleixen les lleis. Però ja li vaig dir –crec que va ser 
fa una setmana, perquè aquest és un tema molt reite-
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rat que discutim aquí vostè i jo, i ho sap– que davant 
d’una certa..., una certa no, una gran inacció per part 
del Govern de l’Estat en matèria de polítiques socials, 
el que hi ha és una acció recentralitzadora i ofegado-
ra enorme, tremenda. No em digui que no, senyor di-
putat, no em digui que no, perquè li puc posar molts 
exemples d’aquesta recentralització i d’aquests incom-
pliments a què abans feia referència. Miri, davant de 
les tretze sentències del Tribunal Constitucional i Su-
prem amb relació al 0,7 per cent de l’IRPF, resposta 
del ministre: incompliment de les sentències. «No ens 
agraden, aquestes sentències.» Això és el que ell ma-
nifesta, i ens acusa –ens acusa– de voler trencar amb 
l’instrument del 0,7. Això es diu voler introduir la por 
en aquestes entitats socials que necessiten, que espe-
ren, que requereixen i que tenen tot el dret a obtenir 
uns recursos que són imprescindibles per fer aquests 
programes socials, i a fer-ho segons diuen les sentèn-
cies, que és a partir que aquests fons es territorialitzin 
i siguin les comunitats autònomes, com és el cas de 
Catalunya..., en ús i en exercici d’aquestes competèn-
cies exclusives que vostè mencionava.

El seu Govern, el Govern del Partit Popular, practica 
un intervencionisme que és pesant i que és ofegador, i 
es desentén de les seves obligacions per sustentar l’es-
tat del benestar, un estat del benestar que a Catalunya 
sostenim des dels diferents governs, des dels diferents 
nivells d’administracions, i també per part, efectiva-
ment, d’aquestes entitats a què vostè diu tant protegir. 
Això vol dir manca de sensibilitat molt gran amb rela-
ció als col·lectius més vulnerables. Vostès collen i co-
llen, i busquen desautoritzar-nos, però els esforços que 
fa aquest Govern..., i per exemple s’han posat de ma-
nifest en els passats pressupostos. Miri, en virtut de 
l’acord amb Esquerra Republicana hem pogut reforçar 
les places en els serveis socials especialitzats en l’àm-
bit de la discapacitat, per exemple, o incrementar els 
recursos per a les prestacions econòmiques vinculades 
a la dependència, i posar l’accent en altres aspectes, 
també en les polítiques de rendes, en les beques men-
jador, en l’habitatge, en els ajuts a l’habitatge.

Vostè em parla de deute. Jo li parlo d’incompliments i 
de deute, però també d’incompliments, senyor diputat. 
Li ho torno a dir: de lleis, de sentències. D’això vostès 
en saben molt. En saben molt, de donar lliçons. Però 
no ens en poden donar cap ni una, en aquest sentit.

Aquest estat del benestar, aquest estat del benestar que 
sostenim amb uns recursos, com li deia, migrats i amb 
unes competències –sí, li ho torno a dir– en l’àmbit 
dels serveis socials exclusives, però amb tantes i tantes 
dificultats, i amb aquestes lleis recentralitzadores que 
encara ho dificulten més, estem convençuts, i hi ha 
una majoria important, n’estic convençuda, que pen-
sa el mateix i que treballa activament per això..., per 
tal que amb les eines d’un estat, d’un estat indepen - 
dent –sí, li ho dic amb totes les lletres–, puguem tre-
ballar molt i millor pel que fa a l’atenció a les neces-
sitats de les persones, també a la justícia social i a 
l’equitat.

Vostès no s’aturen. Vostès la setmana passada van apro-
var una llei de protecció a la infància i a l’adolescèn-
cia que penalitzarà 1.700 famílies catalanes en aquests 

moments en procés d’adopció; anul·len un fons estatal 
d’acollida i integració, el Fons d’asil, migració i inte-
gració que va crear la Unió Europea; gestionen de ma-
nera centralitzada el nou Fons d’ajut europeu per a les 
persones més desafavorides, desatenent, no escoltant, 
les peticions d’aquesta consellera davant del seu mi-
nistre que hi hagués un treball interadministratiu i que 
poguéssim donar pistes de les necessitats de les enti-
tats..., i ho hem fet de la mà d’elles, com la reclama-
ció històrica respecte al 0,7 per cent de l’IRPF, també 
de la mà sempre d’aquestes entitats que vostè tant diu 
protegir i per què tant es preocupa, però que, en canvi, 
el seu Govern, li ho torno a dir, amb els seus incom-
pliments i amb les seves mesures recentralitzadores, 
no fa més que posar encara en més grans dificultats.

Moltes gràcies.

La presidenta

El següent punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre la situació política davant les eleccions 
del 27 de setembre.

Interpel·lació
al Govern sobre la situació política  
davant les eleccions del 27 de setembre  
(tram. 300-00334/10)

Presentada pel Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bon dia. Primer de tot, ens agradaria tenir un re-
cord per a les trenta-una víctimes mortals de l’atemp-
tat d’Estat Islàmic contra una brigada de joves socia-
listes de Turquia que esperaven a Sürüç, a la frontera 
amb Kobane, per entrar..., a l’ajuda a les tasques de re-
construcció d’una ciutat que, malgrat haver resistit a 
Estat Islàmic i malgrat que tots els estats occidentals 
s’omplin la boca de lluitar contra Estat Islàmic, està 
deixada de la mà de Déu i ningú hi intervé ni per re-
construir-la ni per ajudar a defensar-la sobre el terreny. 
El centre cultural on va passar l’atemptat, el Centre 
Cultural Amara, és el mateix centre cultural on una 
delegació catalana, aquest mes de març, va treballar 
uns quants dies. I, per tant, han estat joves socialis-
tes turcs, però podien haver estat brigadistes catalans. 
I, per tant, el nostre record a les víctimes.

I seguidament volem abordar, òbviament, les accions, 
les reaccions, que hi ha al voltant del 27 de setembre. 
Perquè hi ha algunes qüestions..., hi ha algunes pregun-
tes, com algunes qüestions, que ens inquieten; algunes 
preguntes concretes que tenim a fer també al Govern.

Miri, si alguna cosa té de bo haver acordat ja definiti-
vament quin és l’esquema electoral, en tot cas, o que 
hagin acordat l’esquema electoral amb què es concor-
re al 27 de setembre..., ens deslliura del dubte per-
manent de si el 27 de setembre es convocaria o no es 
convocaria, i ara sembla que va directe a la convoca-
tòria, i això ha permès superar nou mesos de temps 
mort polític per al sobiranisme, temps mort polític en 
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l’agenda política d’aquest país, on hem navegat entre 
discussions, dilacions i horitzons poc clars d’eleccions 
plebiscitàries. I, per tant, endavant queden dos mesos. 
És temps dels arguments, de les idees, de posar-se a 
treballar per, el 27 de setembre, aconseguir el màxim 
nombre de suports per a la idea del «sí» a la indepen-
dència i per a l’obertura d’un procés constituent.

Nosaltres ho defensarem amb unes tesis que no són les 
mateixes amb què ho defensa la llista conjunta d’Es-
querra Republicana i Convergència i Unió. Ho de-
fensarem sense deslligar mai, absolutament mai, la 
qüestió social de la qüestió nacional. Però, en tot cas, 
apostarem per sumar el màxim nombre de «sís» a la 
independència el 27 de setembre.

I les reaccions no s’han fet esperar. Des del Govern de 
l’Estat i el Partit Popular basculen des d’argumentar 
que «tranquils tots, que són unes eleccions normals, 
perquè només poden ser eleccions autonòmiques, les 
que es convoquen des d’una autonomia» fins a ame-
naces de suspendre-la si això no és així, o fins i tot 
trucs com la moció de censura per intentar dilatar uns 
quants dies més..., i desquadrar les pancartes, en tot 
cas, de l’Assemblea Nacional Catalana, que marquen 
el 27 de setembre, en un joc força infantil. Per tant, 
missatges poc clars des del Govern central.

Des del Partit Socialista, ahir hi va haver una confe-
rència –és probablement el partit clau en la propera le-
gislatura– en què Pedro Sánchez ens va recordar a tots 
com funciona el règim del 78; que no es poden canviar 
les coses, que les eleccions serveixen per alternar par-
tits en el Govern i que, més o menys, es pot votar, però 
no alterar el règim polític i democràtic d’aquest país; 
que, en tot cas, per fer-ho caldria una reforma cons-
titucional de dos terços del Parlament, que, per tant, 
passa sí o sí pel Partit Popular i pel Partit Socialista. 
I, per tant, com que ja sabem com pensen, ja sabem 
com seria, aquesta reforma constitucional. I llavors 
proposava allò tan nou, que només fa cent anys que 
es diu en aquest país, de reforma constitucional fede-
ralista, que consistia a repensar una altra vegada més 
i tenir un debat etern sobre el finançament, reformular 
el Senat, cosa que jo quan era petit ja sentia a la tele-
visió, i els típics mantres de «lealtad institucional» i la 
«cooperación entre gobiernos autonómicos».

I, finalment, una altra formació política cridada a ser 
clau també en la propera legislatura, Podemos i Inicia-
tiva..., que en tot cas fan aquella formulació tan poc 
clara de «la cuestión territorial se tratará» –és un trac-
tament, una qüestió que requereix tractament, és terri-
torial, perquè es mira des del centre de l’Estat, des del 
centre de l’imperi– «después del proceso constituyen-
te», i per tant que ressona a allò tan típic dels partits 
d’esquerres de tota la vida, els partits comunistes, no?, 
que deien: «La cuestión de género ya se resolverá o ya la 
abordaremos..., una vegada fem la revolució, perquè lla-
vors s’hauran eliminat les contradiccions del capitalis-
me», etcètera, i que havia estat sempre un axioma fals.

Nosaltres no entenem una altra manera de construir 
un món just, una societat justa, que no sigui partint, 
justament, de la sobirania, de la democràcia, de la jus-
tícia social, per als pobles. En un marc de globalitza-

ció neoliberal, en un marc de globalització financera, 
en un marc de pèrdua de sobirania i d’instruments de-
mocràtics sobirans per intervenir en l’economia, per 
intervenir en els drets socials, per intervenir en la mo-
dulació justa d’una societat, no entenem cap altre me-
canisme que la lluita per la sobirania dels pobles.

Per altra banda, també hi ha hagut una aposta de Con-
vergència i Esquerra Republicana en la qual han im-
plicat les entitats de la societat civil. I, per tant, és una 
aposta que, és cert..., «anem a totes». Nosaltres anem 
a totes políticament. Vostès, a més a més, fiquen tam-
bé els instruments de mobilització popular a dins de la 
mateixa aposta política, amb tot el risc que això com-
porta. I és un risc. Si surt bé, surt bé, i si surt malament 
se’n duen per davant el moviment popular, o el movi-
ment civil.

Hi ha qüestions amb què nosaltres no estem d’acord. 
No estem d’acord amb el processisme, és a dir, aques-
ta ideologia que porta a dilatar sine die i a posposar en 
horitzons a mitjà termini justament els punts de rup-
tura o de construcció de la república catalana. No hi 
estem d’acord, perquè entenem que si hi ha una ma-
joria suficient de vots el 27 de setembre el camí és un 
i és clar, i no triga un any i mig, ni dos anys. I si no 
hi ha una majoria de vots, quin mandat democràtic hi 
ha per iniciar cap negociació que duri divuit mesos? 
I, per tant, no acabem d’entendre quin és el planteja-
ment que hi ha darrere.

Tampoc coincidim amb el caràcter institucional que es 
dóna al procés. Entenem que hi hauria d’haver un ca-
ràcter netament popular i netament democràtic, sense 
hipoteques vinculades a partits polítics, per evitar, jus-
tament, que el debat polític d’aquí al 27 de setembre 
pivoti entre arguments a favor o en contra de determi-
nats partits polítics, de determinada obra de govern, 
de determinades hipoteques amb la corrupció i amb 
altres qüestions..., i anés només, directament, sobre els 
arguments a favor o en contra de la independència.

Per tant, són qüestions que ens preocupen i que volem 
justament que ens resolgui en aquesta interpel·lació i 
en el debat polític que segueix.

Però també hi ha altres qüestions concretes que vo-
lem posar sobre la taula. No entenem com el conse-
ller d’Economia argumenta públicament que prepara 
la propera negociació del finançament autonòmic, que 
ara el Govern del Partit Popular, a misses dites, des-
prés de quatre anys, es digna a oferir a la negociació a 
partir del setembre. Què prepara? Quin tipus de nego-
ciació? Quin tipus de vies d’acord hi pot haver per un 
finançament autonòmic? Per què enmig d’unes elec-
cions plebiscitàries surt el conseller Mas-Colell a dir 
que prepara la negociació d’un nou acord de finança-
ment autonòmic?

I, després, un altre dubte molt més concret, encara. El 
passat 20 de juliol, és a dir, fa dos dies, surt publicat un 
acord signat el 27 d’abril per Joana Ortega i Jorge Fer-
nández Díaz en el qual s’acorda la gestió per part de 
l’Estat de determinats aspectes del procés electoral, en 
un acord multilateral que signen totes les autonomies,  
que toca alguns aspectes, com el material electoral o 
el cens de residents a l’estranger, que passa a gestio-
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nar directament l’Estat. I volem, doncs, per tant, saber 
en què consisteix aquest acord, per què se signa en el 
marc d’un acord multilateral amb totes les comunitats 
autònomes i per què se signa justament en aquestes 
dates i es fa públic en aquestes dates.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable conseller de 
la Presidència, el senyor Francesc Homs.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, senyor diputat, bé, alguns apunts amb relació a 
l’exposició que ha fet, en la mesura que, diguem-ne, 
li pugui contestar; sincerament, eh? Perquè hi ha as-
pectes que em vindria molt de gust considerar i com-
partir amb vostè, raonaments i consideracions, però 
m’haig de cenyir al que em correspon com a respon-
sable, en aquest cas en nom del Govern..., de contestar 
una interpel·lació respecte a allò que hagi fet o deixat 
de fer el Govern de al Generalitat, no? Però intentaré 
aproximar-me al descriptori que ha fet vostè en la seva 
intervenció.

La primera consideració, respecte al temps que vos-
tè situava com a perdut d’aquests darrers mesos, sim-
plement informar-lo que nosaltres aquest temps l’hem 
aprofitat, eh? A més a més, hi ha un mandat d’aquest 
Parlament, que farem efectiu en els propers dies, des 
del punt de vista de donar a conèixer tota aquella fei-
na que s’ha fet de preparació d’estructures d’estat, 
d’identificació de totes aquelles mesures que ens han 
de permetre, si hi ha el mandat democràtic, procedir 
a l’articulació d’un estat propi, un estat independent. 
I en això li puc ben assegurar que aquests mesos s’han 
aprofitat amb molta intensitat, no?

Sap vostè que el Govern espanyol ha interposat un re-
curs per la constitució del Comissionat per a la Transi-
ció Nacional, perquè consideren que tota la feina que 
allà es feia vulnerava, a criteri seu, tot el marc jurídic 
vigent constitucional, i han instat el Tribunal Consti-
tucional a suspendre l’existència d’aquest comissio-
nat, no? I jo els dic –no a vostès, però sí a través de 
la interpel·lació que em fa– que han arribat tard. És 
a dir, han suspès una cosa que ja està feta, eh? I, per 
tant, el que sí que li confirmo és que tota aquesta feina 
que s’ha fet..., i vostè fa bé de preguntar-se en veu al-
ta si aquests temps s’han aprofitat. Jo li dic: «Sí, s’han 
aprofitat.» I, òbviament, donarem a conèixer amb tot 
luxe de detall en què hem aprofitat aquest temps i tota 
aquesta feina que s’ha fet, que serà valuosa, al cap i a 
la fi, per a tots plegats, no? Per tant, primera conside-
ració al fil de la seva argumentació, no?

La segona, que és a propòsit de les reaccions de de-
terminats..., vaja, de tots els partits d’àmbit de l’Estat 
espanyol, respecte a com han reaccionat a l’evidència 
que, per part de nosaltres, o d’aquest Govern, a tenor 
del compromís del seu president, doncs, mai havíem 
posat en dubte que el 27 de setembre podríem votar 

allò que fins ara se’ns ha impedit votar amb tota la 
normalitat, no?, certament jo comparteixo bastant les 
reflexions que feia amb relació a aquest tipus de reac-
cions, que han estat per part dels partits polítics espa-
nyols o d’abast de l’Estat espanyol, veritablement molt 
pobres en termes democràtics i molt pobres, també, 
diguem-ho així, en termes polítics, no?

L’altre dia escoltàvem, per exemple, el senyor Pablo 
Iglesias que deia literalment que «apoyaría», o recol-
zaria, vaja..., ja ho va dir en castellà, de fet, «apoyaré 
el derecho a decidir de los catalanes», no?, que a mi 
em sona quasi literalment a allò d’«apoyaré el Estatuto 
que apruebe el Parlament de Catalunya», no?, que va 
dir en aquell moment el senyor Zapatero.

És a dir, veus, ressons, molt semblants, amb una res-
posta, diguem-ne, molt preestablerta, però que al fi-
nal no ofereix ni cap esperança, ni cap alternativa que 
sigui consistent o que sigui avaluable. Aquesta és la 
realitat, en el millor dels casos. Després hi ha una re-
alitat, diguem-ne, encara, segons com, pitjor, que és la 
que expressa contínuament el Govern del Partit Popu-
lar, amb una demostració d’obstinació en no entendre, 
diguem-ne, ni la realitat democràtica que s’expressa 
de manera plural, a més a més, i diversa per part del 
poble de Catalunya, ni tampoc d’entendre ni assumir 
el que, diguem-ne, és conseqüència pròpia de viure en 
un context democràtic.

Jo li vull apuntar respecte a la configuració de la pro-
posta, diguem-ne, que s’ha posat damunt de la taula, 
que òbviament vostès, com a formació política, tenen 
la porta més que absolutament oberta. I aquest és el 
propòsit almenys des de la nostra perspectiva, no? I en 
aquest sentit val la pena, doncs, la reflexió de deixar 
totes aquelles comoditats i conforts, que alguns és evi-
dent que hem deixat, per prioritzar allò que entenem 
que cal prioritzar ara indubtablement. I després ja tin-
drem oportunitat, doncs, de discutir-nos si els accents 
els posem aquí o els posem allà, no?

En aquest sentit, vostès saben que tenen la porta ober-
ta. I, per tant, vaja, estaríem encantats de la vida de 
trobar-los amb un compromís, que jo no poso en dub-
te per part de vostès, però sí que fos més explícit des 
del punt de vista de perdre el confort i la comoditat de 
no sortir de la posició pròpia i així poder-ho fer córrer 
una mica tot, no? Ho dic amb tota la humilitat, ja que 
vostè feia aquest apunt.

I, finalment, amb relació, diguem-ne, al que em plan-
tejava més de concret respecte al procediment electo-
ral, doncs, simplement estem en el marc, i vostè ho sap 
perfectament, de la convocatòria d’aquestes eleccions, 
que és el que és, i el que procurarem, òbviament, és que 
es pugui votar amb tota la normalitat i amb totes les 
possibilitats. I, a partir d’aquí, en funció, òbviament, 
del mandat democràtic, doncs, ja es prendran les deci-
sions que s’hagin de prendre. Li ho dic a fi i efecte de 
tranquil·litzar-lo en allò que em preguntava respecte a 
aquells acords que deia que s’havien subscrit, que es-
tan en la línia simplement de poder materialitzar de 
manera efectiva la votació del 27 de setembre.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Miri, justament des d’aquest faristol, fa dues setma-
nes, nosaltres vam parlar d’esquemes possibles per 
convertir unes eleccions en un plebiscit net, democrà-
tic, sense hipoteques amb obres de govern, sense hi-
poteques amb partits polítics, ni tan sols amb figures 
concretes que poden ser posades en qüestió.

Vostè m’assegura que en els propers mesos o en el pro-
per any no hi hauran nous casos de corrupció vincu-
lats al partit que ara mateix governa? És una qüestió 
important; és una arma que té a disposició l’Estat. És 
una qüestió que ha sortit de forma recurrent. Després, 
cames ajudeu-me: «És que l’Estat ho utilitza.» Oh, 
clar! Oh, clar, que ho utilitza. Si existeix i ho pot pro-
var o fins i tot..., o, com a mínim, té indicis que pot in-
vestigar, ho utilitzarà. Per tant, vincular els partits a un 
plebiscit té aquest risc.

Per això l’esquema que proposàvem nosaltres era un 
esquema net, era un esquema transparent, un esquema 
on només hi podia haver arguments per al sí, argu-
ments per al no o arguments per a artefactes federa-
listes; en tot cas, que fossin jutjats per la població com 
el que són.

Nosaltres vam explicitar en aquella intervenció que no 
entraríem mai en esquemes de planificació de governs 
de concentració amb qui no compartim gairebé res del 
programa polític, més enllà de, com a mínim teòrica-
ment, retòricament o verbalment, l’aposta per la inde-
pendència i l’aposta per un procés constituent. Segura-
ment, no ens posarem d’acord ni en com és el..., o ho 
haurem de parlar, ni com és el procés constituent, ni 
què ha d’abordar, ni què pot posar-se a debat, etcète-
ra. Però, més enllà d’això, no compartim les polítiques 
concretes. No és una qüestió de comoditat; és una qües-
tió, a més a més, de no apostar tota la carta de l’inde-
pendentisme a una sola..., justament, tot el joc de la..., a 
una sola carta, a un sol negoci, a una sola partida.

Nosaltres vam dir també que no conformaríem, entre 
diferents partits, llistes conjuntes amb qui no compar-
tim programa i amb qui, a més a més, no compartim 
ni tan sols cultura política, i no sabem si horitzó polí-
tic en els propers temps.

Acordem i estem només d’acord que el 27 de setem-
bre, atesa la suspensió del referèndum que legítima-
ment ens pertoca, pugui esdevenir un plebiscit per 
comptar vots, calcular i mesurar el suport de la inde-
pendència i, al nostre parer, provocar la ruptura amb 
l’Estat espanyol, no al cap de divuit mesos, sinó en 
aquell mateix moment si es té el mandat democràtic 
suficient.

Aquest és l’únic marc d’acord amb què la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent es presentarà a 
les properes eleccions, en defensa de la independèn-
cia, en defensa de la sobirania, de la democràcia per a 
aquest país, de la justícia social, i en defensa de l’ober-
tura d’un procés constituent netament i radicalment 

democràtic que retorni i que entregui el poder de deci-
sió i el poder de configuració d’aquesta nova república 
als seus verdaders propietaris, que no són ni uns pocs 
experts, ni uns pocs polítics, sinó que és el conjunt de 
la seva gent, i que hem d’habilitar que sigui el conjunt 
de la seva gent.

Per això no acceptem ni vam acceptar ni governs de 
concentració, ni programes de govern durant divuit 
mesos, ni llistes conjuntes entre partits polítics, que 
entenem que esborren el perfil que hauria de ser neta-
ment plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller de la Presi-
dència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Vostè em preguntava si 
li puc assegurar que no hi haurà nous casos de cor-
rupció; dic: «Oh, i tant que sí, senyor Arrufat, ni un.» 
Aquest és un govern honrat, i durant cinc anys no n’hi 
ha hagut ni un, perquè no hem fet re que no fos, di-
guem-ne, el que és correcte i el que és legal. Altres 
coses són coses d’altres èpoques, però amb aquest Go-
vern pot estar ben tranquil. I poso com a testimoni 
i com a prova aquests mateixos cinc anys: ni un. En 
aquest sentit, nosaltres estem ben tranquils, absoluta-
ment tranquils; tenim la consciència més que tranquil-
la en aquest sentit. Altra cosa és si hem pogut abor-
dar políticament prou com voldríem tots els reptes que 
hem tingut durant aquests cinc anys. I aquí sempre ens 
sentirem, doncs, críticament insatisfets, perquè, men-
tre hi hagi gent que pateix en el nostre país, nosaltres 
no ens donarem per satisfets. Ara, quant a l’actuació, 
diguem-ne, impecable des del punt de vista ètic i mo-
ral del Govern del qual jo formo part, li dono absolu-
tes garanties, només faltaria.

Segona consideració del que vostè plantejava. Vostès 
han optat per un esquema que els és molt més con-
fortable. De fet, la línia argumental que vostè em des-
crivia de criticar que ho juguem tot a una sola carta, 
que ho posem tot a una sola carta, deixi’m que..., és que 
em sona com a molt conservador. Jo estic, diguem-ne, 
molt habituat a parlar amb gent de caràcter molt con-
servador que sempre et donen el consell: «No t’ho ju-
guis tot a una sola carta.» Escolti, ara ens toca decidir, 
i a vostès també, i evidentment que ens ho juguem a 
una sola carta. Aquest 27 de setembre és determinant 
des d’aquest punt de vista. I m’ha sorprès una mica que 
tingui aquesta actitud, jo diria conservadora, d’aquell 
que diu: «Escolta, no ens ho juguem tot a una carta, 
no ho posem tot...; preservem coses», no? Això és pro-
pi d’un conservador. Això és propi d’un conservador, 
no?, com a actitud. Ho dic perquè a vegades hi ha acti-
tuds que sembla que siguin coincidents; dic, si més no, 
que ho sembla.

El propòsit que tenim és fer d’aquestes eleccions el ple-
biscit que no hem pogut fer i, si hi ha mandat demo-
cràtic, tirar-lo endavant. Aquesta és probablement una 
mica la diferència amb el plantejament que vostès fan. 
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Vostès es queden en el plebiscit, que ens sembla molt 
bé i que ho compartim; nosaltres apostem pel plebis-
cit i, si hi ha mandat democràtic, després executar-lo. 
Aquesta és potser la diferència. Vostès, per execu-
tar-lo, no estan disposats a comprometre’s de la mane-
ra que crec que valdria la pena comprometre’s; tenen 
la porta oberta, crec que tindrem temps en el futur per 
trobar espais de col·laboració, n’estic segur i conven-
çut. Però, d’entrada, vostès es queden en el pas del ple-
biscit, que és el que, de fet, vam plantejar fa uns dies, 
com vostè bé ha recordat, no?, no de fer-lo efectiu i de 
tirar-lo endavant. Aquesta potser és la petita diferèn-
cia. Jo estic segur que aquesta diferència la podrem 
superar en els propers temps.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Aviso els diputats i diputades que iniciem l’ordre del 
dia en el primer punt previst, que és la sessió de con-
trol al Govern i al president.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Iniciem les preguntes orals al Govern.

Pregunta 
al Govern sobre les mesures fiscals 
adoptades des del desembre del 2012  
i la previsió de pressupostos per al 2016  
(tram. 310-00572/10)

La primera pregunta és sobre les mesures fiscals adop-
tades des del desembre del 2012 i la previsió de pres-
supostos per al 2016. La formula l’il·lustre senyor Pere 
Aragonès, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Pere Aragonès i Garcia

Molt bon dia, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats... (Remor de veus.) Honorable conseller, al 
desembre del 2012 el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana i el de Convergència i Unió acordàvem... 
(Persisteix la remor de veus.)

La presidenta

Un moment, senyor diputat..., un moment. (Pausa.) 
Torni a començar, eh?

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, presidenta. Bon dia, presidenta... (Rialles.) 
Senyores i senyors diputats.., honorable conseller, al 
desembre del 2012 Esquerra Republicana i Conver-
gència i Unió fèiem un acord d’estabilitat parlamen-
tària que incloïa una sèrie de mesures fiscals i mesu-
res en l’àmbit pressupostari. Esquerra Republicana 
les proposàvem –i així les vam acordar conjuntament 
amb el Govern i amb Convergència i Unió– perquè 
crèiem que havíem de passar d’una manera de gestio-

nar les estretors pressupostàries en un moment de cri-
si, en el qual davallen els ingressos i augmenten els 
costos del deute, basada només o basada sobretot a re-
duir la despesa, a una que repartís per la via de l’incre-
ment dels ingressos, d’una manera més equitativa, els 
costos de la crisi. Crèiem que s’havia de repartir d’una 
manera més justa.

Per això vam apostar per la recuperació de l’impost de 
successions, per l’increment de l’impost del patrimoni 
–que té un abast de 65.000 declarants, per tant l’1 per 
cent de la població de Catalunya–, i per això vam im-
pulsar altres mesures fiscals en l’àmbit ambiental, en 
les transmissions patrimonials o en l’impost a la banca.

Nosaltres estem convençuts que aquestes mesures han 
permès incrementar els ingressos de la Generalitat, per 
tant, evitar en un inici més retallades i, per altra ban-
da, més en el darrer exercici, poder permetre un incre-
ment d’impostos per fer front a l’increment de despesa 
que hi ha hagut amb la recuperació de la paga extra o 
les mesures en matèria social que s’han acordat.

Nosaltres ho valorem positivament i, per tant, pregun-
tem al Govern quina és la seva valoració.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor An-
dreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

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

Senyora presidenta... Senyor diputat, deixi’m fer in-
ventari ràpid des d’aquell moment. Pel que fa a tributs 
cedits, s’ha reformat l’impost sobre subscripcions i do-
nacions, l’impost sobre transmissions patrimonials i 
l’impost sobre el patrimoni. Pel que fa a impostos pro-
pis, s’han creat l’impost sobre l’emissió de gasos i partí-
cules a l’atmosfera, l’impost per a la producció d’ener-
gia elèctrica d’origen nuclear i l’impost sobre l’emissió 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera; és a dir, tres im-
postos de naturalesa mediambiental. També s’ha cre-
at l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques, 
l’impost sobre els pisos buits.

Cal dir que d’aquests impostos, el de dipòsits va ser re-
corregut al Tribunal Constitucional i declarat inconsti-
tucional –per 7 a 5, tot cal dir-ho–, i el divendres passat 
l’impost sobre energia elèctrica també va ser enviat al 
Constitucional. Curiós, tenint en compte que això no es 
va fer amb l’impost similar a València. Això sí, l’impost 
similar a València va ser imposat per un govern del PP.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’il·lustre senyor diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, creiem que 
aquest recorregut il·lustra no només la feina feta, sinó 
que il·lustra també les dificultats que tindrà qualsevol 
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govern de naturalesa autonòmica a la Generalitat de 
Catalunya per poder gestionar els seus ingressos. I ai-
xò també els qui facin noves propostes i els que fem 
noves propostes ho hem de tenir en compte.

Si volem fer un impost a la banca, en el marc de l’Es-
tat espanyol això no es pot fer i ens ho han deixat molt 
clar. Si volem gestionar els nostres propis impostos, en 
el marc de l’Estat espanyol això no es pot fer i ens ho 
han deixat molt clar.

I un exemple de cara als pressupostos del 2016: el 2016 
tindrem una liquidació positiva de l’IRPF correspo-
nent a l’any 2014, perquè l’any 2014 –i esperem, doncs, 
que el conseller ens ho confirmi– el ministre Montoro 
va subestimar en 1.000 milions d’euros la part de la 
recaptació de l’IRPF que corresponia a Catalunya.

Més raons perquè el 27 de setembre optem pel sí.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller d’Economia.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies. Permeti’m parlar del pressupost del 2016 
i permeti’m per un moment fer-ho, diguem-ne, en línia 
de continuïtat, eh?

Pressupost del 2016. Despeses: no podem gastar ni un 
euro menys ateses les necessitats socials i els serveis 
públics. Dos: no podrem gastar més –i això ens ho im-
posa el marc europeu– mentre no arribem a l’estabili-
tat pressupostària. Es molt important tindre això pre-
sent. Tercer: per arribar a l’estabilitat pressupostària 
necessitem ingressos.

Com pinta el tema d’ingressos per a l’any vinent? Doncs,  
miri, em limito a dir dues coses. Una: hem de vigilar per-
què no es tornin a subestimar els ingressos per impos-
tos, que s’han subestimat dos anys seguits. A aquestes 
altures ja en deuen haver après, la màquina tècnica és 
bastant bona i segur que no tenen raó per subestimar. 
I, segon, s’han de sumar les liquida cions a les bestre-
tes i no buscar alguna excusa per evitar aquesta suma.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la regulació de la segona 
activitat en els cossos de Bombers de la Generalitat, 
dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals.

Pregunta 
al Govern sobre la regulació de la segona 
activitat en els cossos de bombers de la 
Generalitat, dels mossos d’esquadra i de 
les policies locals (tram. 310-00573/10)

La formula la il·lustre senyora Gemma Calvet, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Conseller d’Interior, aquesta és una 
pregunta que l’hem de situar en la funció que ha tingut 
aquest Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana en 

aquesta legislatura en el marc de l’acord parlamentari, 
on hem procurat que en les polítiques de seguretat pú-
blica liderades pel Departament d’Interior, abans pel 
conseller Espadaler, ara per vostè, es faci un canvi im-
portant en el model de gestió des del punt de vista de 
dos conceptes: un, des de l’eficiència en una vessant 
de la seguretat pública profundament democràtica, 
arrelada amb conviccions humanitàries, però també 
d’eficiència policial, i, d’altra banda, amb la capacitat 
d’obtenir de la voluntat política i de les sinergies amb 
els treballadors públics la màxima expressió d’aques-
ta concepció de la seguretat pública. Exemples d’això 
han sigut la creació del Comitè d’Ètica, la comissió on 
es van prohibir les pilotes de goma, tot el treball en-
torn al 112.

Però hi ha hagut un aspecte, que hem treballat con-
juntament tots els grups parlamentaris, que és aquest 
d’aquesta pregunta, és l’aspecte vinculat al reconei-
xement de tots aquells treballadors i treballadores de 
l’àmbit dels mossos, dels bombers i de les policies 
locals que, fruit de circumstàncies esdevingudes per 
malaltia o per accident laboral, han entrat en una situ-
ació de segona activitat que encara no està regulada.

S’ha entrat una proposició de llei, signada per tots els 
grups, i hi han uns compromisos adquirits amb aquest 
sector. Quines són les actuacions des del departament 
que s’estan duent a terme amb relació a aquests com-
promisos?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Jordi 
Jané, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Jordi Jané i Guasch)

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora 
diputada, per aquesta pregunta, que ens permet, com a 
Govern, compartir una situació que no està ben resol-
ta. Efectivament, la regulació de la segona activitat en 
els cossos de Bombers, el Cos de Mossos d’Esquadra, 
la policia local està generant situacions no volgudes, 
que han portat, fins i tot, al fet que tots els grups parla-
mentaris d’aquesta cambra hàgim presentat de manera 
conjunta, el passat 13 de juliol, una proposició de llei 
que cal afrontar des del consens, des del rigor tècnic, 
i que cal afrontar també intentant que doni resposta 
a controvèrsies generades, a greuges comparatius que 
poden donar-se i que doni també resposta adequada 
també davant l’Administració de justícia.

Perquè coneix perfectament la senyora diputada que 
hi han persones que legítimament han plantejat els 
seus drets en aquest àmbit i que han tingut sentències 
judicials. I, per tant, hem d’actuar i ho hem de fer des 
del consens. I això serà efectivament a partir de la pro-
pera legislatura, en què el nou Parlament de Catalunya 
i el nou Govern, des d’aquest consens, hauran d’afron-
tar aquesta necessària regulació.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre senyora diputada.
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Gemma Calvet i Barot

Gràcies, conseller. Acabem de signar, efectivament, un 
document de compromís polític tots els grups parla-
mentaris on aquesta sigui una prioritat en la propera 
legislatura, però entretant es poden prendre mesu-
res. De fet, els tribunals estan donant la raó als re-
clamants. I, de fet, localitzar un lloc de treball que 
s’adapti a les circumstàncies de les persones i per-
metre l’ús de l’uniforme o restituir la dignificació en 
molts casos són decisions que segurament no són im-
possibles de prendre a curt termini. I aquestes són les 
decisions que li demanem i són les que ens hem com-
promès, juntament amb vostès, davant del col·lectiu 
que siguin impulsades.

Creiem fermament que aquests gestos de voluntat po-
lítica són els que de vegades mouen dificultats admi-
nistratives de la dinàmica de la mateixa burocràcia o 
de la tecnocràcia en la qual moltes vegades es mou 
lentament l’Administració.

I és aquesta voluntat política la que li vam demanar 
per a la indemnització de les víctimes de pilotes de 
goma. I avui li demanem, i creiem que segurament 
compartim aquesta voluntat, que en aquests propers 
mesos es facin gestos de reconeixement...

La presidenta

Senyora diputada...

Gemma Calvet i Barot

...a aquests professionals.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller.

El conseller d’Interior

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, compar-
tim el diagnòstic, es poden fer actuacions puntuals. Des 
de la conselleria d’Interior, d’acord amb la Direcció 
General de la Policia, intentarem, a l’espera d’aquesta 
reforma legal, veure quins passos podem donar. Però 
és molt important fer bé la reforma legal. No podem 
donar passos sense una empara legal sòlida. Per això 
és importat que els diversos grups parlamentaris hà-
gim acordat que ho farem la propera legislatura, que 
ho farem escoltant a tothom, els col·lectius afectats, sí, 
però també el Departament d’Economia, perquè això 
té evidentment unes repercussions pressupostàries i en 
l’organització dels serveis. Ho farem també escoltant 
el Departament de Governació i de funció pública per-
què té també..., i pot generar uns greuges comparatius 
en algunes situacions que siguin idèntiques. El que re-
gulem amb la segona activitat en determinats supò-
sits pot atorgar un dret davant d’una situació que sigui 
idèntica en un altre cos funcionarial, i, per tant, hem 
de fer-ho de manera correcta.

Hi ha un decret de l’any 2008 d’aquesta segona acti-
vitat i més de cinquanta agents dels Mossos d’Esqua-

dra donen tasques de suport a l’activitat policial. Però, 
precisament, la pràctica d’això ens esperona a fer-ho 
més bé en la propera legislatura.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els consorcis sanitaris.

Pregunta 
al Govern sobre els consorcis sanitaris  
(tram. 310-00565/10)

La formula la il·lustre senyora Núria Segú, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, fa po-
ques setmanes el consell executiu va autoritzar dife-
rents consorcis sanitaris a integrar-se en l’empresa 
interhospitalària. Volem saber, senyor conseller, qui 
eren els accionistes d’aquesta empresa, qui era l’admi-
nistrador i, en definitiva, qui són.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Miri, dins de la concentració i man-
comunació de serveis comuns, Interhospital és una 
agrupació d’interès econòmic, és a dir, una entitat que 
treballa per a tots i cada un dels seus socis, que permet 
no tenir uns costos afegits d’IVA i que forma part d’a-
quest plantejament de concentració de serveis que són 
comuns a tots i cada un dels nostres centres sanitaris.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, és sig-
nificatiu que hagin escollit aquesta empresa, que di-
uen que no anava massa bé, per utilitzar-la per evitar, 
ho diuen també, externalització i concursos de serveis 
per a les externalitzacions.

I també dir-li que no m’estranya que no recordi o que 
no ens expliqui qui són, qui eren els accionistes majo-
ritaris i qui n’era l’administrador, bàsicament perquè 
són, com segur que sap vostè, el seus predecessors i 
els seu successor al front de la patronal catalana de la 
sanitat privada, la Unió. Vostè en va ser director ge-
neral amb ells. I, a més a més, es dóna la circumstàn-
cia –casualitats de la vida– que són noms significatius 
dins del sector salut privat, i també dintre el seu par-
tit, dintre de Convergència, allò que s’ha anomenat «el 
sector salut, de negocis de Convergència». I sap què 
diuen? Diuen que el president Mas és amic dels ne-
gocis. Però vostè, senyor conseller, fa negocis amb els 
amics.
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Pregunta
al Govern sobre la protecció social  
i la garantia de rendes (tram. 310-00566/10)

La formula la il·lustre senyora Eva Granados, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, és un ple de balanç. El 
conseller Cleries va arribar a la conselleria dient que 
eliminaria la llista d’espera de la dependència i va 
marxar amb la més gran llista de la dependència; vos-
tè ha tret 13.000 persones del sistema de la dependèn-
cia el passat any. Vostè va arribar a la conselleria dient 
que prioritzaria la protecció a la infància, i l’últim any 
50.000 nens han entrat en situació de pobresa. Catalu-
nya està a la cua del benestar infantil, i també està a la 
cua de la garantia de rendes.

Jo li vull preguntar quin balanç fa de la seva gestió, i li 
prego, si pot ser, que en la resposta no inclogui Madrid.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Neus Munté, vice-
presidenta del Govern i consellera de Benestar Social 
i Família.

La vicepresidenta del Govern

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
jo el que li prego és que, per poder parlar amb claredat 
i amb coneixement de causa, posem tots els elements 
sobre la taula. La protecció social ha estat, en aquesta 
legislatura i, evidentment, també en l’anterior, una pri-
oritat d’aquest Govern. I això, on es manifesta?

Doncs, en primer lloc, en les prioritats i en els pesos 
pressupostaris: un 71,2 per cent del pressupost d’en-
guany, també de l’anterior pressupost, malgrat les 
moltes dificultats, s’ha destinat a protecció social, que 
vol dir infància, que vol dir persones grans, que vol 
dir dependència, que vol dir dones víctimes de vio-
lència masclista, que vol dir persones grans i perso-
nes amb dificultats. I aquest no és un detall petit, sinó 
un fet incontestable. Vostè, amb raó, moltes vegades 
ha dit que la Llei de pressupostos és la llei principal, 
la més important que aprova en cada exercici aquest 
Parlament.

Però, a més, hi hagut priorització de programes, no 
només de partides, sinó també de programes. I aquí 
parlaríem de la renda mínima d’inserció, de les be-
ques menjador, dels ajuts a l’habitatge o, per exemple, 
de la prestació econòmica per a joves extutelats. En 
tots els casos, com a objectiu, garantir uns mínims, 
uns mínims de dignitat, uns mínims vitals, a les per-
sones més desafavorides.

I ho sento molt, senyora diputada –i vostè ho sap, vos-
tè és intel·ligent–, els recursos d’aquest Govern són 
molt limitats, per l’escanyament a què ens sotmet l’Es-
tat. Vostès massa vegades estan impassibles davant 
d’aquesta realitat, que també ho és. Però si parlem 

I, de fet, només cal repassar la relació recent dels mit-
jans de comunicació. Fisiogestión, director del Ser-
vei Català de la Salut; pròtesis caducades, regidors de 
Convergència i Unió. No faré la relació de centres pri-
vats als quals s’havia derivat activitat pública. La re-
cent adjudicació, que serà realitat un dia d’aquestos, 
amb la signatura del contracte, de 52 milions d’euros 
a través d’Autema/Ferrovial –cas Palau, el senyor Mi-
llet, Ferrovial. I l’última adjudicació –que segurament 
la faran estant ja en funcions–, que és el concurs més 
gran del sector i del Govern: 2.000 milions d’euros, el 
concurs del transport sanitari, que en principi guanya-
va una multinacional holandesa i que ara guanya l’em-
presari de l’any; guanya l’empresari de l’any, el presi-
dent li va donar el reconeixement l’any passat, aquell 
senyor que va salvar els mobles al Govern Pujol amb 
Port Aventura –vostès ho deuen recordar.

I he de dir-li, senyor conseller, que ha complert el seu 
objectiu: els catalans s’han apuntat més a les mútues, 
aquells que poden pagar-ho. S’ha realitzat allò que de-
ia el conseller Mas-Colell: aprimar el públic i que pri-
mi el sector privat, i més si és el dels amics. Malaura-
dament, cada vegada més, en aquest país, amb aquest 
Govern de Convergència i Esquerra, guanyen uns 
pocs, els amics, i hi perden tots els catalans.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de Salut.

El conseller de Salut

Moltes gràcies, presidenta. Miri, amb tot el respecte, 
però vostès tenen un amic molt perillós, que és la ter-
giversació. I, a més a més, crec que han perdut la iden-
titat. Jo crec que hauria d’estar asseguda uns bancs 
més amunt i a la dreta a l’hemicicle, perquè aquest 
discurs sí que és coherent, sobretot coherent i sincer..., 
perquè, clar, vostè em diu unes coses inversemblants. 
Primer, una agrupació d’interessos econòmics no és 
una forma societària; en segon lloc, pregunti a l’alcal-
de de Terrassa si li sembla bé estar a Interhospitalia 
fent la bugaderia del seu hospital, pregunti-li-ho.

Per tant, home, a mi em sembla que, hi insisteixo, te-
nen un problema molt greu d’identitat que és dolent 
per al país, vostès no són el que aparenten ser, i jo no 
acabo d’entendre per què governant, tenint aquesta 
agrupació d’interessos econòmics quan governaven, 
tenint concentracions de serveis en formes d’agrupaci-
ons econòmiques a tot el sector sanitari, li donen una 
bugada a tot això –i permeti’m lligar-ho a Interhospi-
talia– que dóna la impressió que vostès tenen un Inter-
hospitalia per fer bugades amb totes les coses.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la protecció social i la 
garantia de rendes.
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amb claredat, i ho hem de fer, hem d’explicar i hem de 
dir les coses pel seu nom: aquest Govern no disposa ni 
dels recursos que li corresponen ni de totes les eines 
necessàries.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, el fet incontestable és 
que, des que Artur Mas és president, a Catalunya hi 
ha 230.000 nous pobres severs; aquest és el fet incon-
testable. Tenim les taxes de cobertura de la renda mí-
nima d’inserció per sota de moltes comunitats autò-
nomes; onze comunitats autònomes tenen taxes de 
cobertura de la renda mínima d’inserció més altes que 
Catalunya. Hem fet trenta-vuit mocions al Parlament 
que vostès han incomplert. Ha fet promeses a les enti-
tats socials que s’han incomplert. Es va fer un ple mo-
nogràfic de pobresa, que també vostè mateixa ha dit 
que va incomplir. La cobertura de les beques menja-
dor és més baixa ara que quan Artur Mas va arribar a 
la presidència. No tenim un mapa de prestacions (re-
mor de veus) –això, consellera Rigau, ho diu un infor-
me del conseller Boi Ruiz, que el té al costat. Una taxa 
de cobertura d’un 10 per cent menys. Per a zero a tres, 
per a educació infantil tenim zero euros als pressupos-
tos. Aquesta és la realitat, consellera; aquesta és la re-
alitat incontestable. 

Recorda les cues de les oficines de benestar del 2011? Re- 
corda la retallada que van fer de la renda mínima amb 
els senyors del Partit Popular? Han estat tres anys 
amb els senyors d’Esquerra Republicana, i aquesta si-
tuació no s’ha revertit. Catalunya necessita una renda 
garantida de ciutadania, i amb el Partit Popular la van 
retallar i amb Esquerra Republicana han estat incapa-
ços de donar a Catalunya una taxa de cobertura de la 
garantia de rendes que necessitem.

Ha estat un govern fracassat, la política social no és la 
seva prioritat, i en realitat està tot molt pitjor, en aquests 
moments, que quan vostès van arribar a la presidència.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable vicepresiden-
ta del Govern.

La vicepresidenta del Govern

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
ha començat la campanya electoral, per a vostès. (Re-
mor de veus.) El Govern no deixarà de fer feina i no 
deixarà d’atendre les prioritats socials. Som conscients 
–i aquesta és la realitat– que hi han noves necessitats 
i que són més complexes; que necessitem simplificar, 
des d’un punt de vista de la seva arquitectura i del seu 
disseny, les prestacions, i que hem de ser més eficaços 
en l’acció protectora. En això està compromès aquest 
Govern. Ha elaborat un mapa de prestacions que vos-
tès coneixen –per cert, a l’Ajuntament de Barcelona, 
l’equip de govern el pren com a referència per conti-

nuar treballant en aquesta arquitectura–, un mapa on 
estan reflectides les prestacions econòmiques i de ser-
veis que s’adrecen a millorar la qualitat de vida de les 
persones, i estem compromesos, evidentment, a millo-
rar un sistema de renda que plasmi el dret de ciutada-
nia de tenir garantits aquests mínims vitals, tal com 
preveu el nostre Estatut en el seu article 24.3; una pre-
visió estatutària que vam fer entre tots per complir-la, 
però sense oblidar l’ofec pressupostari que practica 
l’Estat, hi insisteixo...

La presidenta

Consellera...

La vicepresidenta del Govern

...al qual vostès estan... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a la vicepresidenta del Govern i aquesta con-
tinua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre el II Congrés de l’Esport 
Català.

Pregunta
al Govern sobre el II Congrés de l’Esport  
Català (tram. 310-00569/10)

La formula la il·lustre senyora Maria Senserrich, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Conseller, després dels Jocs Olím-
pics del 92 es va fer el I Congrés de l’Esport Català 
aquí a Catalunya; per tant, fa vint-i-dos anys d’aquest 
congrés. Amb els nous reptes, el nou horitzó que 
se’ns planteja com a país, era convenient tornar a fer 
aquest congrés. Per tant, els felicito per la celebració 
del II Congrés de l’Esport Català, a vostè, evident-
ment, com a govern, la Secretaria General de l’Es-
port, el Consell Català de l’Esport i, per descomptat, 
la Unió de Federacions i la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya, perquè han fet realitat en poc temps el 
consens i la participació de moltes entitats, de moltes 
persones, a nivell individual i col·lectiu, que han per-
mès, doncs, que hi hagués participació, debat, i sobre-
tot que el territori també tingués l’oportunitat de dir-hi 
la seva.

També els diputats vam poder dir la nostra a la comis-
sió interinstitucional i parlamentària, vam poder-hi 
participar, els grups parlamentaris, i Convergència i 
Unió va tenir molt clar que nosaltres defensem un mo-
del de coresponsabilitat entre públic i privat, amb la 
màxima premissa que l’esport ha de ser per a tothom. 
Per tant, Convergència i Unió va dir la seva opinió, i 
defensarem fins al final que l’esport és un pilar de l’es-
tat del benestar, i també motor econòmic del nostre 
país.

Per això, conseller, nosaltres voldríem que el Govern 
ens fes la valoració d’aquest congrés que es va realit-
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zar i que va concloure el dia 11 de juliol, per tant, fa 
pocs dies.

Però, malauradament, avui hauré d’incorporar una nova 
pregunta que no estava prevista, però com que mentre 
aquí fem, sumem, ens trobem que n’hi ha que no fan 
i no deixen fer. Per tant, ens trobem sobre la taula, el 
món de l’esport, una nova amenaça que ens cau sobre 
una llei que fa pocs mesos aprovàvem aquí en aques-
ta cambra, la Llei de l’exercici de les professions de 
l’esport, que ens amenacen que ens la portaran al Tri-
bunal Constitucional; un recurs més, un atac més, un 
ofec legislatiu més al nostre país, i en concret a l’es-
port, que, a més a més, com tots saben, n’hem rebut 
molts durant els últims anys.

Per tant, conseller, també li agrairíem que fes valo-
ració sobre aquesta amenaça o possible amenaça que 
ens recau sobre la capacitat legislativa del nostre Par-
lament i del nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Fran-
cesc Homs, conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, efec-
tivament, com vostè descrivia, es va dur a terme el 
II Congrés de l’Esport Català. En primer lloc, jo vol-
dria donar les gràcies a totes les persones que han fet 
possible aquest II Congrés de l’Esport Català. Val la 
pena recordar, per exemple, que durant tres mesos i 
de manera molt intensiva, un gran esforç de moltes 
entitats vinculades al món de l’esport del nostre pa-
ís, doncs, va aplegar més de cinc-cents experts, repar-
tits en cinc comissions executives de caràcter sectorial 
i territorial –activitat física, esport i salut; formació i 
educació; alt rendiment i esport federat; empresa, es-
port i turisme; els clubs catalans del futur– i quatre 
comissions d’assessorament, no? Crec que val la pe-
na també subratllar el paper molt rellevant, principal, 
predominant, per entendre’ns, de dues entitats que són 
la columna vertebral de l’esport associat al nostre pa-
ís, que són la Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
que sense el seu concurs el congrés no hauria estat 
possible.

Vull fer notar que, almenys a criteri del Govern –que 
és qui ha posat, amb tota la modèstia però amb tota la 
determinació també, les condicions perquè aquest con-
grés es pogués realitzar–, les seves conclusions creiem 
que configuren un veritable programa de país, perquè 
han estat altament consensuades per gent de diferents 
sensibilitats, però que tenen com a fet comú i compar-
tit, doncs, el compromís amb el món de l’esport, no?

Jo voldria subratllar i destacar com a principals con-
clusions –que a més a més el Govern ens fem nos-
tres també, i convido tota la cambra que puguin ser 
compartides–, doncs, els grans objectius de poder do-
tar-nos, en primer lloc, de les estructures i les eines 
necessàries per configurar una política esportiva des 

de l’Administració molt més potent, amb una incidèn-
cia en tots els àmbits de salut, ensenyament, empre-
sa, etcètera, no?; poder dotar de millors instruments la 
societat civil –nosaltres creiem fermament en el pro-
tagonisme de la societat civil–; aconseguir reduir el 
sedentarisme i assolir una societat molt més saluda-
ble a partir d’incrementar el nombre de ciutadans que 
practiquen l’activitat esportiva, i, òbviament, entendre 
l’acti vitat física i de l’esport com a gran porta d’entra-
da de projecció exterior de Catalunya.

És evident que tots aquests propòsits no els podrem 
dur a terme en tota la seva extensió si no disposem d’a-
quelles estructures necessàries que ens permeten su-
perar fins i tot, doncs, la impossibilitat o la frustració 
que genera que una llei de professions esportives, com 
vostè...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de la Presidència

...feia notar abans, no s’ha pogut... (La presidenta reti-
ra l’ús del micròfon al conseller i aquest continua par-
lant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’Informe sobre l’estat dels 
serveis socials a Catalunya.

Pregunta
al Govern sobre l’Informe sobre l’estat  
dels serveis socials a Catalunya 
(tram. 310-00570/10)

La formula la il·lustre senyora Anna Figueras, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Honorable vicepresidenta, 
volem fer-li una pregunta sobre els serveis socials que 
s’allunyi de les visions apocalíptiques i electoralistes 
a què ens tenen acostumats alguns, i, per tant, comen-
çaré per dir-li que, d’acord amb l’article 50.2 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, correspon 
al Consell General de Serveis Socials emetre un infor-
me anual sobre l’estat dels serveis socials. Així doncs, 
el Consell General de Serveis Socials, des de la seva 
crea ció, anualment porta a terme una anàlisi social del 
context i les necessitats, diguem-ne, prioritàries a Ca-
talunya, així com una anàlisi de l’acció del sistema ca-
talà de serveis socials, on, entre d’altres, al seu punt 6 
fa una analítica exhaustiva del finançament dels ser-
veis socials i constata, aquest any 2015, quelcom que 
preocupa, i molt, aquest grup parlamentari, com és la 
davallada reiterada en el temps de les aportacions de 
l’Estat per a programes socials.

Vicepresidenta, hi ha grups parlamentaris en aquesta 
cambra que han acusat el Govern de voler desmante-
llar els serveis socials; d’altres, de voler dilapidar l’es-
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tat del benestar, fent ulls clucs, com s’ha demostrat, a 
les autèntiques causes que encotillen segurament l’ac-
tuació del Govern. I, un cop darrere l’altre, se’ls acu-
sa de tenir una fixació en la voluntat recentralitzado-
ra i paralitzant del Govern de l’Estat, que amb l’únic 
objectiu, diguem-ne, que té de diluir les esperances i 
avals d’una vida millor dels catalans en un estat propi 
que pugui invertir tots els recursos que genera millo-
rar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. 

L’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalu-
nya 2015 és clar i concís pel que fa a les retallades en 
programes socials que en els darrers anys ha perpetrat 
l’Estat espanyol i, per extensió, es deriva el gran es-
forç que fa el Govern de la Generalitat de Catalunya 
per garantir la sostenibilitat de l’estat del benestar. El 
cas de la dependència és un clar exemple de tot plegat. 
I no és pas, diguem-ne, que aquest grup parlamentari 
faci aquest informe, sinó que el fa el Consell Gene-
ral de Serveis Socials, l’organisme superior de parti-
cipació en matèria de serveis socials, format per les 
administracions, per representants de col·legis profes-
sionals, organitzacions sindicals, patronals i entitats 
d’iniciativa social.

Vicepresidenta, volem saber quin és el balanç que fa 
el Govern d’aquest informe i el detall de quines són 
les conseqüències que se’n deriven.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté, vicepresidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
efectivament, aquest informe que anualment realitza 
el Consell General de Serveis Socials ens mostra una 
radiografia molt exacta de quines són les situacions 
de necessitat i, per tant, quina ha de ser l’acció que 
es desenvolupa des de l’Administració per tal de do-
nar resposta a aquestes necessitats. I un apartat molt 
important, evidentment, és el finançament. I té valor 
aquest informe perquè s’ha treballat amb un conjunt 
d’entitats molt plural, molt transversal, que, per tant, 
dóna encara més força al nostre plantejament, com a 
Govern, d’aquest infrafinançament que afecta les polí-
tiques socials i, per tant, afecta les persones. 

Una ullada molt ràpida a les necessitats, als tres blocs 
de necessitats que l’informe recull, que l’informe re-
flecteix. Les situacions de necessitat per manca d’au-
tonomia. Té a veure amb les persones que amb motiu 
de la seva edat, malaltia o discapacitat necessiten el 
suport d’una altra persona, per tal de poder dur a ter-
me les seves activitats bàsiques ordinàries de la vida 
diària. I aquí veiem com el sistema desplega tot un se-
guit d’accions, malgrat aquest infrafinaçament crònic. 
I li poso, com a exemple, el cas del percentatge de pla-
ces, tant pel que fa a residències de gent gran com de 
centre de dia, computant també les prestacions econò-
miques vinculades que tenen un finançament públic. 
Estaríem parlant del 71,6 per cent pel que fa a les resi-

dències i del 51,6 per cent pel que fa als centres de dia. 
Aquí hi ha un gran esforç, per descomptat, compartit 
entre el Govern de la Generalitat, les administracions 
locals i les mateixes entitats. Veiem com, l’any 2014, 
15.959 persones amb discapacitat han estat ateses 
amb tots els recursos que s’adrecen a aquestes perso-
nes: centres de dia, ocupacionals, i també residencials. 
Parla també l’informe de les situacions de necessitat 
relacional, quan hi ha dèficit o quan hi ha una inexis-
tent xarxa relacional. I aquí el sistema català de ser-
veis socials desplega tota la xarxa que, per exemple, 
atén la infància en situació de risc o les dones vícti-
mes de violència masclista. I, finalment, el sistema 
també recull les situacions de necessitat material.

Pel que fa al finançament, vostè ho ha dit molt clar, 
una reducció del 88,22 per cent pel que fa als progra-
mes socials –onze dels setze existents els ha deixat de 
finançar l’Estat–, i també una reducció del 22 per cent 
en l’única via que queda viva, de finançament, per part 
de l’Estat a la Llei de la dependència. Importantíssim 
que aquest informe estigui referendat per part de to-
tes aquestes entitats que sí que veuen, que sí constaten 
aquest infrafinançament...

La presidenta

Senyora consellera...

La vicepresidenta del Govern

...no com altres... (La presidenta retira l’ús del micrò-
fon a la vicepresidenta del Govern i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre les gestions fetes per 
aconseguir el pagament dels ajuts agroambientals pen-
dents de transferir als agricultors i ramaderes catalans. 

Pregunta 
al Govern sobre les gestions fetes  
per a aconseguir el pagament dels ajuts  
agroambientals pendents de transferir  
als agricultors i ramaders catalans 
(tram. 310-00571/10)

La formula la il·lustríssima senyora Maria Dolors Ro-
virola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, presidenta. Conseller Ciuraneta, a data d’avui 
encara no s’han realitzat els pagaments de la convoca-
tòria 2014 de determinats ajuts agroambientals i la ra-
maderia ecològica. Aquest fet està provocant un greu 
perjudici a totes aquelles explotacions agràries que, ha-
vent apostat per mètodes de producció més respectuo-
sos amb el medi, han realitzat les actuacions i tenien 
unes despeses més elevades i també un lucre cessant. 

En primer lloc, destacar el pagament pendent a l’ajut a 
la ramaderia ecològica per un import superior a 5 mi-
lions d’euros, el qual afecta més de 470 explotacions, 
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concentrades principalment en zones de muntanya. 
A través d’aquest ajut es fomenta un mètode de pro-
ducció agrària compatible amb la protecció i millora 
del medi ambient que reforça la producció ramadera 
ecològica com a sistema que permet obtenir unes quo-
tes més altes de benestar animal, i també l’obtenció de 
productes de qualitat diferenciada.

Per altra banda, també resta pendent el pagament a la 
producció integrada per valor de més de 5,3 milions 
d’euros, el qual afecta més de 1.400 explotacions, que 
també, en aquest cas, han realitzat les actuacions a tra-
vés de l’adscripció al Consell Català de la Producció 
Integrada. Aquesta línia d’ajut té com a objectiu re-
duir els efectes contaminants en aigües i sòls fomen-
tant l’adopció de metodologies de producció vegetal, 
per tal d’assegurar a llarg termini una agricultura sos-
tenible i la producció dels recursos naturals.

Per últim, i no menys important, resta pendent l’ajut 
de millora mediambiental de les terres dedicades al 
conreu de l’arròs per un import superior als 7,3 milions 
d’euros, afectant més de dues mil explotacions con-
centrades principalment al delta de l’Ebre i una petita 
part dels aiguamolls de l’Empordà. Aquesta acció té 
per objectiu establir un sistema de gestió de les zones 
humides incloses al Conveni de Ramsar, amb un ele-
vat grau de sostenibilitat. 

Aquests són ajuts del PDR 2008-2013, i aquest és l’úl-
tim any per la seva execució. Tenint en compte que estan 
cofinançats amb pressupost Feader de l’Administració 
general de l’Estat i de la Generalitat, la manca de paga-
ments comporta que no s’estigui executant aquest pro-
grama i un risc de pèrdua d’ajuts.

Davant d’aquesta situació, aquest grup parlamentari vol 
saber, conseller, quines són les actuacions que s’han re-
alitzat des del departament per tal de poder procedir al 
pagament d’aquests ajuts al més aviat possible.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Jordi 
Ciuraneta, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (Jordi Ciuraneta i Riu)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, do-
nar-li les gràcies, també. Gràcies per la pregunta, per 
poder-me explicar aquí, en seu parlamentària. Per 
tant, una vegada més, constatar l’ofec per part de l’Es-
tat en què ens trobem permanentment; en aquest cas, 
amb uns clars perjudicats: els pagesos i els ramaders 
de Catalunya. Nosaltres hem fet una sèrie d’actuaci-
ons, i una sèrie d’actuacions molt clares, per tal de 
poder atendre aquests ajuts. És una convocatòria del 
2014 que nosaltres ja teníem pressupostada el 2015 
per tal de fer aquesta previsió i per tal de poder pagar 
després de tots els controls administratius. 

El DARP, a més a més, disposa dels fons Feader per 
poder atendre aquests ajuts, però, a més a més, la part 

també necessària per poder fer front a aquests ajuts 
és l’aportació del ministeri. Els fons del Magrama, 
per explicar-li d’una manera molt clara el que va estar 
certificat amb data d’abril, per ser més concrets el 16 
d’abril, no va estar portat a aprovació pel Consell de 
Ministres fins aquesta setmana passada. Jo crec que 
amb això constatem d’una manera molt clara aquest 
ofec a què clarament ens té l’Estat, retardant el paga-
ment a unes explotacions agràries que, com molt bé 
ha dit vostè, tenen la necessitat de poder rebre aquests 
ajuts per tal de poder tirar endavant la seva activitat. 
Jo em vaig reunir amb la ministra el dia 2 de juliol 
intentant treure el compromís de la ministra –el vaig 
tindre– que a l’últim Consell de Ministres anirien a 
aprovació aquests ajuts. Hi van anar, però amb una al-
tra sorpresa: dels 4 milions i mig d’euros necessaris 
per fer front a tots els pagaments, només van passar pel 
Consell de Ministres 2,4. Per tant, encara queden 2,1 
milions d’euros més per poder efectuar aquests paga-
ments. 

Tot això ens acaba perjudicant, i molt. A partir de di-
vendres, nosaltres sí que tenim clar que tots aquests 
ajuts...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació

...els acabaran percebent cadascun dels beneficiaris... 
(La presidenta retira l’ús del micròfon al conseller, i 
aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre les mesures anticorrup-
ció i els nomenaments al Govern.

Pregunta 
al Govern sobre les mesures 
anticorrupció i els nomenaments al 
Govern (tram. 310-00567/10)

La formula la il·lustre senyora Hortènsia Grau, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. 

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Consellera, considera satisfactori 
el nivell de compliment de les cinquanta-una mesures 
que va proposar el Govern sobre regeneració demo-
cràtica a les cimeres del 2013 a les comarques tarra-
gonines?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Merit-
xell Borràs, consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals.
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La consellera de Governació i Relacions 
Institucionals (Meritxell Borràs i Solé)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, és evi-
dent que el compliment de les cinquanta-una propos-
tes fetes pel president en l’àmbit de la transparència i 
de la regeneració democràtica és un tema que aquest 
Govern s’ha pres seriosament, en la demarcació de 
Tarragona i en el conjunt del país, i és en aquesta línia 
que es treballa intensament, i hi ha un elevat nivell de 
compliment.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, la il·lustre senyora diputada.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Miri, l’infor-
me de l’Oficina Antifrau, que s’ha fet públic aquests 
dies, palesa que la majoria de mesures proposades per 
la mateixa oficina i pel seu Govern, després de la ci-
mera, no s’han complert, i nosaltres afegim que veient 
les darreres actuacions del Govern no hi ha massa vo-
luntat de complir-les. 

Miri, ni li vull enumerar tot el reguitzell de casos de 
persones del seu partit que ocupen llocs rellevants a 
l’Administració pública i a la política activa i que es-
tan immersos en processos judicials, amb indicis de 
delicte per prevaricació, tràfic d’influències, irregula-
ritats en la contractació pública i conflicte d’interes-
sos, que generen dubtes raonables sobre la voluntat 
d’aquest Govern, i concretament de Convergència, de 
voler fer net. 

Les normes per si soles no transformen la realitat, cal 
creure-se-les i aplicar-les, i, sobretot, cal donar exem-
ple. Per això jo li vull preguntar concretament: creu 
que és exemplar que contra l’opinió d’una part de 
membres del seu grup parlamentari al Congreso, la 
senyora Gomis, imputada pel cas Innova, agafi l’acta 
de diputada a Madrid? Creu que és exemplar que la 
cúpula del seu partit tingués coneixement de presump-
tes activitats delictives de l’exalcalde de Torredem-
barra, el senyor Massagué –que, per cert, el conseller 
Puig en defensava la gestió fins fa pocs dies–, i que no 
hagi fet res per aclarir-ho? Creu que és exemplar no-
menar el senyor Jordi Jardí Pinyol, alcalde de Tivissa, 
de Convergència Democràtica, nou director general 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Inte-
rior, quan està doblement imputat per un delicte ambi-
ental i per prevaricació administrativa?

Miri, només li he posat tres casos de les nostres co-
marques que van en el sentit contrari del que vostès 
defensen i del que diu una de les mesures de l’Oficina 
Antifrau, de no mantenir càrrecs imputats, càrrecs pú-
blics, ni nomenar-los. Per tant, jo vull fer meves aquí 
les paraules del president Mas i donar-li la raó quan 
al final de la cimera declarava: «Catalunya difícilment 
avançarà en la transició nacional si no hi ha una re-
generació democràtica.» Té raó, president, avui vostès 
no són garantia ni del primer ni del segon.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable consellera de 
Governació i Relacions institucionals. 

La consellera de Governació i Relacions  
Institucionals

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, quan 
fem referència a informes fets per qui sigui, també de 
l’Oficina Antifrau, seria bo que fossin fidels al que di-
uen, i el que diuen és que a més del 75 per cent s’es-
tà donant compliment, compliment absolut o parcial i 
treballant-hi, en les cinquanta-una mesures fetes, pro-
posades pel Govern. Per tant, en aquest sentit, reflectir 
que, com a mínim, el Govern de la Generalitat és qui 
compleix amb més gran mesura, cosa que no fan al-
tres organismes o altres formacions en aquest àmbit, 
els partits polítics. 

Perquè deixin-me que els posi, doncs, un exemple, no? 
Respecte al tema dels imputats, vostè sap que hi havia 
una proposta concreta, la 29, precisament, que dema-
nava poder establir un protocol, un protocol conjunt 
entre els partits polítics, per establir quines havien de 
ser les mesures, el tractament de les persones imputa-
des, i també el tractament de la rehabilitació pública 
d’aquestes persones, perquè vostè sap que de vegades, 
per sort, molta gent que ha estat imputada, a l’hora de 
la veritat tot queda en res i, per tant, és bo poder res-
tablir la seva situació. Això lamentablement els grups 
polítics no hem estat capaços de tirar-ho endavant, i 
aquest sí que és un retret que caldria fer.

Per tant, en aquest sentit, escolti’m, què demana... Po-
sem-nos ja no al que demana el Govern, què demana 
Transparència Internacional respecte a aquest àmbit? 
Què és el que demana als partits polítics, que els de-
mana que sotasignin això, la transparència en l’àmbit 
concret dels partits? Doncs, el que se’ls demana con-
cretament és que en les llistes electorals no hi hagi 
processats per corrupció. Per què? Perquè Transparèn-
cia Internacional segurament també deu creure en el 
que és, doncs, la presumpció d’innocència, i que un 
imputat és un innocent fins que ningú en demostri el 
contrari. Per tant, crec que hem d’anar en la bona lí-
nia, el que ens demana, evidentment, l’Oficina Anti-
frau, també el que ens demana Transparència Interna-
cional, i no posar més coses de les que estrictament..., 
seria avançar-nos a la culpabilitat d’unes persones, 
que almenys per part nostra no ho farem.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els impagaments a les en-
titats de cooperació i a les comunitats catalanes a l’ex-
terior.
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Pregunta
al Govern sobre els impagaments  
a les entitats de cooperació i a les comunitats 
catalanes a l’exterior (tram. 310-00568/10)

La pregunta la formula la il·lustre senyora Sara Vilà, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Conseller, durant el mes passat 
vam saber que vint-i-set entitats catalanes de coopera-
ció van rebre un avís, concretament aquest (l’oradora 
mostra un full), en què se les advertia de la possibilitat 
d’anul·lar els convenis de col·laboració signats el 2009 
amb l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Hu-
mans. En cas de declarar-se nuls aquests convenis de 
la Generalitat podria estalviar-se un 50 per cent de la 
segona bestreta. Així mateix, el mes passat també re-
bíem una queixa –i suposem que el senyor Mas-Co-
lell també l’ha rebut– pel que fa als impagaments a 
les comunitats catalanes a l’exterior de la convocatòria 
2014, per a la qual s’avançaria una bestreta del 20 per 
cent, però no es determinaria quan es podria cobrar el 
80 per cent restant.

Ens pot dir, conseller, a què es deuen aquests retards i 
aquests impagaments a les entitats que treballen per la 
pau, pels drets humans i per la internacionalització de 
la llengua i la cultura catalanes?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Fran-
cesc Homs.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, efectivament, hi 
ha retards i tensions de tresoreria, cosa que no hem 
dissimulat mai i hem denunciat sempre, i ens agrada-
ria tenir-los al costat a l’hora de formular aquestes de-
núncies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, la il·lustre senyora dipu-
tada.

Sara Vilà Galan

Sempre tenim la mateixa rèplica: «És culpa de Ma-
drid.» Però vostès fan prioritzacions també en els seus 
pressupostos. Ens poden dir que és falta de liquiditat, 
però en el darrer any hem assistit a l’augment del pres-
supost del Diplocat –2,5 milions– i a la proliferació 
d’oficines de la Generalitat –3 milions. 

Vostè sap que el meu grup no ha posat mai en dubte 
les competències de la Generalitat en matèria d’acció 
exterior, i així ho vam votar afirmativament a la Llei 
d’acció exterior. Però no podem compartir el seu mo-
del d’acció exterior, no el podem compartir de cap de 
les maneres. No podem compartir que s’estiguin ofe-

gant i condemnant a la desaparició les vint-i-set enti-
tats catalanes afectades pels convenis del 2009, només 
per una xifra de 225.000 euros, i, a més a més, que 
se’ls faci xantatge perquè estan pressionant per a po-
der..., per a cobrar aquests diners que van ser compro-
mesos amb la Generalitat de Catalunya. A aquesta in-
seguretat jurídica hi hem de sumar la retallada del 81 
per cent del pressupost en cooperació. Les comunitats 
catalanes a l’exterior, tres quarts del mateix: 800.000 
euros que porten a les comunitats catalanes a una si-
tuació límit pel que fa a l’impagament de locals, per-
sonal, professors de català per a nens i adults. Vostès 
es gasten 680.000 euros només en dietes i indemnitza-
cions que vostès no concreten.

Cal recordar que moltes entitats, a més, estan fent no 
només diplomàcia pública, sinó activitat social i edu-
cativa a l’exterior, acollida i orientació a la nova emi-
gració catalana. Durant tota la legislatura li hem estat 
insistint incansablement que és un greu error menys-
tenir la diplomàcia pública catalana que fan les comu-
nitats catalanes a l’exterior i les entitats de cooperació 
catalanes a l’exterior. 

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de la Presidència. 

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. M’ho acaba de demostrar: 
vostès confonen pressupost i tresoreria. Preguntava 
primer per tresoreria, i després m’apuntava sobre prio-
ritats pressupostàries, no? Realment, amb una exhibi-
ció de confusió notable.

Jo li diré el que condemna les entitats i el que condem-
na tot sovint la societat: és comprometre’s a gastar di-
ners que no es tenen. El 21 de desembre del 2010 vos-
tès formaven part d’un govern que es va comprometre 
amb les entitats vinculades al món de les ONG a gas-
tar uns diners que no tenien i que nosaltres hem hagut 
de saldar després amb molts menys recursos de tots 
plegats. Això és condemnar les entitats a fer allò que 
no es pot fer, a generar unes expectatives que després no 
es poden complir. I és, en el fons, una actitud abso-
lutament insolidària, perquè comprometre una despe-
sa sobre un pressupost inexistent, sobre uns ingressos 
inexistents, això és com a mínim una expressió d’in-
solidaritat, per no dir «insolvència», a l’hora d’actuar 
des del punt de vista de les responsabilitats que tenim 
atribuïdes quan s’està en un govern. Això és el que no 
farem nosaltres i no hem fet mai en cap cas; tots els 
compromisos que hem assumit era perquè els podíem 
assumir. 

I en aquest sentit fer-li notar, des del punt de vista de 
l’Agència Catalana del Desenvolupament, que nosal-
tres estem a l’ordre de pagament, 2014 inclòs. I ara 
en aquests moments s’està tramitant, com vostè sap, 
doncs, una convocatòria que està en fase de resolució 
provisional. 

I les comunitats catalanes a l’exterior..., efectivament, 
hem tingut tensions de tresoreria..., que, ho torno a dir, 
trobem a faltar que vostès expressin solidaritat amb 
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el Govern; no amb nosaltres, oblidin-se de nosaltres 
amb noms i cognoms, sinó amb el que és la institu-
ció. Perquè a vegades tinc..., vaja, un acaba tenint certs 
dubtes de la seva bondat, perquè semblen, diguem-ne, 
còmplices d’una operació que té tota la intenció po-
lítica –i d’aquesta sí que no en dubtem, que és la del 
Partit Popular– d’ofegar i d’escanyar la institució de la 
Generalitat de Catalunya, no? (Remor de veus.) Infor-
mar-la que, amb relació als pagaments de les comu-
nitats catalanes a l’exterior, estem en curs, doncs, de 
fer les transferències corresponents per poder saldar 
la part de la bestreta a la qual estàvem compromesos.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació de la tresore-
ria de la Generalitat.

Pregunta
al Govern sobre la situació de la tresoreria 
de la Generalitat (tram. 310-00575/10)

La formula l’il·lustre senyor José Antonio Coto, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

José Antonio Coto Roquet

Señora presidenta, señor Mas-Colell, el actual mode-
lo de financiación autonómica, plenamente vigente, se 
aprobó con los votos de Esquerra Republicana de Ca-
talunya i del entonces partido de Raül Romeva, Inicia-
tiva Verds. (Remor de veus.) Es por ello que le pregun-
to: señor Mas-Colell, ¿los próximos meses de agosto y 
setiembre, el Govern de la Generalitat podrá pagar las 
facturas, medicamentos, nóminas y deudas por sí mis-
ma, o va a necesitar de nuevo apoyo financiero extra 
del Gobierno de España, como lleva sucediendo los 
últimos tres años?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller 
d’Economia i Coneixement. 

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

Senyora presidenta... Senyor diputat, vostè mai em de-
cep. (Rialles.) Miri, anirem a l’arrel de l’assumpte, li 
ho diré ben clar, li donaré satisfacció. El que el senyor 
Coto vol és que jo digui –i ho dic–: «Poble de Catalu-
nya, la clau de la caixa, la clau de la nostra caixa, la té 
el senyor Coto. No el senyor Coto, sinó els “jefes” del 
senyor Coto. Paguem quan al senyor Coto li sembla 
bé; no paguem quan al senyor Coto no li sembla bé. 
És així.»

Content, senyor Coto? Ja ho he dit ben clar.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

José Antonio Coto Roquet

Senyor Mas-Colell, vostè tampoc m’ha decebut; mol-
tes gràcies, sens dubte. Però, fixi’s, vostès, ex-Conver-
gència i Unió..., van a dejar una herencia al próximo 
Gobierno de la Generalitat absolutamente negra. Us-
ted ha multiplicado por dos la deuda que le dejó el tri-
partit, usted. Usted es incapaz de que ninguna entidad 
financiera le preste un euro al Gobierno de la Genera-
litat, por su pésima gestión, a pesar de ser la comuni-
dad autónoma que más aporta en términos absolutos 
al producto interior bruto.

Señor Mas-Colell, si tan malos son el Gobierno de Es-
paña y el Ministerio de Hacienda, ¿por qué cada mes 
usted va al Gobierno de España a pedirle que le pague 
las facturas, las nóminas, las deudas y los proveedores 
y los conciertos? (Remor de veus.) ¿Por qué va cada 
mes allí? ¿Por qué no va a una entidad financiera que 
se lo preste, si tan malo es el Gobierno de España?

Señor conseller, ¿cómo no se van a esconder Artur Mas 
y Oriol Junqueras detrás de un comunista, vista la he-
rencia que ustedes han dejado a los catalanes? Uste-
des, señor Mas-Colell y señor Mas, han incrementado 
los impuestos y tasas más de cien veces a los catala-
nes; ustedes son incapaces de gastar menos de lo que 
ingresan, son los campeones del déficit público.

Señor conseller, los catalanes no necesitamos cambiar 
de país, necesitamos cambiar a Artur Mas y a usted, 
cambiar al hijo político de Jordi Pujol, al representan-
te del 3 por ciento, al beneficiario de cuentas en Lie-
chtenstein, al que perdió frente a Montilla y Carod-Ro-
vira, al que volvió a poner el impuesto sobre sucesiones, 
al que lleva treinta y tres años en política, al que mira 
a la gente por encima del hombro, al que ha dejado a la 
Generalitat quebrada con su colaboración indiscutible.

Fíjense que van mal, señor Mas-Colell, que tienen que 
ir detrás de un comunista para que no se hable de su 
pésima gestión. ¿Qué ha hecho, señor Mas-Colell, us-
ted por los catalanes, por la economía catalana, duran-
te cuatro años? Yo se lo digo: déficit, deuda, impuestos, 
ATLL, FLA, Eurovegas, Spanair y Barcelona World, y 
pedir que España fuera intervenida por la troica. Esta 
es su herencia, señor Mas-Colell: un fracaso absoluto.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller d’Economia i Co-
neixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyora presidenta... Senyor diputat, establert, doncs, 
que vostè té la clau de la caixa –i en això li he donat sa-
tisfacció–, no li donaré satisfacció en el que també vol: 
vostè el que vol és que li doni les gràcies, que el tracti a 
vostè –als seus «jefes», eh?– amb humilitat, que em fa-
ci el simpàtic, que se lo pida en castellano para que me 
entienda, fer-li, en definitiva, la gara-gara –ja m’entén, 
vostè. Doncs, miri, la gara-gara no la hi faré. Les se-
ves intervencions –en això té èxit– aconsegueixen cre-
ar-me una certa cosa a l’estómac (rialles), una cosa que 
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s’assembla a les nàusees, i l’únic desig que em generen 
és el desig d’acabar amb això d’una vegada per totes.

(Aplaudiments perllongats. Pausa.)

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, tenim molts dies 
per endavant per aplaudir, però hem d’acabar el plenari.

Pregunta
al Govern sobre el comerç exterior 
(tram. 310-00576/10)

La següent pregunta és sobre el comerç exterior. La 
formula l’excel·lentíssim senyor Rafael Luna, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta... Senyor conseller, jo, en primer 
lloc, li diria al senyor Mas-Colell que hi ha una mane-
ra fàcil d’acabar amb això: presenti vostè la dimissió 
seva, i ja està.

(Remor de veus i aplaudiments.)

La pregunta és que Espanya és la que més creix dintre 
de la zona euro, en aquestos dos anys es crearan 1 mi-
lió de llocs de treball a tot Espanya, dels quals una 
part important és gràcies a l’esforç de la societat ca-
talana, i no al Govern del senyor Artur Mas; per ai-
xò, senyor conseller, li pregunto què han fet vostè i el 
seu Govern en aquestos últims tres anys per a afavorir 
aquesta situació? 

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Gràcies, presidenta. El primer que hem fet és intentar 
tenir les idees clares, i crec que ho hem aconseguit; 
confiar en la societat civil, en la iniciativa privada, i 
posar a la seva disposició tot l’impuls públic, amb la 
reforma d’importants lleis i sistemes que han d’acom-
panyar l’activitat econòmica, i al mateix temps, també, 
posar a disposició de l’esforç exportador de les nostres 
indústries i empreses tot el suport d’Acció i de la xar-
xa d’oficines a l’exterior, que ens han permès avui ser 
–disculpin– des de Catalunya els primers exportadors 
de tota l’economia, no només de l’Estat espanyol, sinó 
del sud d’Europa.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’excel·lentíssim senyor 
diputat.

Rafael Luna Vivas

Senyor conseller, un dels elements fonamentals del 
creixement econòmic, sense dubtes, és que augmen-

tin les exportacions i es redueixin les importacions; 
això és un dèficit comercial equilibrat. Durant aques-
tos quatre anys, el Govern d’Espanya ha generat con-
fiança, estabilitat política, ha reduït el dèficit públic i 
ha fet les reformes estructurals per a garantir la unitat 
de mercat a tot el país. Vostès només s’han dedicat a 
convocar eleccions anticipades, a desafiar el Govern 
d’Espanya i la Unió Europea, a malbaratar diners pú-
blics en ambaixades, viatges, dietes i Diplocats... Ja ho 
veu, senyor conseller, el que ha succeït amb els que 
van provocar inestabilitat política passant i ficant en 
perill l’euro: avui Grècia ha passat de créixer d’un 3 
per cent a caure un 4 per cent; les exportacions han 
caigut en picat, els grecs han estat vint-i-dos dies de 
corralito, és a dir, sense treure els seus estalvis ni les 
seues pensions.

Per això li exigim, senyor Puig –que vostè és el con-
seller d’Empresa i, alhora, un separatista reconegut–, 
que no col·labori a posar en perill la nostra permanèn-
cia a Espanya i, per tant, a l’euro i a la Unió Europea. 
Per a poder exportar necessitem donar garanties als 
nostres clients, i més quan es tracta d’empreses i d’im-
portadors estrangers. Vostès estan jugant amb foc, es-
tan jugant a ser Alexis Tsipras. Senyor conseller, no 
oblidi que les estelades no donen de menjar ni generen 
llocs de treball.

(Veus de «Molt bé!» i aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable conseller d’Em - 
presa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies presidenta. Malgrat que, en el fons, el contin-
gut és el mateix, sí que li haig d’agrair la diferència 
d’estil amb algun dels diputats del seu grup, que, com 
a mínim, permet que puguem mantenir un intercanvi, 
en aquest sentit, doncs, de les posicions diverses que 
plantegem.

El que sí que em sorprèn és que tregui en aquests mo-
ments, diguem-ho així, en el debat, la fortalesa del co-
merç exterior i de l’economia catalana. Mai com ara 
s’havia exportat tant. Mai com ara l’economia catala-
na havia crescut amb els nivells d’exportació, d’ober-
tura de la seva economia. A Catalunya, gràcies a 
l’esforç de les seves empreses industrials i de l’acom-
panyament d’aquest Govern, que els ha posat fàcils 
moltes coses, cosa que no ha fet el Govern espanyol... 
Vol que parlem de seguretat jurídica?, amb tot el que 
hi ha de conflicte mundial sobre la reforma elèctrica 
impulsada pel seu Govern? Vol que parlem de segure-
tat jurídica sobre les reformes fiscals, que generen, a 
més a més, impacte negatiu en moltes empreses, amb 
l’eliminació de desgravacions i deduccions?

En tot cas, aquest és un govern que està ajudant l’em-
presa catalana, fixi’s, en els darrers cinc mesos, a in-
crementar el seu nivell d’exportació en més d’un 5 per 
cent. Les exportacions catalanes baten rècords histò-
rics. Hem ajudat les empreses catalanes que tinguin 
–més de tres mil empreses catalanes– filials a fora del 
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món, a més de cent trenta països del món. Les inversi-
ons estrangeres creixen reiteradament i confien en l’eco-
nomia catalana. Acció, per exemple, un dels elements 
que ajuda també a aquest esforç exportador, ha obert 
aquest any quatre noves oficines per ajudar els empre-
saris a exportar, i també per captar inversors estrangers, 
i l’any que ve n’obrirem quatre més, per encara estendre 
bé aquesta xarxa d’oficines exteriors de comerç i d’in-
versió.

L’economia catalana creix, i som ja la desena econo-
mia amb relació al nostre PIB, quant a exportacions; 
o la setena per capita, que representa un esforç molt 
important de la nostra indústria.

Avui, el comerç exterior és una de les fortaleses en les 
quals basem les nostres expectatives de recuperació 
econòmica, gràcies, també, al Govern català, i, sobre-
tot, sense el suport del Govern espanyol.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el respecte a la lleialtat 
institucional i el compliment de la legalitat.

Pregunta
al Govern sobre el respecte a la lleialtat  
institucional i el compliment de la legalitat  
(tram. 310-00574/10)

La formula la il·lustre senyora Inés Arrimadas, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señor Homs, en los últi-
mos meses, en las últimas semanas, hemos visto en di-
ferentes medios de comunicación como usted y otros 
miembros del Gobierno nos han brindado declaracio-
nes tan preocupantes como las siguientes: «Tenemos 
que desconectar de España», «No podemos aceptar la 
legalidad de otros» –en referencia, supongo, a España 
y a la Unión Europea– «ni la justicia de sus tribunales. 
Solo nos ajustaremos a nuestra legalidad.» Y, en defi-
nitiva, un sin fin de declaraciones que nos recuerdan 
muchísimo a las palabras que decía hace pocas sema-
nas la señora Ada Colau, de: «No obedeceremos las 
leyes que nos parezcan injustas.»

La pregunta es muy clara y muy sencilla, señor Homs: 
¿usted se reafirma en sus propias declaraciones en es-
te sentido?

Muchas gracias.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
la Presidència.

El conseller de la Presidència 

Gràcies, senyora presidenta. La resposta és molt sen-
zilla: sí.

(Rialles i remor de veus.)

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Inés Arrimadas García

Bueno, no hay nada más retrógrado, ni nada más anti-
democrático, que un gobernante que se piensa que está 
por encima de las leyes democráticas y de la justicia.

Ustedes obligan a los ciudadanos a cumplir las normas, 
y bien que lo hacen, de manera estricta: a pagar sus im-
puestos aunque no lleguen a final de mes, a cumplir las 
normas de tráfico, por ejemplo, en las calles, en las ca-
rreteras, o las normas de civismo en las ciudades, aun-
que los ciudadanos no estén de acuerdo con ellas. Tam-
bién obligan a las pymes y a los autónomos a cumplir 
estrictos requisitos burocráticos para poder seguir ade-
lante con sus negocios, y, sin embargo, ustedes sacan 
pecho de que no van a respetar una legalidad que no 
sea la suya. Aquí, en un país democrático de la Unión 
Europea, no debería haber ni un político, ninguno –ni 
usted ni nadie– que se piense que está por encima del 
bien y del mal. Y lo que ustedes están haciendo es uti-
lizar un sentimiento legítimo de muchos catalanes para 
tener una auténtica patente de corso.

¿Cómo le van a tomar en serio al señor Mas cuando ha ce 
sus viajes por la Unión Europea –que tiene que mandar 
los medios de comunicación desde aquí, porque si no, 
no les recibe nadie– si ustedes ponen en duda princi-
pios tan básicos de la democracia como respetar las le-
yes democráticas y los tribunales de justicia?

Ustedes hablan de que hay que desconectar de Espa-
ña, y yo creo que ustedes hace mucho tiempo que han 
desconectado de la realidad, de la realidad diaria de 
muchos ciudadanos. Ni rastro queda en su política del 
seny català, del que podemos estar tan orgullosos.

Y mire, señor Homs, en España –y, por cierto, también 
en Catalunya– hay muchísimas cosas que reformar, 
muchas leyes que cambiar. Muchas, algunas de ellas, 
aprobadas con su voto en el Congreso de los Diputa-
dos. Ustedes van a no cumplir leyes que ustedes han 
votado a favor en el Congreso de los Diputados. Por 
suerte, en las próximas elecciones, todos los catalanes 
tenemos la oportunidad de elegir un nuevo gobierno, 
que tenga un proyecto de futuro, un gobierno que ten-
ga los pies en el suelo, que no se crea por encima de 
nadie, que haga reformas en Catalunya...

La presidenta

Senyora diputada...

Inés Arrimadas García

...y en el conjunto de España. (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant 
uns moments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de la Presidència.
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre les mesures  
previstes amb relació a la constitució  
del Consorci Sanitari de Lleida abans  
de la convocatòria d’eleccions 
(tram. 317-00331/10)

La primera és sobre la situació política i social, i la 
formula la senyora Isabel Vallet, del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. El passat mes d’abril li preguntàvem, presi-
dent, si pensava retirar definitivament el Consorci Sa-
nitari de Lleida, i vostè ens responia tres coses. La pri-
mera era que, malgrat que hi havien mocions aprovades 
en aquest Parlament en contra, la LOSC li permetia ti-
rar endavant el projecte; una segona era que a Lleida no 
s’havia privatitzat res, i la tercera era que el tràmit d’au-
diència i informació pública, que vostè, el seu Govern, 
sap que és un tràmit obligatori, que és preceptiu per a 
tirar endavant el consorci, només es feia per a conèixer 
l’opinió del territori.

Doncs, bé, ja tenim informes sobre aquelles al·legacions 
que es van presentar en el tràmit d’audiència, i nos-
altres voldríem saber què pensen fer, què pensa fer 
aquest Govern, si pensa tirar endavant el consorci sa-
nitari abans de convocar les eleccions, i, en definitiva, 
en aquestes setmanes que falten per dissoldre el Par-
lament, si pensen materialitzar el desmantellament de 
l’ICS, i, per tant, tirar endavant el Consorci Sanitari 
de Lleida.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, preci-
sament quan es reben les al·legacions, i n’hi ha hagut 
bastantes, del que es tracta, aleshores, és d’estudiar-les 
i analitzar-les, i de fer una valoració sobre aquestes al-
legacions. És concretament el que s’està fent en aquest 
moment per part del Govern, i concretament per part 
del Departament de Salut. Una vegada hagi fet aquesta 
valoració, i d’acord també amb resolucions que s’han 
aprovat en el Parlament de Catalunya, doncs, s’actua-
rà per part del Govern de la Generalitat amb el millor 
criteri. Ja n’hi dono un de central: no hi haurà en cap 
cas ni privatitzacions ni desmantellaments de l’Institut 
Català de la Salut.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Entenem que aquest tràmit que diu de valorar les al-
legacions ja s’ha fet. Està en aquest informe, l’informe 
que vostès, el seu Govern, ens feia arribar aquesta set-
mana. Un informe que..., d’altra banda –ja li ho dic, ja 
li ho puc avançar–, que desestima totes les al·legacions 

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. La felicito com a nova cap 
de cartell de Ciutadans, veient que, a més a més, està 
en plena activitat ja electoral.

En qualsevol cas, reitero, amb relació a la pregunta que 
em feia, eh? (Veus de fons.) No és correcte, això? Què pas- 
sa? (Veus de fons.) Vostè m’ha preguntat si em reafirma-
va en les meves declaracions. Ho reitero: sí, en les meves  
declaracions; no en les seves esbiaixades interpretacions 
i intencionades interpretacions. Suposo que s’entén ai-
xò, no? Perquè les meves declaracions, igual que les 
de molts d’altres, doncs, tenen tot el sentit, almenys, 
des del nostre punt de vista, i pensem que, òbviament, 
vaja, que el que argumentem està degudament fona-
mentat, no?

Jo li admeto una cosa, això sí, eh?, li admeto una co-
sa que és la següent: que, en termes de lleialtat insti-
tucional –ja que vostè em preguntava sobre la lleial-
tat institucional– el Govern espanyol ens guanya deu 
a zero, en incompliment de la lleialtat institucional. 
Deu a zero. Aquest és el context en el qual estem i 
ens movem, no? I li’n posaria un exemple; n’hi podria 
posar molts, no? Però la qüestió de la lleialtat no és 
només una consideració d’ordre polític o de principi 
polític, sinó que, fins i tot, és un principi jurídic, jurí-
dic i econòmic, que està recollit en les lleis; entre d’al-
tres, a l’Estatut d’autonomia, que vam tenir la cura de 
posar-li-ho, no? I que diu, per exemple, literalment, a 
l’article 209: «D’acord amb el principi de lleialtat ins-
titucional, s’ha de valorar l’impacte financer, positiu 
o negatiu, que les disposicions generals aprovades per 
l’Estat tinguin sobre la Generalitat.» Es compleix ai-
xò? Mai, en cap cas. I vostès ho saben absolutament, 
no? I, a l’hora de denunciar-ho, el que ens sorprèn és 
que mirin cap a una altra banda.

Aleshores, la pregunta és la següent –retòrica, ja s’en-
tén, no?–: qui compleix en el principi de la lleialtat 
institucional, que fins i tot està recollit en les lleis? 
Doncs, n’hi ha uns que no compleixen, de manera fla-
grant i de manera constant.

Ja no només això, eh?, sinó que, a més a més, sentèn-
cies del mateix Tribunal Constitucional, que, reitera-
des, una darrere l’altra, són incomplertes. I la sorpresa 
nostra, amb relació a vostès, és que això tampoc ho 
denuncien mai. I aquesta és una realitat també con-
trastable: fins a tretze sentències del Tribunal Consti-
tucional que el Govern espanyol directament no com-
pleix.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Passem, ara, a les preguntes al molt honorable presi-
dent de la Generalitat.
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contra el consorci, només estima aquelles que estaven 
a favor i modificaven petites coses.

I vostè afirma rotundament que no hi haurà desman-
tellament de l’ICS. Doncs això implica, almenys, fer 
tres coses. La primera és modificar tres articles sobre 
el consorci que permeten activitat privada fins al 49 
per cent, gestió privada indirecta i sotmetre el consor-
ci al dret privat. Com a mínim, això s’hauria de canvi-
ar del consorci.

Una segona: el tancament de llits d’aquest estiu, que 
afecta majoritàriament l’ICS, per sobre dels altres 
centres de salut, un 33 per cent.

I la tercera: aquest grup de treball que estudiarà la pos-
sibilitat de fer activitat privada als centres també de 
l’ICS.

Per tant, jo els diria que..., dues recomanacions: pri-
mera, sàpiguen explicar de manera clara si ho pensen 
fer o no ho pensen fer abans que acabi la legislatura, 
perquè això és important. És important saber, també, 
quin país estan plantejant, quan volen una sanitat sot-
mesa als interessos privats. Els diria que surtin de la 
seua zona de confort i que deixin de veure negoci en 
qualsevol servei públic

I els diria encara una tercera cosa, que és que vostès 
fan trampa quan ens estan dient «primer la indepen-
dència i després la lluita de classes». Perquè, mentre 
arribem a la independència, vostès estan guanyant la 
lluita de classes.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Vallet, vam te-
nir un ple sobre polítiques de salut molt extens, no fa 
gaires dies, en aquest mateix Parlament. Se’n va parlar 
pràcticament un dia sencer. Es van aprovar un munt 
de resolucions.

Se’ls va fer una pregunta que encara no ha tingut respos-
ta, malgrat algunes acusacions que vostès fan, que no 
tenen cap fonament: ens poden dir un sol servei sani-
tari que s’hagi privatitzat en els darrers quatre anys i 
mig, de l’ICS, de l’Institut Català de la Salut? Ens po-
den dir una sola cosa?

Senyora Vallet, si no en poden dir cap, jo els demano, 
aleshores, que deixin de fer demagògia. Perquè, si re-
sulta que aquest Govern fa quatre anys i mig que go-
verna, i no ha privatitzat res de l’Institut Català de la 
Salut, deu ser perquè no ho deu voler fer; perquè, si 
no, hauríem fet les coses d’una altra manera.

I ja està, senyora Vallet. És que no es pot dir gaire cosa 
més. És tan evident..., que ara em queda un minut i no 
sé què dir-li més, perquè... (Rialles i alguns aplaudi-
ments.) Perquè és que..., és que és tan evident, això que 
li acabo de dir, que només s’ha de reconèixer la veritat.

Potser a vostè li hauria agradat que ho haguéssim fet, 
perquè d’aquesta manera encara ho podria criticar més. 
Però resulta que no ho hem fet, i aleshores jo li dema-

no una cosa: critiqui allò que hem fet malament; però 
allò que no hem fet, no cal que ho critiquin, perquè no 
ho hem fet; i, concretament, no hem privatitzat res de 
l’Institut Català de la Salut, ni tenim intenció de fer-ho.

Altra cosa diferent és que l’Institut Català de la Salut 
suposo que té dret, pensant en la gent i en els profes-
sionals, a evolucionar i a fer les coses millor, no? O ha 
de ser alguna cosa que no tingui mai ni una sola refor-
ma per res, perquè, d’aquesta manera, no pugui aspi-
rar, com a servei públic, a millorar l’atenció sanitària 
a la gent d’aquest país? Suposo que això vostès no ho 
admeten, no? Per tant, l’obligació és fer els sistemes 
públics i els serveis públics cada cop més eficients.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç  
de l’acció del Govern dels darrers cinc anys  
(tram. 317-00330/10)

I la formula l’il·lustre senyor Albert Rivera, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable presi-
dent, aprofitant que s’esgota la legislatura, i proba-
blement els seus mandats com a president, m’agrada-
ria preguntar-li quin balanç fa vostè al capdavant del 
Govern, com a president de la Generalitat, en aquests 
darrers cinc anys.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, com que 
la pregunta és tan genèrica, i suposo que després ja la 
concretarà una mica, jo li dic que el balanç és raona-
blement positiu, atenent les condicions i circumstàn-
cies que ha viscut no només Catalunya, sinó una bona 
part dels països europeus, i, concretament, el conjunt 
de l’Estat espanyol.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Albert Rivera Díaz

Bé. En primer lloc, m’alegro que vostè condicioni la situa- 
 ció de Catalunya al que ha passat a la resta del món, i 
a Espanya i a Europa; perquè, com que sempre..., vos-
tè sempre diu que l’única solució és la independència, 
que no té res a veure la crisi espanyola i europea, me 
n’alegro que vostè admeti que el que ha passat a Cata-
lunya en té bona part de responsabilitat vostè, i el que 
ha tingut també lloc a Espanya i a Europa.
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Però, miri, senyor Mas, el balanç del seu Govern, més 
que amb opinió, perquè jo no sóc objectiu, sóc subjec-
tiu –tinc la meva opinió del seu Govern i ja la sap, que 
no és bona–, li parlaré de dades.

Vostè tanca aquest mandat i tanca els seus cinc anys 
de govern amb un increment de l’atur, que és la sego-
na preocupació..., la primera preocupació dels catalans 
i la primera del conjunt d’espanyols. Vostè va agafar 
el Govern amb un 17,7 per cent d’aturats a Catalunya i 
tanca el seu balanç amb un 20,3 per cent. 

Vostè, senyor Mas, ha arribat a la cota més alta de llis-
tes d’espera a la sanitat pública a Catalunya, arribant 
als vuit mesos per espera quirúrgica, per una operació 
quirúrgica. 

Vostè, senyor Mas, ha multiplicat el deute públic: ha pas-
sat de 33.000 milions d’euros de deute públic, que paga-
rem nosaltres i els nostres fills, del deute que ha generat 
la Generalitat, a 64.000 milions de deute públic; el tri-
partit el deixa en 33.000, que és una barbaritat, i vostè 
arriba a 64.000, i per això no podem pagar ni les nòmi-
nes i les ha de pagar el Fons de liquiditat autonòmica.

Vostè tanca, senyor Mas, també, balanç amb un incre-
ment negatiu de tancament d’empreses a Catalunya, 
en aquests cinc anys, i amb un increment de dèficit de-
mocràtic i de neteja de les institucions. Vostè va posar 
en marxa cimeres, fotos i reunions, però la realitat és 
que vostè tanca la legislatura salvat per la campana, 
per Esquerra Republicana, dels seus comptes de la se-
va família a Liechtenstein, o dels comptes del senyor 
Pujol, o dels delictes dels seus companys de partit.

Senyor Mas, el balanç és netament negatiu. Vostè ho 
vol vendre com a èxit, però la realitat és que tanca cinc 
anys d’un mandat nefast, amb el deute públic més alt 
de la història, amb les llistes d’espera més altes dels 
últims trenta anys, amb l’atur més alt, també, a què 
hem arribat els últims anys.

Senyor Mas, jo m’alegro que vostè convoqui eleccions, 
m’alegro que puguem anar a votar, perquè a vostè li 
desitjo el millor a nivell personal, però desitjo que po-
líticament vostè marxi i deixi lloc a un govern demo-
cràtic, un govern per a tots els catalans i un govern 
dintre d’Espanya i de la Unió Europea.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, no l’hau-
ria de sorprendre que jo condicioni la situació econòmi- 
ca de Catalunya a l’entorn, perquè defensar la llibertat 
de Catalunya no vol dir que s’hagi de ser necessàriament  
«tonto» o estúpid. Es pot defensar la llibertat de Cata-
lunya i, a més a més, doncs, entendre com funciona el 
món. I evidentment nosaltres depenem de tots els al-
tres, i els altres en part, en petita part, depenen també 
de nosaltres. Tot són interdependències, en aquest sentit.

De tota manera, dit això, desitjo de tot cor que vostè 
no tingui responsabilitats massa importants de govern 

a Espanya, ja que avui és la seva última sessió aquí, 
perquè amb el grau d’ignorància que vostè demostra..., 
és molt preocupant que una persona jove, una persona 
jove com vostè aspiri a tenir responsabilitats de go-
vern sent tan ignorant com vostè ha demostrat avui. 
(Remor de veus.)

Primer motiu de la ignorància: l’atur. Resulta que, a 
Catalunya, respecte a fa quatre anys i mig, ha baixat. 
Miri’s bé les dades. I, concretament, miri’s les últimes 
registrades, que són les de l’atur registrat: hi ha menys 
atur ara, el mes de juny del 2015, que el mes de juny 
del 2010, senyor Rivera.

Llistes d’espera: són les mateixes que fa quatre anys 
i mig però amb una particularitat, que vostè evident-
ment no coneix perquè no l’interessa, que és que el 
temps de les llistes d’espera, el temps mitjà, també ha 
baixat respecte a fa quatre anys i mig.

Empreses: resulta que se n’estan creant moltes més 
que no pas les que estan tancant.

Transparència: resulta que, segons Transparència In-
ternacional, la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 
amb aquest Govern i presidida per mi, té cent punts 
sobre cent, cent sobre cent. No es pot tenir millor; es 
pot tenir pitjor, però millor no. 

És a dir, de tots els exemples que vostè ha posat, no 
n’hi ha ni un que sigui cert. Ni un. Un sí, perdó, que 
és el deute. Té tota la raó: el deute de la Generalitat en 
aquest moment –aquí no demostra tanta ignorància– 
és bastant més gran que no pas el que era fa quatre 
anys i mig. Però, en canvi, demostra una altra vegada 
ignorància en una cosa molt elemental, que és que, si 
hi ha dèficit públic, senyor Rivera, el deute augmenta. 
És, no de primer, no, de primer de bàsica. I això, si 
vostè vol governar, també ho hauria de saber i demos-
trar una mica menys d’ignorància.

(Inés Arrimadas García demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Arrimadas?

Inés Arrimadas García

Sí, señora presidenta; por una cuestión de orden.

La presidenta

Quina qüestió?

Inés Arrimadas García

Pues, me gustaría pedirle que, como presidenta de este 
Parlament, no permitiera los insultos personales (for-
ta remor de veus) proferidos por parte del Gobierno 
de la Generalitat a un diputado de la cámara. (Alguns 
aplaudiments.) Que se retracte de sus palabras.

La presidenta

No, no crec que sigui... No, no li dono la paraula, pe-
rò li contesto. No són insultos personals. (Remor de 
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veus.) I m’agradaria –m’agradaria– que recordessin, 
tota la legislatura, que molts diputats i diputades d’a-
quest Parlament sí que s’han passat enormement en les 
seves paraules amb altres diputats. Per tant, una cosa 
és parlar d’ignorància i una altra cosa és considerar 
que això és un insult.

Per tant, continuem l’ordre del dia.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç  
de l’acció del Govern en els dos darrers 
mandats pel que fa a la corrupció,  
la desigualtat, el procés nacional i les 
polítiques de futur (tram. 317-00333/10)

Té la paraula... (Aplaudiments.) Moltes gràcies pels 
seus aplaudiments, encara que els recordo que haurien 
de no aplaudir.

La següent pregunta és sobre la situació política. La for-
mula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President Mas, candidat a la presi-
dència, jo tinc una pregunta atípica en aquesta Catalunya 
contemporània: a les portes de les eleccions, després de 
dos mandats, quin és el balanç que fa i si creu que a Ca-
talunya estem millor o pitjor que ara fa quatre anys i mig.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, sembla 
que no-candidat a la presidència, suposo que ha estat 
atent a la resposta anterior i... (Remor de veus.) En al-
guns sentits Catalunya està millor –hi he fet alguna re-
ferència– i en alguns altres està pitjor. És exactament 
així. Per tant, depèn del que em pregunti li contestaré 
si està millor o si està pitjor.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’il·lustre senyor diputat.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. El nostre cap de llista serà 
el candidat a la presidència, president. Miri, corrup-
ció; corrupció no assumida, president. Ahir no van en-
tonar el mea culpa; ahir teníem el president d’una seu 
embargada que va votar en contra de la reprovació del 
president que evadia impostos.

Balanç en desigualtat? Més desigualtat que mai –els po-
bres són més pobres i els rics són més rics–, i més pobre-
sa severa que mai. 

Balanç en procés nacional: cada cop més petit; els que 
estem pel dret a decidir i trencar l’statu quo ara resulta 
que som l’adversari.

I el futur amb el seu lideratge el sabem: més desigual-
tat i més polarització nacional. 

Davant d’això, ha aconseguit una llista amb incerte-
ses. El full de ruta nacional en el millor dels casos és 
l’empat infinit; en el pitjor dels casos, en mans dels 
immobilistes. Però amb una certesa clara: aquesta llis-
ta el farà a vostè president. Bravo. Em trec el barret, 
president; té molt mèrit, el que ha aconseguit.

I el que sí que li vull dir és que si la seva guia de cam-
panya és l’amnèsia –sí, l’amnèsia–, perquè pretenen 
que no parlem de corrupció, ni de la reforma labo- 
ral que van aprovar amb el PP, ni de l’amnistia fiscal 
que aprovaren amb el PP, ni del rescat a la banca que 
aprovaren amb el PP –sí, amb el PP–, ni de la seva 
política de salut, ni de la seva gestió en aquests qua-
tre anys i mig, el que li dic és que no ens quedarem 
de braços..., i que nosaltres, davant de la proposta de 
l’amnèsia, proposem democràcia, que és balanç i pro-
posta: balanç per saber què han fet, on han dut el país, 
i proposta per reclamar la sobirania davant de l’Estat i 
davant d’aquells que no ho demana vostè, davant dels 
mercats.

Fem que la prioritat sigui el rescat social i el rescat ciu-
tadà, i fem que a Catalunya s’obri una nova etapa amb 
justícia, amb igualtat, amb ecologia, amb llibertat, per-
què creiem que a Catalunya sí que se li pot donar el tomb 
i que el tomb no l’hi donaran vostès, sinó que el tomb el 
donarà la gent a partir d’un nou període. I això és el que 
intentarem.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, ara que 
ha concretat una mica més el tema del balanç, jo li fa-
ré dos o tres comentaris sobre el que vostè deia.

El primer. Vostè deia «corrupció»; jo li torno a repetir 
el mateix. Aquest Govern porta quatre anys i mig go-
vernant, i jo ara els demano una altra cosa, indepen-
dentment del que pugui dir Transparència Internacio-
nal: em poden dir, en aquests quatre anys i mig, quin 
fet nou se li pot atribuir de corrupció a aquest Govern? 
Digui-m’ho. Un fet que sigui provat, eh?, perquè fer 
discursos fàcils és molt fàcil; fer discursos fàcils i crí-
tiques fàcils, senyor Herrera, és molt fàcil, però algun 
fet provat? Ni un, en quatre anys i mig? Ni un. Bé, 
doncs, escolti’m, ja ens ho aclariran, però no a base 
de crítica fàcil, sinó a base d’alguna cosa que es pugui 
provar, que es pugui demostrar.

Segona cosa. Vostè deia: «balanç nacional». Estem més 
prims? Vostè realment creu que en el moment en què tor- 
narem a posar les urnes per tercera vegada en tres anys 
es pot dir que estem més prims? I si estem més prims, 
senyor Herrera, no deu ser perquè vostès han decidit, 
lliurement i legítimament, prendre una sèrie de decisi-
ons pròpies que els han allunyat d’on hi ha en aquest 
moment la majoria? I que hi ha la majoria ho demostra 



Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.2  29

aquesta gran preocupació seva, de la llista, que jo els 
desitjo que vostès facin la millor, però com que vostè 
l’ha esmentada moltes vegades..., miri si això fa ma-
jories sòlides –que veurem si després són també elec-
torals o no– que s’hi aplega gent molt diversa, molt 
transversal, molt plural. Deu ser per alguna cosa. No 
ho estem fent més prim; ho estem fent més ample, se-
nyor Herrera.

El que passa, que vostès, encara que l’autopista es va-
gi eixamplant i hi hagi més carrils, han decidit passar 
per un altre carril. I és molt legítim, hi tenen tot el 
dret del món, però no posin sempre la culpa als altres: 
vostès també tenen la seva responsabilitat decidint. Ja 
han pres una decisió? Jo la respecto plenament, però 
potser aquesta decisió és a vostès que els allunya en 
aquest moment d’això.

I jo desitjo de tot cor que en algun moment es recupe-
ri aquest esperit que vostè deia, perquè em consta que 
vostès en el seu moment van treballar a fons per poder 
lluitar a favor del dret a decidir del poble de Catalu-
nya. (Veus de fons.) També, i ara també.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política. 

Pregunta
al president de la Generalitat  
sobre els motius de l’avançament  
de les eleccions (tram. 317-00336/10)

I la formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-
Camacho, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
és la darrera sessió, ja que vostè ha decidit anticipar 
eleccions. Jo l’he escoltat ara fent una valoració molt 
positiva de la seva gestió d’aquesta darrera legislatura.

Amb aquesta valoració tan positiva, per què avança 
les eleccions una altra vegada, per segona vegada, se-
nyor president?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Camacho, 
li agrairia que respectessin les meves paraules: jo no 
he dit «molt positiva»; he dit «moderadament favora-
ble», que no és el mateix. Són paraules tan recents que 
no me les haurien de tergiversar.

I segona, i atenent a la seva pregunta, per què avancem 
les eleccions? Primer, perquè en el seu moment es va 
dir que es faria d’aquesta manera, està escrit des de fa 
molt temps, i segon, per una raó molt senzilla: perquè 
amb el seu Govern..., vaja, amb el seu Govern no: amb 
el Govern del Partit Popular a Espanya no hem pogut 

arribar a un acord per fer una consulta com s’hauria 
d’haver fet i com es fa a molts altres països de la ma-
teixa Unió Europea. Desgraciadament, no hem pogut 
perquè el Govern del PP no ha volgut: no ens ha deixat 
ni una sola oportunitat per pactar res en forma de con-
sulta. I això ens porta que s’hagi de dilucidar definiti-
vament si en aquest país, que es diu Catalunya, hi ha 
una majoria a favor d’un estat independent o no. I això 
es veurà el dia 27 de setembre.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’excel·lentíssima senyora 
diputada.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyor president. Amb aquesta valo-
ració moderadament positiva es veu que vostè torna a 
convocar eleccions perquè ja no té ni federació, perquè 
ja no té ni grup propi i perquè ha passat de ser Conver-
gència i Unió a ser CiE, Convergència i Esquerra..., que 
avui, en aquest Parlament, que vostè convoca eleccions 
per sumar-se, sumen seixanta-un: quaranta més vint-i-
un. És a dir, no té ni majoria, avui, en aquesta darrera 
sessió en el Parlament.

La seva gestió ha estat un fracàs, ha estat pèssima, se-
nyor president; per això vostè és el representant de la 
inestabilitat i de la mala gestió. Vostè..., és veritat que 
amb el seu Govern hi ha més ocupació, però no grà-
cies a vostè, sinó gràcies a les reformes del Govern 
d’Espanya, amb el seu suport, i gràcies al dinamisme 
de la societat catalana.

Però vostè ha apujat més impostos, ha recuperat l’im-
post de successions, a més ha incorporat més taxes; 
l’únic que ha abaixat és l’impost del joc. Amb vostè hi 
ha més deute. Amb vostè s’han paralitzat les infraes-
tructures de Catalunya; és més, quan s’entra a la web 
de la Generalitat de Catalunya es parla de les infraes-
tructures del Govern de l’Estat, perquè no sabem res 
de la línia 9 endarrerida, de la línia 8, perquè vostès 
han estat incapaços de fer res.

Vostès no han pogut fer política social, perquè vostè té 
un fracàs absolut i rotund en la seva gestió. Estem pit-
jor en les beques menjador de com estàvem abans, hi 
han més pobres, i, a més, vostès no tenen prestacions 
ni per a escoles bressol dels zero a tres anys, i a més 
han paralitzat moltes de les lleis que volien...

Però el pitjor de tot, senyor president, és que vostè ha dit 
que si el voten a vostè voten a favor de Catalunya i si 
no el voten a vostè voten en contra de Catalunya. Aquí 
hi han molts més grups que ens presentarem a les elec-
cions. Nosaltres som la Catalunya plural. Això que vostè 
ha dit és absolutament antidemocràtic, perquè nosaltres 
també som Catalunya. 

I escolti’m, senyor president, no ens mereixem un pre-
sident excloent i antidemocràtic com vostè. Vostè no 
és el poble de Catalunya, i ara que acaba aquesta legis-
latura, vostè no ha estat el president de tots els catalans; 
almenys, no el nostre, no el del mig milió de catalans que  
voten el Partit Popular. Vostè és només el president dels  
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independentistes, el pitjor president de la història de 
Catalunya.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Jo em pensava que des-
prés d’haver-la nominada a dit un cop més candida- 
ta del Partit Popular a Catalunya ja no li calia fer aquest 
tipus de discursos, però veig que sí. (Remor de veus.) 
Bé. Si podem recuperar aquell estil en què jo contes-
to les seves preguntes i vostè escolta mentre jo con- 
testo...

La presidenta

Sí, senyor president. No li compta el temps perquè es-
pero que el deixin parlar. (Remor de veus.) Si algú no 
vol sentir-lo té la porta. D’acord? (Remor de veus. Pau-
sa.) Quan vulgui, senyor president. (Persisteix la re-
mor de veus.) Jo demano que escoltin, doncs, escoltin. 
(Pausa.) Senyor president...

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Vostè deia que ens 
hem quedat Convergència i Esquerra. Fals –fals. Con-
vergència, Esquerra, gent que ve del món socialista, 
gent que ve del món d’Iniciativa, gent que ve del món 
d’Unió Democràtica, Demòcrates per Catalunya... Mi-
ri si n’hi han de més que s’hi van aplegant. Em sembla 
que els que s’han quedat més sols que la una són vos-
tès –més sols que la una. Això sí, PP, PP en estat pur, 
que és el que vostè ha demostrat una vegada més. És 
a dir, segons les seves afirmacions, posar les urnes és 
ser antidemocràtic: «Vostè és el president més antide-
mocràtic», etcètera, no? Per posar les urnes.

I les meves declaracions, senyora Sánchez-Camacho, és 
que vostè no escolta ni les que li faig aquí, que no són 
declaracions, sinó que són respostes. Abans m’ho ha de-
mostrat. No escolten ni això. Imagini’s vostè si escolta-
rà altres coses, quan no està davant meu.

Jo mai he dit que si es vota aquesta llista això és Cata-
lunya i l’altra no és Catalunya. Això no ho he dit mai, 
això. Senyora Sánchez-Camacho, el que he dit –i això 
és una obvietat, i tinc tot el dret del món a defensar-ho 
així– és que si es vota aquesta llista la nostra opció 
per Catalunya és la que tirarà endavant, que és evident 
que no és la seva. Però que és que no és legítim això 
en democràcia? Doncs, això és el que he dit, senyora 
Sánchez-Camacho, i seguiré defensant això. I la nos-
tra opció, si tira endavant i té la majoria de la gent..., la 
pregunta que aleshores se’ls ha de fer a vostès és: algun 
dia l’escoltaran?, algun dia seuran a la taula com la gent 
civilitzada i normal i d’esperit democràtic o seguiran 
fent el hooligan com han fet fins ara?

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre la 
convocatòria d’eleccions, la seva candidatura 
i el prestigi de la institució de la presidència 
de la Generalitat (tram. 317-00332/10)

I la formula l’il·lustre senyor Miquel Iceta, del Grup 
Parlamentari Socialista.

(Remor de veus.)

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. (Persisteix la remor de veus.)

La presidenta

Esperi..., esperi un moment, senyor Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

A les seves ordres. 

La presidenta

Molt bé. Així m’agrada. (Rialles i aplaudiments.) Ai-
xí m’agrada de disciplinat. (Remor de veus.) Comenci.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable senyor 
president, jo vull que les eleccions siguin com més 
aviat millor, perquè cal sortir d’aquest embolic com 
més aviat millor, i, per tant, no faré res per intentar 
ajornar les eleccions. 

A la darrera sessió de control jo li preguntava: «Qui 
ho porta tot això?» I ara ja sabem la resposta: tot això ho 
porta vostè, però necessitava trobar alguns que dones-
sin la cara per vostè. Així s’explica que vostè vol seguir 
sent president, però que no vol encapçalar la llista que 
si guanya el fa president.

Creu que aquesta és una bona manera de prestigiar la 
presidència de la Generalitat?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, crec que vostè 
té un mal enfocament, si m’ho permet, del tema. I inten-
taré aclarir-ho des del meu punt de vista.

I el mal enfocament ve des del punt de vista següent: 
potser vostè podria tenir raó –ja li ho admeto– si aques-
tes fossin unes eleccions normals com sempre. Però ai-
xò no són eleccions normals com sempre, encara que es 
convocaran d’acord amb el marc legal vigent, sinó que 
és un plebiscit. Hi ha una llista o unes llistes que apos-
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taran pel sí, i una d’elles que agrupa totes les forces pos-
sibles perquè el sí guanyi. Legítim, suposo, no? Per tant, 
són unes eleccions que no són bàsicament per triar un 
president; és perquè guanyi el sí a les urnes si som ca-
paços de convèncer la majoria de la gent que aquest és 
el bon camí.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, presidenta. President, digui el que digui, vos-
tè ha pres una opció que rebaixa el paper de la presi-
dència de la Generalitat. Mai no haurien fet una co-
sa així els presidents Tarradellas, Pujol, Maragall o 
Montilla. No hi ha exemples enlloc d’una cosa així. 
Això no és fer les coses bé ni és honest. Qui vol ser 
president dóna la cara i es posa al capdavant de la se-
va candidatura. (Algú diu: «Molt bé!») Vostè vol evi-
tar retre comptes de la seva gestió. Qui ha d’explicar 
l’enorme deute de la Generalitat, que ha passat de 35 
milions d’euros a 68 milions d’euros, que seran a final 
d’aquest any, si no vostè? Qui ha de dir com és que 
augmentant el deute de forma tan desmesurada la in-
versió ha caigut en picat i s’han produït retallades so-
cials si no vostè?

Les polítiques socials han retrocedit. Hi han hagut for-
tes retallades en sanitat, educació i ajuts a la depen-
dència. I el responsable n’és vostè. Vostè ha estat el 
primer president de la Generalitat recuperada incapaç 
de millorar el finançament de Catalunya. Cap nova 
competència, cap nou projecte, cap nova inversió, ni 
pacte fiscal ni consulta amb efectes reals. El responsa-
ble d’aquest fiasco polític espectacular és vostè.

I per seguir sent president ha inventat una fórmula per-
què siguin altres els que donen la cara per vostè. Pot-
ser pensa que així vostè guanyarà les eleccions. Però 
la institució que vostè representa –i la presidència de 
la Generalitat és una institució en si mateixa, és una 
institució de tots– en sortirà perjudicada, i la qualitat 
de la nostra democràcia i del nostre debat polític tam-
bé. Com en sortirem tots perjudicats si s’entesta a se-
guir un full de ruta que acabarà situant les institucions 
catalanes fora de la legalitat democràtica.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, li vull re-
cordar que ni el president Tarradellas, ni el president 
Pujol, ni el president Maragall, ni el president Mon-
tilla es van trobar mai amb una situació com la que 
estem vivint. (Veus de fons.) I, per tant, vostè no sap 
què haurien fet en aquestes circumstàncies. No en té 
ni idea, del que haurien fet –potser del president Mon-
tilla sí, i dels altres em temo que no. I les circumstàn-

cies són tan diferents –són tan diferents– que vostè no 
ho pot jutjar amb paràmetres tradicionals, cosa que em 
demostra que vostès segueixen tenint un mal enfoca-
ment de la situació. Perquè resulta que la situació polí-
tica del país ha canviat radicalment, i que no es poden 
fer les coses de sempre dels últims quaranta anys per 
abordar una situació que és completament nova.

Li dic una cosa: si vostè estigués assegut aquí, en lloc 
d’estar assegut allà, segurament no faria ni com el pre-
sident Tarradellas, ni com el president Pujol, ni com 
el president Maragall, ni com el president Montilla. 
Hauria hagut de fer-ho d’una altra manera. No sé qui-
na, però ho hauria hagut de fer d’una altra manera. 

La segona cosa que li vull fer notar. Vostè diu que jo no 
dono la cara. No és veritat. Miri, l’estic donant aquí, la 
seguiré donant les properes setmanes, la seguiré do-
nant en tot moment, i no m’amago en absolut.

I escolti’m, permeti’m que li digui una cosa: si tot això 
és una maniobra tan ben orquestrada per part meva, 
tan astuta, tan sibil·lina per poder només ser president 
de la Generalitat, si tot això és com vostè diu, respon a 
aquesta lògica, és que tota la resta són tan babaus per 
caure en aquesta trampa? Tots són tan babaus? (Remor 
de veus.) Això és el judici que a vostè li mereix..., el 
judici, el bon criteri de tanta gent tan diferent? No els 
permet a tota aquesta gent que potser pensin que és el 
millor servei que poden fer a Catalunya en aquest mo-
ment, senyor Iceta?

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre l’economia,  
el deute, les pensions i el futur de Catalunya 
i la manera com s’ha de comunicar 
als ciutadans (tram. 317-00335/10)

I la formula l’honorable senyor Oriol Junqueras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. (Remor de veus.) Un moment... –un moment. 
(Pausa.) Ja pot.

Oriol Junqueras i Vies

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, durant 
moltes setmanes l’atenció internacional s’ha centrat 
en la crisi del deute grec, i durant molts anys s’ha po-
sat com a exemple de dificultats gairebé insalvables el 
deute argentí.

Poso un exemple: Argentina, amb una mica menys 
de població que l’Estat espanyol, té un deute d’uns 
275.000 milions de dòlars, mentre que l’Estat espanyol 
deu 1 milió de milions d’euros. En altres paraules, el 
deute espanyol quadruplica el deute argentí en termes 
globals, i quasi el quadruplica en termes per capita.

És cert que de moment el tipus d’interès oficial està 
en el 0,05 per cent, però també és cert que la Reser-
va Federal dels Estats Units ha insistit, insisteix que 
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s’ha iniciat el camí global cap a l’increment dels tipus. 
Quan el tipus sigui de l’1 per cent, el cost del servei 
del deute s’haurà multiplicat per vint. Si l’economia 
catalana continua atrapada en un estat espanyol amb 
uns governs irresponsables que malgasten quantitats 
ingents de recursos –en despesa militar, en trens d’alta 
velocitat sense passatgers, autopistes sense cotxes, ae-
roports sense avions, bancs inviables–, hi insisteixo, si 
l’economia catalana continua atrapada en un estat es-
panyol amb governs irresponsables, haurà d’afrontar, 
a través dels nostres impostos, 220.000 milions d’euros  
d’aquest deute públic espanyol, gairebé 30.000 euros per 
capita, gairebé uns 120.000 euros per família mitjana 
de quatre membres.

Des del nostre punt de vista, l’única actitud responsa-
ble, doncs, és posar el futur de l’economia catalana en 
mans dels ciutadans de Catalunya per dialogar direc-
tament amb la comunitat internacional com a estat in-
dependent per fer front a totes les responsabilitats, però 
amb totes les eines. Segur que és bo que els ciutadans 
en siguin conscients, igual que és bo que els ciutadans 
siguin conscients que el governador del Banc d’Espa-
nya reconeix públicament la impossibilitat que l’Estat 
espanyol i els governs espanyols facin front al paga-
ment de les pensions.

Quina és la seva opinió al respecte? I quina és la seva 
opinió sobre com s’ha de comunicar als ciutadans de 
Catalunya aquesta realitat?

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, crec que 
la manera de comunicar-ho és explicant la veritat. Vos-
tè ha fet ara una descripció de la realitat; agradarà més, 
agradarà menys, aquesta realitat, però és exactament 
aquesta. 

I a partir d’aquí res millor que explicar aquesta realitat 
als ciutadans de Catalunya, perquè rebran moltes in-
toxicacions i moltes desinformacions. En rebran mol-
tes, i totes elles absolutament interessades, per inten-
tar què? Un objectiu central, que és que tinguin por, 
que és la manera de tenir-los tenallats i engabiats –que 
tinguin por. Aquesta és l’estratègia.

Quan es fa l’amenaça –vostè hi ha fet una referència– 
del tema de les pensions, va en aquesta línia: simple-
ment que la gent tingui por. I, en canvi, crec que nos-
altres tenim tot el dret del món a explicar la realitat. I la 
realitat, per exemple, en matèria de pensions, quina és? 
Que les pensions estan més assegurades i poden ser mi-
llors en una economia i en un país que té més proporció 
de gent treballant i que té millors salaris. I aquest és el 
cas de Catalunya i no és el cas del conjunt de l’Estat es-
panyol. Aquesta és la realitat, encara que a alguns els in-
teressi més l’estratègia de la confusió, de la por, etcètera.

L’altre exemple és el que vostè posava clarament, no? 
El tema de l’endeutament. Aquest bilió d’euros –amb 

be de Barcelona– que té acumulat l’Estat espanyol. Jo 
vull recordar que, d’aquest bilió d’euros, les institu-
cions catalanes, sumant la Generalitat de Catalunya i 
totes les corporacions locals, no deuen passar de 65 o 
70.000 milions d’euros.

És a dir, una Catalunya que es constituís en un estat 
tindria aquest endeutament públic, si no és que l’Es-
tat espanyol no estigués disposat a dialogar i a fer les 
coses civilitzadament i democràticament, i seient en 
una taula per pactar. I, aleshores, evidentment, una 
part d’aquest deute espanyol que vostè assenyalava, 
doncs, cauria a les espatlles, com és lògic en aquest 
cas, d’acord, dels ciutadans de Catalunya. Però, si no 
és així, el deute de les institucions catalanes no són 
els 220.000 milions d’euros, no és el 20 o 22 per cent 
de l’endeutament espanyol, són entre 60 i 70.000 mili-
ons d’euros. És a dir, una Catalunya que en aquest sen-
tit tindria un dels endeutaments més baixos de tota la 
Unió Europea i de tot el món.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els esdeveniments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el balanç 
de la legislatura i el treball parlamentari 
dut a terme (tram. 317-00334/10)

I té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Turull, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable presi-
dent, la pregunta és molt clara i la faig ara al principi, 
en aquesta darrera sessió de control de la legislatura, 
i és: quin balanç en fa d’aquesta legislatura? Però, so-
bretot, pensant en allò que hem fet de cara a poder viu-
re millor en el futur, a presentar un futur millor, no?

Pel que fa a l’àmbit parlamentari, nosaltres creiem que 
s’haurà fet molta i molt bona feina, perquè els resultats 
hi són. Haurem aprovat gairebé cinquanta lleis, moltes 
d’elles emblemàtiques, moltes d’elles llargament espe-
rades, no? Això va des de la Llei de formació profes-
sional fins a la Llei contra l’homofòbia, des de la Llei 
d’igualtat de gènere fins a la Llei de simplificació ad-
ministrativa, des de la Llei de cooperatives fins a la 
Llei d’exteriors, des del Codi de consum fins a la Llei 
d’emergència habitacional i pobresa energètica, des de 
la Llei del SOC fins a la d’horaris comercials, des de la 
Llei de l’Aran fins a la Llei del Moianès, des de la Llei 
d’accessibilitat fins a la Llei del voluntariat, des de la 
Llei de consultes fins a la Llei de la transparència, des 
de la Llei d’impostos i habitatges buits fins a la Llei de 
la propietat temporal, etcètera, en tots els àmbits, no? 
Quatre plens monogràfics per assentar les bases de cara 
al futur –de joventut, del món agrari, de pobresa, de sa-
lut–, més de 220 mocions aprovades, més de 1.200 pro-
postes de resolució, etcètera, no? S’ha fet molta feina.

Darrere de totes aquestes xifres, darrere de totes aques-
tes dades, doncs, hi ha molta feina, hi han moltes hores, 
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hi ha molt debat, hi ha molta negociació. I em perme-
trà, president, que avui faci una excepció i vulgui apro-
fitar aquesta sessió per posar en relleu la gran feinada 
que han fet tots i cadascun dels diputats de Convergèn-
cia i d’Unió Democràtica, tots, sense excepció, perquè 
els resultats hi són i la feina hi és, i per a mi ha estat un 
autèntic i és un autèntic honor.

Gratitud, també, als diputats d’Esquerra Republicana, 
perquè gràcies a fer possible..., i a l’acord d’estabilitat 
parlamentària, tot això que he anat anomenant i molt 
més, doncs, s’ha pogut tirar endavant, i la nostra grati-
tud per la feina conjunta.

I crec que també ens hauríem de felicitar..., avui una 
altra vegada hi ha hagut el to catastrofista, negatiu, tru-
fat de ressentiment en alguns casos, però crec que la 
feina que s’ha fet ha estat molt positiva, malgrat el so-
roll i malgrat l’enfrontament. Hem fet aquí, a nivell par-
lamentari, coses molt importants.

I, evidentment, també la gratitud al Govern i al pre-
sident, perquè en un context de mil i una adversitats, 
doncs, hem anat absolutament tots a l’una i hem pogut 
fer molta feina, no només de balanç mirant endarrere, 
sinó del que deixarem fet, que garantirà un futur millor.

I és per això, president, que li fem la pregunta en aquest 
sentit: quin balanç en fa, de la legislatura, sobretot pen-
sant en endavant?

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, tenint en 
compte que és l’última intervenció en una sessió de con-
trol abans de dissoldre el Parlament de Catalunya, cosa 
que passarà a principis d’agost, i, per tant, enfocarem 
una campanya electoral, deixi’m dir-li que, efectiva-
ment, crec que en aquests darrers dos anys i mig, gai-
rebé hauran sigut tres, i en els primers dos, en què 
aquest Govern va tenir responsabilitats, i la persona 
que us parla, crec que se n’ha fet molta, de feina; tam-
bé en aquest Parlament.

Jo vull agrair al conjunt dels diputats del Parlament de 
Catalunya, i diputades, tot el que s’ha fet en aquests 
darrers temps. Sé que s’ha fet en condicions també di-
fícils al Parlament, no devia ser fàcil; tampoc ho ha 
sigut en el Govern. Vostè subratllava la col·laboració 
entre Convergència, Unió, Esquerra Republicana, i jo, 
doncs, també m’hi vull referir, en aquests termes que 
vostè deia, d’agraïment, sobretot perquè han sigut els 
grups i les formacions polítiques que han ajudat a im-
pulsar i a resistir, en aquests moments tan complicats. 
Però també vull fer extensiu aquest agraïment a altres 
formacions polítiques i diputades i diputats que segur 
que en la seva feina de cada dia, doncs, han treballat el 
més seriosament que han sabut i el més positivament 
per intentar tirar endavant coses importants.

S’han aprovat lleis –vostè ho deia– de màxima sig-
nificació; és així. Vull fer notar, perquè s’ha fet refe-

rència a aquests temes per part de diferents portaveus, 
que s’ha aprovat al Parlament de Catalunya una llei 
de transparència i d’accés a la informació que és mo-
dèlica a nivell no només espanyol, sinó també a nivell 
europeu, molt exigent –qualsevol govern que hi hagi a 
Catalunya haurà de respondre amb molta energia, per 
les exigències d’aquesta Llei de la transparència. Era 
un tema necessari, era un tema urgent.

Però al balanç també s’hi afegeixen altres coses. Fi-
nalment podem parlar d’un clima econòmic millor. 
Finalment podem parlar que s’estan creant empreses 
noves al país, més que no pas se’n tanquen. Final-
ment podem parlar que es creen llocs de treball, por-
tem vint-i-quatre mesos a Catalunya amb reducció sis-
temàtica de l’atur –vint-i-quatre mesos; són dos anys. 
No es poden fer –quan això passa ja– balanços exacta-
ment igual de catastrofistes que els que es feien tres o 
quatre anys enrere.

I a més a més, molt important, hem pogut aguantar els 
serveis públics fonamentals d’aquest país amb molts 
menys diners, hem pogut aguantar això, que vol dir la 
salut, els hospitals, els centres d’atenció primària, els 
centres de salut mental; hem pogut aguantar les esco-
les, i n’hem fet de noves; hem pogut aguantar les llars 
d’infants, fent-hi jugar les diputacions; hem pogut llui-
tar contra la pobresa; hem pogut fer polítiques d’habi-
tatge de primera línia, i cinquanta mil persones més 
ateses per la Llei de la dependència. Això també és un 
balanç positiu.

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al següent punt de 
l’ordre del dia, que és la situació de compatibilitat de di-
putats.

Situació
de compatibilitat de diputats  
(tram. 234-00033/10 a 234-00038/10)

Atès que el Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats sobre la compatibilitat de diversos diputats i 
diputades ha estat publicat en el dossier del Ple que ha 
estat distribuït a tots els diputats i diputades, els de-
mano si se’n pot eximir la seva lectura i es pot aprovar 
aquest dictamen per assentiment. (Pausa.)

D’acord.

Comunicació
al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art.41.2 del Reglament)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la co-
municació al Ple de la composició de les meses de les 
comissions. Atès que la nova composició de la Comis-
sió de Salut ja està inclosa en el dossier del Ple, els pre-
go també que se n’eximeixi la lectura.

(Pausa.)
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Compliment
del pressupost de despeses del Parlament  
de Catalunya en data del 30 de juny de 2015  
(tram. 237-00001/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el com-
pliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya a 30 de juny del 2015. D’acord amb el nou 
article 29.3, lletra h, del Reglament del Parlament, la 
Mesa Ampliada ha encomanat la presentació de l’in-
forme sobre el compliment del pressupost de despe-
ses del Parlament de Catalunya al diputat interventor 
il·lustre senyor Joan Morell, qui té la paraula.

Joan Morell i Comas

Moltes gràcies, presidenta. Honorable president, vice-
presidenta, conselleres, consellers, diputats, diputades, 
permeteu-me que per petits problemes de mobilitat 
i per la brevetat en l’exposició em dirigeixi a vostès 
des d’aquí, l’escó estant. Només és per informar-los de 
l’informe sobre el compliment del pressupost de des-
pesa de l’exercici 2015 del Parlament de Catalunya, 
l’estat d’execució a data 30 de juny del 2015, i ho faré 
en nom dels tres diputats interventors del Parlament 
de Catalunya: el diputat Salvadó, el diputat Terrades 
i jo mateix.

Segons l’informe emès per l’Oïdoria de Comptes del 
Parlament –agraïment, per tant, al senyor David Pol i al 
seu equip–, permetin-me que els expliqui que el pres-
supost inicial del Parlament de Catalunya per al 2015 
era de 51.944.576,27 euros. S’han fet unes modifica-
cions pressupostàries que comporten 3.296.465 eu-
ros. Per tant, si fem una suma, el pressupost defini-
tiu és de 55.241.041,74 euros. Per qüestions evidents 
d’aquesta legislatura, en aquest pressupost, a data 30 
de juny, les obligacions reconegudes per capítols com-
porten 25.416.321,52, que això comporta obligacions 
reconegudes del 46,10 per cent del pressupost que te-
nim pel 2015; per tant, la diferència és la que queda 
per executar.

Suposo que vostès ja el coneixen, no cal que expliqui 
què representen els capítols I, II, III i IV. I, per tant, si 
els sembla bé, deixaria aquí la meva intervenció, espe-
rant que sigui de conformitat de tots els grups parla-
mentaris.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació passem, ara, a la votació, que, llevat que 
hi hagués alguna objecció, pot ser per assentiment. Es 
pot aprovar per assentiment? (Pausa.) No? Doncs, vo-
tarem electrònicament.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació del compliment del pressupost de 
despeses del Parlament de Catalunya a 30 de juny del 
2015.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Proposició de llei
de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya 
(tram. 202-00060/10)

Passem ara al cinquè punt de l’ordre del dia, que és el 
debat i votació del Dictamen de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat sobre la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya.

(Remor de veus. Pausa llarga.)

En primer lloc, i d’acord amb el Reglament, té la parau-
la, per presentar els treballs de la comissió, l’honorable 
senyor Salvador Milà, que va ser designat ponent relator.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, senyores i senyors diputats, públic 
que ens acompanya, realment, vull començar destacant 
la singularitat de la proposició de llei que avui portarem 
a votació. Certament, és singular que portem a votació 
una proposició promoguda per un grup de l’oposició que 
tracta d’un tema de gran transcendència social i política, 
com és el transport públic, que té una gran complexitat 
tècnica i econòmica, que és una veritable estructura de 
país i que arriba al plenari, crec poder-ho dir, amb un 
ampli consens entre les forces polítiques i acollint im-
portants aportacions dels moviments socials i vinculats 
al transport. Val la pena explicar per què Iniciativa va 
presentar aquesta proposició i per què els grups par-
lamentaris van acceptar de tramitar-la, per què el Go-
vern s’ha implicat molt en aquesta tasca i per què, dic, 
avui crec que aconseguirem un ampli consens.

Bé, cal recordar que en aquell moment veníem d’una 
mobilització important de Stop Pujades; desembre-fe-
brer del 2014, es va posar en evidència una mobilitza-
ció ciutadana que deia «Stop Pujades al transport pú-
blic». S’havien incrementat les targetes de la T-10 un 
24,85 per cent des del 2011; la 50/30, un 26,87 des del 
2011, la 70/30 un 22,93. Hi va haver molt de debat so-
cial i debat aquí al Parlament.

Però veníem també d’una situació de dèficit insupor-
table del transport públic, acumulat des de l’any 2009 
fins al 2013, que havia portat, va portar a la necessitat 
d’establir un conveni, un programa, un pla quadriennal 
de gestió del finançament entre administracions 2014-
2017, on s’abordava un dèficit acumulat de 411 milions 
d’euros, dels quals 240 amb entitats financeres.

Veníem també d’una situació d’incomprensió i de pro-
testa davant de l’aprovació del model T-Mobilitat, que 
barrejava aspectes de suport tecnològic al transport 
amb aspectes de gestió de la recaptació.

I, per què no dir-ho també?, veníem d’una situació, di-
ríem, d’una percepció equivocada del transport públic 
com un sistema ineficient, generador de dèficit i que, 
en definitiva, no responia ni a les demandes socials ni 
era suportable econòmicament.

Aquest era un marc difícil, no?, i teníem un mandat molt 
clar: el mandat d’una llei de mobilitat que des del 2003 
deia que havíem de tenir un marc legal per al finança-
ment del transport públic.
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I també venim –i vull invocar-ho– del Congrés del 
Transport Públic, que l’abril de 2015 les entitats ciu-
tadanes van fer per reclamar precisament molts dels 
aspectes que aquí es tracten.

Vull començar dient que això ha estat possible perquè 
totes les forces polítiques hem estat conscients que ai-
xò era necessari, era un tema que calia abordar, que 
calia fer-ho amb consens, i sobretot –també vull dir-
ho; allò que diuen, no me duelen prendas– perquè el 
Govern va tenir una actitud absolutament receptiva, 
i sobretot perquè vam coincidir –jo crec que això és 
l’important en aquesta fase inicial del relator– en el 
concepte clau d’aquest projecte de llei: la mobilitat com 
a servei d’interès general, de caràcter universal, per a 
tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, visquin 
on visquin, treballin on treballin, es moguin com es 
moguin. Tothom ha de tenir dret a un transport públic 
eficient, que li permeti moure’s d’una forma sostenible 
ambientalment, i també econòmicament; aquest con-
cepte, doncs, de cohesió social i de reequilibri territo-
rial, des de la Vall d’Aran fins a les Cases d’Alcanar, 
des de Salses fins a Guardamar no, però sí, en tot cas, 
eh?, des d’un punt a l’altre del país. I, per tant, l’obliga-
ció de les administracions públiques de garantir l’accés 
de les persones a aquest servei en tot el territori i en 
condicions d’igualtat i d’equitat.

Segon aspecte: la necessitat que el sistema de finan-
çament del transport públic es convertís en un ele-
ment de fiscalitat ambiental, el transport públic com 
a eix de les polítiques de sostenibilitat en l’àmbit de 
la mobilitat. No podem parlar dels greus efectes ne-
gatius que té la mobilitat privada si no plantegem al 
davant una alternativa amb el transport públic. A par-
tir d’aquí, s’ha anat construint un consens amb aporta-
cions importants per part del Govern que van fer que 
diversos grups parlamentaris hi presentessin esmenes; 
el mateix grup proposant, també el Grup Parlamenta-
ri Socialista, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
el Grup Parlamentari del Partit Popular, o que el partit 
de Ciutadans, que no en va presentar, hagi tingut una 
gran participació i aportacions molt positives en el de-
bat en comissió.

També vull agrair, perquè estem parlant d’agraïments, 
l’extraordinària aportació que ens ha fet l’associació 
de Promoció del Transport Públic, la PTP, les que ens 
han fet les entitats veïnals, la plataforma «Stop puja-
des»; estem parlant de més de vint-i-vuit comparei-
xences en la comissió, aportacions de tots els sectors, 
tant dels institucionals com dels socials, sense oblidar, 
fins i tot, aportacions internacionals, com era el cas 
de l’autoritat del transport públic de Londres, que ens 
va fer arribar les seves propostes. També vull agrair, 
doncs, per tant, el treball del lletrat senyor Xavier Mu-
ro, sense la col·laboració i comprensió del qual hauria 
estat molt difícil confegir aquest projecte. I, en defi-
nitiva, el treball, també, de tots els diferents ponents 
que hi han intervingut, per part del senyor Terrades, 
el senyor Sanglas, el senyor Reyes, el senyor Rull, el 
senyor Matías Alonso i, en definitiva, tots els que heu 
tingut aquesta participació i aquesta implicació a fer 
un projecte que crec que serà útil per al país i que, en 
tot cas, quan faci posicionament com a Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, expli-
caré els aspectes que per nosaltres resulten més relle-
vants i els compromisos que assumim de cara al futur.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

A continuació, passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per defensar les esmenes reservades, i pos-
teriorment intervindran els altres grups per fixar el 
seu posicionament. 

En primer lloc, doncs, té la paraula, per defensar les es-
menes reservades del Grup Parlamentari Socialista, el 
diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Conseller, tot i que nosaltres hem 
mantingut una esmena del conjunt d’esmenes que vam 
presentar, jo crec que s’ha fet un bon treball intentant 
incorporar totes aquelles aportacions que els grups 
parlamentaris havíem fet: hem passat de la llei Milà a 
la llei Vila. En tot cas, jo crec que això representa que, 
d’una llei que va sortir de la iniciativa d’Iniciativa per 
Catalunya, hi ha hagut unes incorporacions molt im-
portants i un treball realment destacable per part de la 
conselleria per fer-se seva, també, aquesta llei.

Nosaltres hem mantingut viva una esmena que fa re-
ferència, diguem-ho clar, a la T-Mobilitat, que després 
m’hi referiré, perquè, tal com ha quedat redactat l’arti-
cle 12.3 d’aquesta llei, creiem que no acaba de garan-
tir el que nosaltres intentàvem defensar amb la nos-
tra esmena. Som conscients que aquesta esmena que 
hem mantingut viva tindrà dificultats per prosperar, 
per l’acord que hi ha entre el Govern i el grup pro-
posant de la iniciativa legislativa, el Grup d’Iniciativa 
per Catalunya, però nosaltres la mantindrem i al final 
m’hi referiré.

Malgrat això, donarem suport al conjunt de la llei. Tot 
i que aquesta..., i hi donarem suport perquè aquesta 
llei, des del nostre punt de vista, té objectius i consi-
deracions que són raonables, però que té un contingut 
excessivament generalista i poc concret, eh? Tan poc 
concret que els temes nuclears d’aquesta llei, que su-
poso que per això ha tingut o tindrà el recolzament del 
grup parlamentari majoritari d’aquesta cambra, reme-
ten a futures lleis en temes que, des del nostre punt de 
vista, són nuclears de tot el sistema de transport, en 
concret el tema del finançament del transport públic 
a Catalunya.

És cert que s’hi apunten solucions. S’hi apunten solu-
cions però no acaba de quedar fixat del tot quina ha 
de ser la part del finançament en què seria desitjable 
que el transport públic es nodrís a partir de les tari-
fes, o aquella part que ha de sortir dels pressupostos 
de les administracions. Aquesta és una qüestió bàsica 
que està aquí al damunt de la taula i que suposo que 
haurem de resoldre en el futur, a la propera legislatu-
ra o en properes legislatures, si és que les legislatures 
segueixen sent tan curtes com les que darrerament es-
tem acostumats.
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I entrant en el tema de finançament. És veritat que el 
transport públic, sobretot a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, ha tingut un greu problema de finança-
ment. Jo aquí vull destacar el treball conjunt que ha 
fet el Govern de Generalitat –jo crec que s’ha de re-
conèixer–, el conjunt de governs locals, sobretot l’àrea 
metropolitana de Barcelona, que han aconseguit arri-
bar a un acord per reestructurar l’endeutament, i, per 
tant, intentar solucionar aquest greu problema que jo 
crec que tenia lligat, o podia portar a lligar de peus i 
mans les solucions futures del transport públic en el 
país.

Ara, la llei que avui aprovarem no acaba de solucionar 
els aspectes reals de finançament del transport públic, 
perquè és veritat que la llei defineix tot un seguit d’ob-
jectius per obtenir recursos, molt centrat a gravar el 
transport privat, cosa que a nosaltres ens sembla bé, 
però que no incideix, des del nostre punt de vista, a 
garantir una major eficiència del sistema de transport. 
La llei que avui aprovarem esmenta un total d’unes set 
figures tributàries noves que no acaben de concretar 
com s’acabaran d’implementar, i haurà de ser el Go-
vern que surti del procés electoral del 27 de setembre, 
que més enllà dels temes que ens anuncia el president 
suposo que també haurà de treballar per qüestions que 
afecten el dia a dia dels ciutadans, i aquesta n’és una..., 
ho torno a repetir: serà el Govern, que haurà de pre-
sentar en el Parlament tot un seguit de nous projec-
tes legislatius per a l’establiment d’aquests tributs. Per 
tant, seguim tenint al damunt de la taula un problema: 
és a dir, una manca de concreció de com obtindrem 
aquests recursos. Aquesta jo crec que..., o aquí tenim 
la clau de per què avui aprovarem per part de la ma-
joria aquesta llei, o hi haurà aquest suport a la llei que 
va presentar el senyor Salvador Milà ara fa uns mesos, 
perquè el que estem fent és derivar cap al futur les so-
lucions al finançament del transport públic en el nos-
tre país.

Hi ha un tema que també és innovador en aquesta llei, 
que nosaltres considerem adequat tractar-ho així, que 
són les subvencions a les tarifes del transport públic 
destinades a determinats col·lectius; és a dir, les tari-
fes socials, eh?, i que es diu que les hauran d’assumir 
entitats públiques o privades responsables de les polí-
tiques socials, però tampoc no acabem de concretar en 
la llei com això es farà i, per tant, aquí podem tornar a 
tenir una altra demora respecte a la solució que haurí-
em d’adoptar en aquestes qüestions. 

Esperem que el nou Govern que surti del procés elec-
toral, i que haurà d’abordar alguns dels temes que jo 
els plantejava, també abordi, ja aprofitant el viatge, 
mai millor dit, una simplificació de la Llei de mobi-
litat, que jo crec que no es tracta en aquesta llei, per 
simplificar, des del nostre punt de vista, l’excessiva 
burocràcia que origina l’aplicació de la Llei de mobili-
tat, per fixar mecanismes més vinculants i que siguin 
aplicables, sobretot amb relació a l’urbanisme i que te-
nen una relació directa amb el transport públic; fixar, 
ho torno a repetir, mecanismes més clars d’ingressos 
finalistes per al transport públic: són aquests nous 
projecte legislatius que el govern haurà de presentar. 
I també augmentar el protagonisme de les administra-

cions locals en la gestió de la llei, perquè, finalment, 
són aquestes les que han d’aplicar les mesures pel que 
fa a la mobilitat i el transport públic, però la seva par-
ticipació en els diferents mecanismes segueix sent, 
des del nostre punt de vista, molt limitada.

I em referiré a l’esmena que mantenim viva, que és el 
tema que fa referència a la T-Mobilitat. Nosaltres no 
estem en contra d’aquest títol de transport, no estem 
en contra d’aquest suport tecnològic; ara, sí que tenim 
reserves respecte a com s’ha gestionat aquesta qüestió. 
Creiem que estem... –quan va comparèixer el secre-
tari davant de la comissió parlamentària corresponent 
ja ho vam explicar–, creiem que estem davant d’una 
privatització de la gestió de la venda de títols, una pri-
vatització en tota regla, des del nostre punt de vista, i 
que la solució que s’ha adoptat en la llei no acaba de 
garantir la protecció de les dades dels usuaris, que per 
nosaltres és essencial.

Nosaltres no estem en contra que es pugui haver uti-
litzat la via de concessió; sí que crèiem, i creiem, que 
s’hauria de limitar a aspectes concrets de comercia-
lització dels suports tecnològics i no a la recaptació, 
no a la recaptació en atenció a, justament, la protecció 
de dades dels usuaris. Creiem que la ròtula per tal de 
gestionar aquestes polítiques havia de ser, com ho és 
ara, l’Autoritat del Transport Metropolità, i que tota la 
utilització de la base de dades que es pugui originar 
només ha de ser amb finalitats estadístiques no perso-
nalitzades i no amb finalitats comercials.

Ens preocupa, senyor conseller, que tot el –ja li ho he 
dit alguna altra vegada, i acabo aquí la meva inter-
venció– sistema de mobilitat del país estigui en mans 
d’empreses que estan participades per una única em-
presa. Tenim la mobilitat regulada per peatges a les 
autopistes, molts pàrquings a la ciutat capital del país, 
i ara sabrem com es mouen els ciutadans i ciutadanes 
del nostre país a través de la T-Mobilitat. Tot en mans 
de la mateixa empresa ens sembla un xic preocupant.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, té la paraula, per defensar les esmenes pre-
sentades del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, el diputat Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Señora presidenta, conseller, señoras y señores dipu-
tados, el transporte público es un servicio fundamen-
tal que ofrecen las administraciones al conjunto de los 
ciudadanos, un servicio que debe ser eficaz y eficiente, 
y que debe ser sostenible para garantizar que las gene-
raciones futuras no deban de pagar las infraestructu-
ras y los equipamientos del presente.

Han sido muchas las ocasiones en las que desde este 
grupo parlamentario hemos insistido en la necesidad de 
una ley de financiación del transporte público que garan-
tice su sostenibilidad y estabilidad, y por ello es una bue-
na noticia el hecho de que finalmente hoy se pueda dar 
este primer paso con esta proposición de ley que tiene 
todos los números de prosperar. Cabe recordar que, de 
hecho, se perdió una gran oportunidad cuando se consti-
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tuyó el àrea metropolitana de Barcelona, en el año 2010, 
dejando al margen algo tan necesario como era la finan-
ciación del transporte.

Realizar una ley de financiación del transporte públi-
co debe hacerse desde el consenso y el diálogo de los 
diferentes agentes implicados y de las administracio-
nes que participan, abandonando tacticismos políticos 
y otros intereses ajenos al interés general.

Esta ley se divide claramente en tres partes. La prime-
ra de ellas desarrolla las normas generales del siste-
ma y establece como objetivo garantizar el derecho a 
la movilidad de toda la población; también resalta las 
fuentes de financiación, la necesidad del equilibrio fi-
nanciero del conjunto del sistema, y enumera un míni-
mo de gastos de explotación e identifica las fuentes de 
ingresos posibles y los principios de aplicación en los 
sistemas de tarificación del transporte.

Compartimos gran parte de este articulado, a pesar de 
que nos preocupa la delicada situación financiera del 
transporte público –por ejemplo, en el área metropo-
litana de Barcelona–, y también la desproporcionada 
subida de tarifas, que en 2014 fue de un 3,5 por ciento 
de media y de un 5,1 para los títulos más utilizados, 
muy por encima del IPC. Aquí es necesario destacar 
que los gastos en el transporte son una parte impor-
tante de los gastos familiares, y es necesario encontrar 
soluciones que contengan la creciente aportación de 
los usuarios, que sean sostenibles en el tiempo y que 
den estabilidad al sistema.

Es de vital importancia garantizar las mejoras econó-
micas para que el transporte en general y de las áreas 
metropolitanas en particular..., respetando las compe-
tencias de todas las administraciones –municipales, 
autonómicas y metropolitanas. Y para ello es nece-
sario profundizar para tratar los déficits existentes y 
estudiar alternativas viables y sostenibles, que han de 
ser acordadas entre todos. En el caso concreto del área 
metropolitana de Barcelona, la propia AMB, la Gene-
ralitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona 
deben llegar a un gran acuerdo con el Estado para po-
der acordar un modelo entre todos.

Pero ¿qué ha pasado para llegar a este extremo y pro-
vocar una situación casi insostenible en el transpor-
te? Algunas de las causas por las que hemos llegado 
aquí son las siguientes: la disminución de la demanda 
–desde el año 2011 el sistema de transporte público ha 
perdido 30 millones de validaciones–; el incremento 
de la tarificación de los abonos sociales, que represen-
tan un 22 por ciento del coste del sistema; el aumento 
de la oferta y de las inversiones; la insuficiencia de las 
aportaciones por parte de las administraciones para 
sufragar las necesidades del sistema.

Por otro lado, una mención destacada debemos hacer 
a la sección tercera del capítulo II, es decir, la fisca-
lidad específica para la financiación del sistema; en 
otras palabras, para que todos nos entiendan, los im-
puestos. Aquí no compartimos esta proposición de 
ley. Por ejemplo, nos preocupa mucho que se preten-
da introducir nuevas figuras tributarias, es decir, más 
impuestos: recargo sobre el impuesto de actividades 
económicas; contribución especial o tasa para actos 

de gran concurrencia; tributos sobre el uso del vehícu-
lo privado –y aquí se establecen diferentes casos: im-
puestos o tasas que graven las vías de alta capacidad, 
impuestos o tasas que graven la contaminación atmos-
férica, impuestos o tasas sobre el impacto ambiental 
para vehículos en itinerancia y turísticos–; recargo so-
bre el IBI; recargo sobre la matriculación, recargo sobre 
el impuesto sobre las estancias turísticas, recargo so-
bre tributos locales destinados a financiar el sistema 
de transporte. Recargo, recargo, recargo.

Ustedes aquí hacen lo fácil. ¿Que falta dinero? Subi-
mos o creamos impuestos. ¿Que hay ineficiencias en el 
sistema? Subimos o creamos impuestos. ¿Que hay em-
presas públicas sobredimensionadas en el capítulo es-
pecialmente de directivos y mandos, por no decir «de 
amiguetes»? Subimos o creamos impuestos.

¿Y quién paga todo esto? Como siempre, la clase me-
dia trabajadora. A ellos les subimos los impuestos, les 
aumentamos la presión fiscal, y con ello resolvemos 
todos los males y los problemas de una mala admi-
nistración.

¿Dónde queda aquí la correcta gestión de los recursos 
públicos, de no gastar en aquello que no es necesa-
rio? ¿Se dan cuenta de que con estos nuevos impues-
tos ustedes están atacando a una amplia mayoría de 
ciudadanos, y además a motores importantes de la 
economía de este país, como es el turismo o el sector 
automovilístico, que genera miles de empleos en Ca-
taluña y en el resto de España? ¿Con estos impuestos 
somos más competitivos, o se ponen más palos a las 
ruedas a la recuperación económica y a la creación de 
puestos de trabajo?

Quiero hacer hincapié en alguno de estos recargos. Por 
ejemplo, se crea este nuevo recargo sobre el IAE, que 
se suma al actual tributo de la movilidad, que recae 
sobre todas las personas obligadas a pagar el IBI de 
sus municipios. De hecho, el actual tributo de movili-
dad, recargo del transporte, por ser propietario de un 
inmueble, vincula la propiedad con la financiación del 
transporte público. Este recargo, como hemos dicho 
en reiteradas ocasiones, es injusto, porque hace pagar 
por igual a vecinos de barrios y ciudades muy diferen-
tes y que reciben de forma desigual la prestación del 
servicio del transporte público. ¿Cómo puede exigirse 
este tributo a ciudadanos de barrios o municipios que 
tienen grandes carencias en relación con otros munici-
pios o barrios de su entorno? ¿Por qué un barrio o un 
municipio que carece de metro, de Ferrocarriles de la 
Generalitat, o tiene pocas líneas de autobuses, tiene 
que someterse a la misma presión impositiva que otros 
municipios que sí los tienen por los mismos servicios? 
En esta área metropolitana de Barcelona podemos en-
contrar muchísimos ejemplos que ratifican esa dife-
rencia entre barrios y entre ciudades.

En el año 2013, el Gobierno cuadripartito del Área Me-
tropolitana de Barcelona hizo una previsión de recau-
dación del tributo metropolitano sobre el IBI de 94 
millones de euros; en 2014, de 97 millones de euros, 
un 4 por ciento más. Algunos que forman parte de ese 
Gobierno, cuando estaban en la oposición, criticaban 
ese tributo, pero la realidad es que el tributo metro-
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politano del IBI ha crecido un 40 por ciento entre el 
año 2007 y el 2012, en toda el área metropolitana de 
Barcelona. Desde el Partido Popular siempre nos he-
mos mostrado a favor de suprimir este tributo injusto, 
insolidario y una clara doble imposición, que fue crea-
do en el año 1992 por la Entidad Metropolitana del 
Transporte, con nuestro voto en contra.

Cabe recordar que habría que poner el acento en resol-
ver la mala gestión de las empresas concesionarias ges-
tionadas por el Área Metropolitana de Barcelona, que 
dejaron una deuda acumulada de más de 540 millones 
de euros en 2011 y que ahora hay que gestionar. Se re-
quiere una mayor seriedad y rigurosidad en la gestión 
de los recursos públicos. No se puede obviar la corres-
ponsabilidad de algunos grupos tanto en conducir a es-
ta situación insostenible del transporte como en la subi-
da indiscriminada de las tarifas.

Es por ello que consideramos que hay que resolver es-
ta situación con un nuevo modelo. Pero no solo se ha 
de trabajar desde la vertiente de los ingresos del sis-
tema, y concretamente de las aportaciones de las ad-
ministraciones, sino que también hay que mejorar la 
gestión del sistema. Les propongo que reduzcan gas-
tos superfluos de la estructura y de los operadores de 
transportes públicos –por ejemplo, en TMB, en el cual 
tenemos centenares de cargos directivos de esta em-
presa pública–, o que se desarrollen con mayor inten-
sidad las aportaciones al sistema a través de ingresos 
indirectos, patrocinio estable, publicidad, etcétera, 
que permitan una adecuada participación y colabo-
ración público-privada y que hagan más competitivas 
las infraestructuras y más eficiente el sistema en su 
conjunto.

En relación con las enmiendas presentadas por el Gru-
po Popular, indicar que retiramos las enmiendas 22, 
23, 34, 46, 86, 97 y 107 y que, por otro lado, man-
tendríamos las enmiendas 70, 72 y 81, que hacen re-
ferencia a los tributos propios y a los cedidos o par-
ticipados, donde discrepamos del contenido de esta 
proposición de ley. Además, solicitamos votación se-
parada de los artículos 17 y 18 y de la disposición adi-
cional tercera.

Finalmente, quisiera destacar que esta proposición de 
ley que se presenta es un importante trabajo realizado 
por el conjunto de los grupos parlamentarios. Y quisie-
ra agradecer especialmente al señor Milà la coordina-
ción y el impulso que ha realizado para tratar aquí hoy 
esta proposición, que es un paso adelante, es un paso en 
positivo, pero que todavía queda camino por recorrer.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

A continuació, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la parau-
la el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, mi-
rin, deixin-me començar amb uns agraïments, i especial-

ment, diguem-ne, a la tasca del senyor Milà, l’impuls des 
del primer moment, ja fa uns mesos, quan ens va pre-
sentar la proposta, perquè ho enteníem com un bon punt 
de sortida; discrepàvem d’alguns dels elements que se’ns 
proposaven, però enteníem, i així ho vam exposar en el 
debat inicial sobre l’esmena a la totalitat que va haver-hi, 
que finalment es va retirar..., però que, en tot cas, ja 
apuntàvem que ens semblava necessari fer aquest debat. 
Per tant, començar els agraïments pel senyor Milà, com 
a impulsor, però també als altres portaveus i al mateix 
Govern, que han permès arribar a un text prou consen-
suat, prou ampli..., apuntava el senyor Terrades «incon-
cret en alguns aspectes»; segurament, però segurament 
també aquesta és la virtut d’aquesta llei i, per tant, aquest 
punt de sortida.

Segurament un retard; un retard, com apuntava la Llei 
de mobilitat, aprovada el 2003..., anem tard respec-
te al que s’hauria hagut de fer, però, en tot cas, hem 
avançat i hem donat aquest punt d’inici.

Ens sembla interessant marcar aquest espai, marcar 
aquest camp de joc, i, per tant, això ens permetrà do-
tar-nos a tots...

Un consens, com algú apuntava també..., el senyor Re- 
yes apuntava la necessitat d’un consens. I és evident 
que aquests temes són temes cabdals, són temes de 
país, són temes importantíssims perquè no ens esti-
guem barallant en l’una i en l’altra, sinó que, en tot 
cas, aconseguim fixar aquelles bases que són comu-
nes a tothom i que a partir d’aquí puguem començar 
a marcar...

Per tant, malgrat el retard en el debat, benvingut l’a-
cord sobre aquests mínims.

Nosaltres entenem –i en el transcurs d’aquests deu 
anys encara s’ha notat més, i en un context també de 
crisi– la mobilitat, ja, com un dret social bàsic del se-
gle xxi. Com en el segle xix i el segle xx, en aquest 
segle xxi hem guanyat també altres drets, com pot ser 
el dret a la mobilitat. És un dret necessari, és un dret 
que es fa del tot necessari d’incorporar; amb un ele-
ment... Vivim i treballem a llocs molt diferents, la mo-
bilitat és un element que forma part de l’essència del 
nostre dia a dia i, per tant, diguem-ne, com a tal, ente-
nem que ha de ser entès i respectat des d’aquest punt 
de vista. I, per tant, com a dret que és, les administra-
cions públiques entenem que hi han de fer les seves 
aportacions, entenem que s’hi han d’implicar perquè 
tothom, visqui on visqui, tingui aquesta capacitat de 
tenir aquest dret a la mobilitat. L’entenem també com 
un element dinamitzador de l’economia. La mobilitat 
com a tal genera llocs de treball, genera..., especial-
ment a Catalunya tenim grans empreses, enginyeries, 
que també generen, doncs, aquests punts, diguem-ne, 
de coneixement i que, per tant, generen llocs de tre-
ball. I també entenem que aquesta evolució el que per-
met també és incloure criteris com la sostenibilitat i 
la innovació, també, en la mateixa mobilitat. Per tant, 
des d’aquest punt de vista, ens alegrem que, hi insis-
tim, hi hagi aquest principi d’acord.

En base a això, també el que hem d’establir –i és el que 
intentem també amb aquesta llei de finançament– és 
una necessària estabilitat del sistema, necessitem que 
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aquest sistema sigui sostenible en el temps. I aprofitem 
per denunciar en aquest moment, com hem fet en altres 
ocasions, la rebaixa constant de les aporta cions per part 
del Govern de l’Estat. El senyor Reyes deia: «Impostos, 
impostos, impostos.» Escolti, d’impostos, en paguem 
molts, en aquest país; el problema és que... Ahir el se-
nyor Montoro donava unes xifres del dèficit fiscal del 
país; nosaltres creiem que aquestes xifres estan infrava-
lorades i, per tant, són moltes més. Si aquests recursos 
es quedessin aquí, podrien anar a aquestes qüestions.

També estarem d’acord amb vostè que segurament al-
guns elements de millora de la gestió també farien, 
diguem-ne, rebaixar aquest dèficit, però inicialment 
entenem que hi han unes aportacions per part del Go-
vern de l’Estat..., que s’inhibeix de les seves necessà-
ries aportacions, la qual cosa fa que les administraci-
ons catalanes hàgim de replantejar o hàgim de pensar 
aquells elements que ens permetin fer sostenible i po-
der finançar aquest sistema.

És evident –i en això hem pres exemple de les dife-
rents compareixences que hi ha hagut durant tot el trà-
mit parlamentari– que en molts altres països, eh? –i es-
tem parlant del context europeu i, per tant, diguem-ne, 
no ens estem inventant absolutament res–, són altres 
nous impostos, figures tributàries noves, que són les 
que es preveuen en aquest text, i entenem que aquest 
és el camí a seguir. No vol dir..., entenem que tampoc 
no vol dir que hàgim d’entrar a fer tota aquesta cistella 
impositiva, però sí que és un camí a marcar.

També estem contents que en aquesta legislatura que 
ja finim hàgim incorporat alguns impostos mediam-
bientals; per tant, major consciència en el tema de la 
sostenibilitat ambiental i, per tant, diguem-ne, el crite-
ri de «qui contamina paga» també hi ha de ser present 
i ens ha de permetre ajudar el sistema.

Hem d’entendre, no només, diguem-ne..., si volem fer 
un cert equilibri entre el que és la mobilitat privada i 
la mobilitat pública, hem de transferir alguns recursos 
que passen de la mobilitat privada a la mobilitat pú-
blica, perquè entenem que aquest és el que hem de fer 
també. La incentivació per part de les administraci-
ons..., també amb la millora i amb l’eficàcia del trans-
port públic, però la incentivació del transport públic és 
el que ens permetrà al mateix temps també fer-lo més 
sostenible.

Tot allò que sigui adequar des d’aquest punt de vista 
la mobilitat a les situacions reals, a les situacions eco-
nòmiques, a les situacions personals dels ciutadans..., 
com més s’hi adaptin, més fàcilment tindrem usuaris 
que utilitzin el transport públic. Per tant, el que neces-
sitem és que el transport públic... –i avui en dia, per 
sort, les novetats tecnològiques ens ho permeten–, ens 
hem d’adaptar a la realitat social. La superació de les 
corones tarifàries, per exemple, que van ser una gran 
eina en el seu moment, però en aquest moment, en 
aquest context, entenem que queden superades. Hem 
de superar les desigualtats, que ciutadans que viuen a 
menys distància de la ciutat de Barcelona acabin pa-
gant més car el bitllet, i, per tant, hem de superar-ho.

Ens sembla que els sistemes actuals, el tema de la T-
Mobilitat –i, en tot cas, podríem entrar a qüestionar o 

a discutir sobre el tema de la gestió, però– en el fons 
entenem que és una bona eina, perquè ens permet una, 
diguem-ne, individualització concreta de cadascun 
dels ciutadans, i que, per tant, totes aquelles tarifes 
socials que entenem que hi han de ser incloses, tam-
bé, en el preu de cadascun dels bitllets dels ciutadans, 
aquesta individualització permetrà, segurament tam-
bé, fer polítiques molt més ajustades. Per tant, des d’a-
quest punt de vista, ens sembla adequat aquest siste-
ma que s’està en aquests moments implementant i que 
hem de tendir cap aquí.

Entenem també que, al mateix temps, el que sí que 
hem de fer és aconseguir superar l’àmbit metropolità. 
Abans els comentava la mobilitat que hi ha en aquests 
moments en el país –les noves comunicacions, la pre-
sència de l’alta velocitat, la millora, també, de la xarxa 
de carreteres– que permet que avui en dia els ciuta-
dans visquin i treballin a distàncies considerables; 
però que, en tot cas, també hem de garantir el dret 
d’aquestes persones a poder viure on desitgin i a poder 
treballar també allà on desitgin o on puguin fer-ho.

En tot cas, el que sí que ens sembla és que hem de fer 
tot aquest plantejament. Nosaltres vam presentar en el 
seu moment un seguit d’esmenes al projecte de llei, 
bàsicament amb referència al tema del T-Bus. Ente-
nem que, fruit del consens i fruit de l’acord a què s’ha 
arribat entre les formacions polítiques, nosaltres ens 
donem plenament per satisfets, amb la qual cosa vam 
transaccionar les esmenes que havíem presentat i no 
mantindrem cap de les esmenes que havíem presentat; 
en algun cas, l’hem retirada.

En tot cas, sí que alguns elements que ens interessa 
destacar de la llei, i que, per tant, diguem-ne, des d’a-
quest punt de vista, ens hi sentim còmodes i ens hi sen-
tim representats: la necessitat de crear aquest fons im-
portant de finançament del transport públic, on, allà, hi 
hagin totes les aportacions del sistema, que des d’allà, 
des d’aquesta borsa de recursos puguem fer front, amb 
una visió molt àmplia, hi insisteixo, hi insistim, a supe-
rar la visió metropolitana. Hem de tenir una visió molt 
clara del país en el seu conjunt i, per tant, amb reali-
tats i amb necessitats diferenciades. Per exemple, el te-
ma de la inclusió dels serveis a la demanda, els serveis 
de municipis amb baixa densitat és importantíssim, des 
d’aquest punt de vista. Si només els serveis públics de 
transport han de cobrir aquelles necessitats amb major 
demanda, estem fent un flac favor al territori, a l’equili-
bri territorial. Per tant, des d’aquest punt de vista, la in-
clusió d’aquest àmbit, la inclusió d’aquesta previsió per 
nosaltres ens sembla important.

Importants també alguns elements que s’hi inclouen: 
el fet d’excloure, a partir d’ara, el finançament de les 
infraestructures del cost, diguem-ne, del bitllet, que, 
per tant, és un element importantíssim. Entenem que si 
creiem en una bona estructura de transport públic el 
que cal fer és buscar aquells mecanismes que ens per-
metin finançar les infraestructures com a tals, però 
excloent-ho del preu del bitllet. Si repercutim aquests 
costos sobre el preu del bitllet, el que farem és encarir 
el preu del bitllet, el que farem és desincentivar la uti-
lització per part, diguem-ne, dels usuaris del transport 
públic, i, per tant, ens estaríem fent un flac favor. Això 
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és un peix que es mossega la cua, i, per tant, hem de 
potenciar algunes qüestions que ens ho permetin ex-
cloure i intentar, al màxim, introduir aquells elements 
que permetin rebaixar el cost.

Pensem que també els principis reguladors, la intro-
ducció dels principis reguladors de les tarifes, com el 
tema de la tarifació social, és importantíssima. L’altre 
element que també ens sembla important són aquelles 
mesures temporals d’exempció en casos de crisis me-
diambientals. Desgraciadament, estem en un àmbit en 
què hem patit ja diversos episodis de contaminació, i, 
per tant, ens sembla que les autoritats públiques tam-
bé n’han de ser conscients i han de posar a l’abast dels 
ciutadans aquelles mesures que ens permetin superar, 
diguem-ne, aquests elements.

En tot cas, felicitar-nos, tots plegats. És un inici. Ente-
nem que situem unes bones bases per a un bon finan-
çament del transport públic, i, en tot cas, ens empla-
cem a la propera legislatura a posar en marxa algun 
d’aquests elements que ens permetin finançar molt mi-
llor el transport públic.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, té la paraula el diputat Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Bé. Ara que estan presents aquí, 
vull expressar també l’agraïment al secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat, el senyor Ricard Font, i al se-
nyor Jaume Ruz, del seu equip, que ha col·laborat molt 
en la configuració d’aquesta llei. I també, en definiti-
va, doncs, a la gent de Comissions Obreres i a la gent 
també de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya. No s’ha dit aquí, però aquesta llei consolida una 
aportació important que es va fer en l’àmbit de la llei 
d’acompanyament, perquè es pugui dotar Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya d’un contracte progra-
ma que doni potencialitat i que li permeti prosseguir 
amb el bon servei que està donant. I, per tant, el nostre 
reconeixement, també, a tots els treballadors i els di-
rectius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Esperem que aquesta llei els sigui útil.

No és ni la llei Milà ni la llei Vila, malgrat que portarà 
la signatura del conseller Vila al butlletí. És una llei de 
país. I, efectivament –ho deia el senyor Terrades i ho 
deia també el senyor Reyes–, dependrà molt, efectiva-
ment, del Govern que hi hagi en aquest país, com apli-
ca el que no deixa de ser una llei d’ordenació; sobretot 
en l’àmbit dels recursos financers, és una llei d’orde-
nació de recursos i de com aplicar-los. 

Però, com que és una llei de finançament, malgrat que 
vull destacar altres temes, no vull deixar de començar 
per assenyalar que aquesta és una llei, sobretot, que 
genera drets als ciutadans. Això és l’important. És a 
dir, genera un dret per a tots els ciutadans de Catalu-
nya, visquin on visquin, a disposar d’un transport pú-

blic adequat. I la integració dels serveis a la demanda, 
com s’ha dit, és un canvi copernicà. I té un fort contin-
gut social, per tant, perquè col·labora en la cohesió so-
cial, col·labora en la cohesió territorial, integra també 
tot l’aspecte d’accessibilitat als centres de treball, als 
polígons d’activitat. Aquí Comissions Obreres i altres 
sindicats han fet una feina molt insistent perquè es po-
tenciï això, començant per les administracions públi-
ques i els centres de treball de la Generalitat. És a dir, 
s’ha de poder accedir al lloc de treball en aquest àmbit. 

I ajuda al reequilibri territorial i a la millora mediam-
biental. S’ha dit: «Com pot ser que estigui disminuint 
la utilització del transport públic quan sabem que el 
transport privat és un dels màxims generadors de con-
taminació.» Hem de canviar el paradigma, i això vol 
dir que s’ha d’invertir i s’ha d’ajudar el transport públic.

És una llei que prestigia el transport públic, que inten-
ta discriminalitzar-lo, en el sentit que hem dit –i ara en 
parlarem molt clarament– que no és el transport públic 
el culpable dels dèficits de les administracions, i és 
també un bon exemple, si m’ho permeten, de les polí-
tiques d’austeritat. A les esquerres sempre ens acusen 
que nosaltres no som austers, que nosaltres malgastem 
els diners. Aquesta llei demostra que es poden fer po-
lítiques d’austeritat en la utilització dels recursos pú-
blics i, alhora, que ajudin la gent, que inverteixin en 
aquells sectors socials més desafavorits.

Per tant, benvinguda sigui l’austeritat quan aquesta és 
una austeritat, si m’ho permet el conseller –que ell se-
gur que ho entendrà–, «berlingueriana», que és aque-
lla que va dir: «No, no..., el “despilfarro” està en altres 
àmbits; en els serveis públics s’hi ha d’invertir.»

Però abordo el tema que assenyalava el senyor Reyes. 
És veritat, la gent voldrà saber: «Bé, això com es pa-
ga?» Escolteu, no és veritat que tot ho pagaran els 
impostos. No voldria que l’opinió pública sortís amb 
aquesta idea. No, no... «Les administracions públi-
ques asseguren el finançament adequat del conjunt del 
sistema del transport públic de Catalunya. Les admi-
nistracions amb competència dels diversos mitjans de 
transport han de garantir» –són elles les que han de 
garantir– «l’equilibri del conjunt del sistema. Cada 
Administració, pel que fa al seu àmbit de competèn-
cies, ha de consignar en els pressupostos de cada exer-
cici els imports destinats al finançament dels mitjans 
de transport, de conformitat amb les obligacions res-
pectives. Les aportacions de les administracions han 
de ser estables» –estables– «amb un grau de cobertura 
adequat als criteris fixats i contenir previsions pluria-
nuals,» –no es pot tornar a produir la situació que ex-
plicava el senyor Reyes a l’àrea metropolitana– «i les 
aportacions han de ser proporcionals a les necessitats 
de mobilitat de cada territori.»

Però també és important destacar el que s’ha dit, tam-
bé: les polítiques socials que es fan a través dels mit-
jans de transport públic són polítiques socials que han 
d’assumir els diferents departaments, els diferents 
programes, els diferents convenis que contemplen. 
No podem atribuir a dèficit el que és una política jus-
ta d’ajudar les persones amb necessitats especials, els 
joves, la gent que busca feina, el reequilibri territorial. 
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Però això té nom i cognom, i, per tant, és una política 
sectorial o és una política ambiental que ha d’anar en 
els programes de qualitat de l’aire.

Però és que també parlem, sobretot –i aquest és un te-
ma que va sortir en el debat–, de les obligacions finan-
ceres: què passa amb aquest dèficit que arrosseguen 
ara les administracions metropolitanes sobre el dèfi-
cit? Repercutirà això en la tarifa? Aquesta era un de 
les reivindicacions principals de l’«Stop pujades»: «No 
ens feu pagar els dèficits de la mala gestió.» Dispo-
sició addicional primera: «Les obligacions financeres 
del sistema del transport públic exigibles en el moment 
en què entri en vigor aquesta llei han de ser ateses 
per les administracions competents en aquesta ma-
tèria amb càrrec a dotacions pressupostàries respec-
tives» –lean conmigo– «sense que es puguin compu - 
tar com a cost per a la determinació de les tarifes del 
servei.» Eh?, ojo al loro, que no estamos tan mal, que 
diria aquell. 

No. És important destacar això, com és important des-
tacar la diferenciació que es fa –que també ho ha as-
senyalat el senyor Sanglas– entre què és el que ha de 
pagar l’usuari del transport públic. Ha de pagar les 
despeses d’explotació del servei. Ha de pagar allò 
que utilitza immediatament. Les infraestructures, les 
amortitzacions de les estacions, les despeses en vies 
noves han d’anar als pressupostos d’inversió, com hi 
van les carreteres o com hi va la construcció de l’es-
cola. No ho paga l’alumne amb una taxa escolar. Per 
tant, aquest també és un element important.

La gran aportació..., bé, una de les grans aportacions 
al tema, la gran reivindicació de la gent de l’àrea me-
tropolitana: què passa amb la integració tarifària. Tot 
Catalunya es constitueix com una àrea integrada en 
les tarifes del servei del transport públic. Cada àmbit 
territorial de prestació es constitueix amb una única 
zona homogènia als efectes de tarifació. L’àrea me-
tropolitana, l’àmbit metropolità que definim és una 
única zona de tarifació. Què vol dir? Que en cada un 
d’aquests àmbits es poden fer els desplaçaments mit-
jançant un únic pagament dins d’un termini temporal 
independentment dels canvis intermodals i de la dis-
tància recorreguda, tant si vas a Terrassa com si vas a 
Sabadell, tant si vas a Molins com si vas a Sant Feliu: 
un únic pagament i una única tarifa en aquest àmbit 
d’integració. Quan? Un any, un any dóna a les admi-
nistracions públiques perquè confegeixin aquesta in-
tegració.

L’altre tema, també molt important, la integració dels 
serveis a la demanda, s’ha dit: la intermodalitat amb 
la bicicleta, amb el car sharing i amb el car pooling. 
Clau. És a dir, els serveis públics de transport han de 
permetre l’accés gratuït de les bicicletes sense pagar 
tarifa complementària, i tots els sistemes locals que 
tinguin sistema de Bicing –o a Girona, etcètera, on ja 
es vagi implantant– s’ha de tendir progressivament a 
la integració de la tarifa del Bicing amb, també, la ta-
rifa del transport. Per tant, facilitar aquesta intermo-
dalitat.

Els títols. Aquest és el tema clau, no?, també. Quins 
bitllets hi hauran? Per diferenciar-ho del tema del su-

port tecnològic, la famosa T-Mobilitat. Hi ha d’ha-
ver el títol general, el títol de fidelització de l’usuari, 
aquell títol on es practica el gruix de les polítiques 
d’accessibilitat. Però també –i era una de les deman-
des importants del nostre projecte– el títol social i am-
biental.

El títol social i ambiental és la clau. És aquell que in-
corpora de forma complementària o acumulativa to-
tes les ajudes a les polítiques socials o ambientals que 
en cada moment es determinin. Però què és important 
d’aquest títol –una altra reivindicació del moviment 
«Stop pujades»–: l’import inicial, que s’ha de fixar 
dins del proper exercici pressupostari, i les revisions 
posteriors d’aquests títols socials i ambientals han de 
prendre en consideració els valors mínims de salari i 
de renda de referència, sense superar-ne les quanties 
o la línia d’evolució d’una manera ja prèviament de-
terminada i amb previsió plurianual. Prou sorpreses, 
prou increments superiors. Ajustament a allò que evo-
lucioni realment la capacitat adquisitiva dels sectors 
socials més febles.

Per tant, un títol universal, un títol que sigui per al con-
junt dels usuaris, el títol social i ambiental per a tothom 
que ho necessiti, en un únic títol, amb totes les políti-
ques socials, i després els títols per als usuaris no ha-
bituals.

Suport tecnològic comú. És el tema de la T-Mobilitat. 
És clar que ha estat el gran debat. Jo crec que la gran 
virtut d’aquesta llei és que desconflictivitza. Una cosa 
és el conveni que s’hagi signat –que s’haurà de veure 
què fa la nova autoritat metropolitana amb relació al 
conveni amb T-Mobilitat–, però que es deixa clar, per 
activa i per passiva, que el sistema de tarifació és de 
titularitat i gestió pública. Hi estem d’acord. Hi ha un 
article que ho diu: «El sistema de tarifació és de titu-
laritat i gestió pública.» I els títols de transport poden 
tenir un suport tecnològic comú, estès a tot el terri-
tori de Catalunya, que permet identificar els sistemes 
tarifaris, els diferents mitjans de validació, una única 
validació per incorporar-hi els diferents mitjans de pa-
gament. Les dades... –senyor Terrades, ho sabem–, les 
dades incorporades en el suport tecnològic comú del 
sistema tarifari integrat no poden ser cedides a entitats 
privades, ni explotades amb finalitats comercials alie-
nes al servei del transport públic, i estan subjectes a la 
protecció de dades.

Per tant, correspon a l’autoritat que en aquell moment 
exerceixi la gestió d’aquest títol el fet de respectar 
aquests principis. Nosaltres aquests els reivindicarem. 
I, és clar que sí, tot dependrà del que passi a partir del 
27 i del 28 de setembre, o més enllà. És allà on caldrà 
determinar això.

I amb això acabo, trenta segons per a la governança. 
No ho he dit: creació de la Taula Social del Transport. 
Aquesta Taula Social del Transport, on hi ha repre-
sentades les entitats, tant de l’àmbit ambiental com de 
l’àmbit veïnal, tenen presència a la taula de governan-
ça, que és el Consell de Mobilitat de Catalunya –això 
ha estat molt important–, on s’informa de les tarifes, 
on es prenen les decisions o, en tot cas, s’informa i 
es participa en la presa de decisions de les autoritats 
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competents amb respecte a l’autonomia local. És un 
àmbit de participació consorcial de totes les adminis-
tracions competents amb presència directa de la Taula 
Social del Transport, que designa el seu representant.

En definitiva, creiem que aquesta és una llei d’oportu-
nitat. Caldrà veure com evoluciona aquest país, caldrà 
veure els compromisos de les diferents forces polítiques 
i socials que ens presentem a les properes eleccions per 
fer viable aquest projecte totalment diferent de gover-
nança del transport públic i demostrar que, una vegada 
més, si es vol es pot.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, 
el primer que he de dir és que el Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans sí que se sent còmode amb el conjunt 
d’aquesta llei, i que aquesta llei, realment, l’hem de 
veure com el que és, que és una assignatura pendent 
que tenia aquest Govern i que l’han tingut d’altres amb 
anterioritat. Perquè hem de recordar que això ve de 
lluny, ve del 2003, amb l’aprovació de la Llei de mo-
bilitat, i que hem trigat dotze anys, ben bé, a debatre 
aquesta qüestió en aquest Parlament, no? Els primers 
governs tripartits, doncs, bé, van tenir altres urgènci-
es. En tot cas, sí que hem sabut, o hem vist, entre ves-
tidors, que hi havia feina feta, i sí que hi havia una 
previsió de donar forma a aquesta necessitat d’orde-
nar, com ha dit també el ponent, i de, en certa forma, 
recolzar un servei essencial com és el transport públic. 
I la necessitat hi és, la necessitat segueix plenament 
vigent. La necessitat d’assegurar un finançament que 
sigui adequat al transport públic hi era i hi segueix 
sent. I, per tant, aquesta llei ve, en certa forma, a do-
nar-hi resposta.

Quan va arribar el primer Govern del senyor Mas, en 
aquella legislatura novena, en aquella legislatura llam-
pec, doncs tampoc hi havia aquesta necessitat. No es 
veia com una urgència, perquè potser teníem una altra 
necessitat de transport públic, de transport col·lectiu. 
No sé si se’n recorden, d’aquell capteniment nàutic, 
no?, del senyor Mas, d’aquella idea –no crec que ha-
gin tingut massa ocasió d’oblidar-ho, però vull recor-
dar-ho– d’embarcar-nos tots en aquell vaixell fantas-
ma, a hores d’ara ja desarborat, però que en tot cas 
ha tingut un allitament d’últim minut, que és, en certa 
forma, la cabina dels germans Marx, no? Però, en tot 
cas, ho veurem en els..., darrers dies.

En qualsevol cas, la llei és, efectivament, oportuna, i 
s’ha vist finalment l’oportunitat de tornar a plantejar 
aquesta qüestió. Ja es va fer també en la legislatura an-
terior, en la novena. Al febrer de 2012 ja hi va haver 
una moció aprovada pel Ple d’aquest Parlament en què 
s’insistia en la necessitat de cercar, de buscar..., de tre-
ballar per tenir per part del Govern de la Generalitat 
una proposició de llei que permetés un finançament 

adequat d’aquest servei essencial que és el transport 
públic. I, bé, aquella legislatura llampec va quedar en 
orris, però en tot cas la tenim damunt la taula.

Bé. Aquesta iniciativa, que ha plantejat, precisament, 
Iniciativa i que el Govern també ha tingut l’habilitat 
de fer-la seva..., hem de fer en aquest sentit un primer 
agraïment, que és la proactivitat que ha tingut també 
el senyor Milà plantejant aquest debat en el moment 
oportú i tenint també l’habilitat de guanyar els con-
sensos necessaris perquè, efectivament, arribi a bon 
port, i en aquest sentit també l’oportunitat, la visió po-
lítica, que ha tingut el conseller de fer-la seva en un 
moment en què, efectivament, hi havia una urgència 
social evident i la necessitat era plenament vigent.

Per tant, jo crec que ens hem de felicitar entre tots, es-
pecialment els que més implicats hi han estat –hi ha 
també el senyor Font seguint aquest debat–, els que di-
rectament s’han implicat a fer d’aquesta proposició de 
llei fins i tot gairebé una nova llei, perquè els canvis 
que hi han hagut jo crec que han enriquit el text final 
de la llei, i, efectivament, hi ha hagut un treball en què 
tant el ponent inicial com el mateix Govern, i crec que 
amb el recolzament, voluntariós, almenys, dels grups 
que hem participat en l’elaboració de la llei en la po-
nència..., ha donat lloc perquè tinguem la possibilitat 
de cobrir, de cobrir adequadament, una necessitat que, 
ho torno a dir, és socialment vigent..., que necessitem, 
efectivament, aquest accés amb condicions d’equitat, 
independentment de la situació social, de la ubicació 
territorial, de cada ciutadà a Catalunya..., el dret d’ac-
cés a aquest servei essencial.

Nosaltres..., hi ha una qüestió que potser seria la que 
ens podria tenir més incòmodes, que és la necessitat 
de nodrir de recursos públics, que vénen, al final, ho 
sabem tots, de la gent que paga els seus impostos, és a 
dir, els ciutadans..., en certa forma, no només per l’ad-
quisició dels bitllets, sinó també amb l’esforç per la 
via impositiva..., faran front. 

Però és ben clar: necessitem que el transport públic si-
gui eficaç i que sigui eficient, i també des d’un punt de 
vista que potser de vegades se’ns escapa, però és des 
del punt de vista energètic i des del punt de vista medi-
ambiental. És a dir, ho sabem: patim unes condicions, 
a hores d’ara, a moltes àrees de Catalunya, i especial-
ment a les àrees urbanes, però no només, però es-
pecialment a les àrees urbanes, en què els nivells de 
contaminació derivada del transport privat arriben a 
marges que són realment insostenibles, i és el moment 
que les administracions públiques ens hi impliquem de 
forma valenta. Perquè, al final, reclamarem també més 
esforç per la via impositiva als ciutadans, però ens hem 
d’implicar en la necessitat de netejar el nostre aire i de 
donar un millor futur també en l’aspecte ambiental a 
les generacions futures.

Per tant, a mode de resum, del que estem avui és da-
vant d’un bon text, un text que ha millorat en el debat, 
un text que s’ha debatut seguint uns paràmetres que no 
són potser els més habituals en l’àmbit parlamentari. 
En certa forma, entrarà a la petita història d’aquesta 
desena legislatura, el procediment que s’ha seguit en 
l’e laboració d’aquesta llei. Però benvinguda, la llei.
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I el que avui aprovarem, independentment que enca-
ra hi han algunes esmenes vives, hem de dir-ho i re-
conèixer-ho així, serà fruit d’un ampli consens dels 
grups. I, per tant, el que esperem també és que aquest 
consens es pugui mantenir en la propera legislatura i 
que el proper Govern de la Generalitat de Catalunya 
tingui a les seves mans una bona eina per assegurar, 
ho repeteixo, un transport públic que sigui eficaç i que 
sigui eficient.

Per tant, reiterar la benvinguda a la llei, i reiterar tam-
bé que el Grup Parlamentari de Ciutadans hi ha donat  
suport en la seva tramitació i avui, doncs, hi donarem su- 
port en un sentit molt ampli en aquest tràmit parla-
mentari d’aprovació definitiva. I repetir que és amb 
una voluntat ferma, precisament, que pugui complir 
al més aviat possible els objectius principals que té 
plantejats. I, per tant, esperem que doni garanties fi-
nanceres al sistema de transport públic, que asseguri 
la viabilitat dels principals transports implicats en el 
sistema de transport públic català i, per tant, que asse-
guri també la millora d’aquells aspectes socials que hi 
han de permetre l’accés equitatiu a tots els ciutadans, 
i especialment a tots aquells que es troben en dificul-
tats d’accés, sigui quin sigui el motiu que les provoqui.

Reiterar, doncs, el suport ple del Grup Parlamentari de 
Ciutadans a la llei, i esperar, com he dit, que en la pro-
pera legislatura es pugui aplicar a bastament i arribem 
a tenir un sistema de transport públic que sigui eficaç, 
que sigui eficient i que sigui sostenible.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt, té la paraula la dipu-
tada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs per posicionar la CUP - Alternativa d’Esquer-
res en aquesta proposició de llei. I ho farem intentant 
endreçar els dos temes estructurals que tracta: un te-
ma és relatiu al finançament i l’altre tema és relatiu a 
la integració tarifària. 

Respecte al finançament, nosaltres entenem que la 
proposta fa una bona proposta, valgui la redundància, 
que és aquest Fons de finançament del transport pú-
blic, que s’ha d’encarregar de gestionar precisament 
aquestes aportacions de les diferents administracions, 
però que per nosaltres bàsicament va destinat a eradi-
car tres vicis que han planat sempre en el transport, 
que és el que s’explicava abans, no?, aquest vici d’in-
cloure el preu de la construcció de les infraestructures 
en els costos d’explotació, que ha augmentat el dèficit 
del sistema de transport, que també entenem que ha 
estat un vici volgut i que s’ha d’eradicar ja..., i que aques- 
tes infraestructures és obvi i és lògic que vagin a càrrec 
dels pressupostos de les administracions públiques. 
Per altra banda, entenem que aporta una solució a un 
altre vici, que és el finançament insuficient, parcial i 
inestable per part de les administracions del transport. 
I, per tant, proposa solucionar-ho mitjançant els con-
tractes programa plurianuals, i entenem que és una 

eina millor que la que ara mateix tenim. I un tercer 
vici, que és fer repercutir finalment aquests costos en 
els bitllets, en els repagaments que els usuaris fem del 
transport, i per tant anar encarint de manera progres-
siva les tarifes via aquest repagament.

Clar, nosaltres entenem que sí que hi ha una pregunta 
lògica després de tot això, pregunta que es fan alguns, 
que és: «Això com es paga?» I enteníem que era lògic 
–lògic– que es fes un recàrrec sobre l’IAE i que es pu-
gui d’alguna manera, bé, estudiar aquesta contribució 
especial.

Tot i així, nosaltres entenem que s’han d’explorar unes 
altres vies de finançament; que aquestes vies de finan-
çament estan bé, les hem de fer notar, però que són 
insuficients. Per què? Per què entenem que hem d’ex-
plorar altres vies de finançament? Nosaltres entenem 
que és de justícia que part de la recaptació dels 600 
milions d’euros que guanyen els peatges privats, i que 
ja estan gairebé amortitzats..., han de ser part impres-
cindible del finançament dels transports. S’ha d’in-
troduir el pagament directe dels peatges a l’ombra. 
A més a més, entenem que una part de la taxa turística 
ha d’anar destinada al transport públic, ja que –i com 
veurem després, eh?– una gran part de les línies que no 
s’han retallat..., sobre serveis, sobretot els autobusos, 
són aquelles que van al parc Güell, són aquelles que van 
als llocs d’interès turístic de la ciutat, i diríem que s’ha 
d’estudiar ja, s’ha de posar ja, s’ha d’establir ja com a 
dret, el fet que el transport públic sigui pagat íntegra-
ment amb impostos i no se n’hagi de fer un repagament 
amb els bitllets.

Defensem el transport públic gratuït? Sí, el defensem. 
Transport públic gratuït no només per a aquelles clas-
ses populars que no se’l poden pagar, sinó per a, fi-
nalment, tots els que l’usin, i per tant configurar una 
veritable alternativa al transport privat; una veritable 
alternativa al transport privat que per nosaltres té bà-
sicament dos elements: el fet que és imprescindible 
per a la cohesió social garantir aquest model, aquest 
servei universal de transport, i un altre que és, òbvia-
ment, de millora del medi ambient i d’abandonament 
d’aquesta megalomania de grans infraestructures que 
s’ha tingut fins ara.

Era obvi que des de 2003, que s’havia aprovat la Llei 
de mobilitat, calia una llei de finançament. Al nostre 
parer, arriba tard, però arriba. I, mentrestant, què ha 
passat? Mentrestant, han passat coses bastant tristes, 
al voltant del transport públic. Ha passat una incapa-
citat crònica i reiterada per finançar de manera sufici-
ent aquest transport; ha passat la generació d’un dè-
ficit que és insostenible i que té diverses causes, no?, 
des del mal finançament que anomenàvem abans fins 
a obres faraòniques, com la línia 9 del metro, fins a la 
fórmula del cànon d’ús com a manera de pagament, 
fins a haver de rescatar fallides concessionàries, com 
l’eix Vic-Ripoll. I tot això ha passat.

Ha passat, també, que el deute s’ha volgut eixugar fent-
lo pagar als contribuents i fent-lo pagar sobretot als 
usuaris, als que gastem els transports públics. I, bà-
sicament, entre el 2008 i el 2013, els abonaments del 
transport més usats, que són la T-10 i la T-50/30, s’han 
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encarit un 43 per cent, mentre al mateix període l’IPC 
només s’augmentava un 9,6. Això passa quan el 70 per 
cent dels aturats no pot accedir als descomptes del trans-
port públic. I per això nosaltres entenem que és ara, és 
aquest moment el moment en el qual hem de plantejar 
necessàriament un transport pagat exclusivament amb 
impostos i no, per tant, repagat per part d’aquells que sí 
que utilitzem el transport.

Ha passat que, mentre usaven aquests cànons per a fi-
nançar obres faraòniques, mentre es mal finançava el 
transport públic, hi havien altres espais, eh?, com ho 
diríem?, altres espais opacs, altres espais en els quals 
no entra la llum del dia encara, altres espais que ara 
mateix no saben explicar per què tenen els directius 
que tenen o per què tenen personal fora de conveni 
a sous que són desconeguts totalment. Per què? Per-
què TMB segueix mantenint certs privilegis, perquè 
TMB no deixa passar la llum, perquè TMB no, mai, 
almenys fins ara, ha posat llums i taquígrafs a quina 
és la gestió, quins són els privilegis dels seus directius 
i com finalment s’han gestionat els diners de totes. Ai-
xò podríem dir que, en tot cas, seria menor, seria «ba-
ladí», si no s’acompanyés, en els últims anys, d’unes 
retallades constants als transports públics.

És a dir, finalment, estem parlant d’un model infrafi-
nançat, que cada any s’encareix, o encareix el seu bit-
llet, i al mateix temps es retallen línies d’autobús, es 
retallen els busos de barri, això sí, eh?, sense tocar el 
que afecta el sector turístic, que aquests sí que el ne-
cessiten, l’autobús, i no els que van a Can Tunis.

S’ha d’abandonar la via de l’encariment progressiu dels 
serveis i dels transports i s’ha de generar sobretot una 
alternativa de transport públic que li pugui plantar ca-
ra al transport privat. I això entenem que ara mateix 
no hi és.

Sobre la integració tarifària via la targeta Tibus, nos-
altres compartim plenament la necessitat, compartim 
plenament, per tant, l’esperit sobre aquest títol, creiem 
que és necessari, i sobretot compartim la reflexió al 
voltant de la gestió pública. I, per tant, per nosaltres 
era immoral, per dir-ho d’una manera suau, el que es 
volia fer, el que es vol fer amb la T-Mobilitat afavo-
rint, com sempre, els interessos d’empreses com Cai-
xaBank, Fujitsu, Indra i Marfina, per 58,1 milions 
d’euros, que, a més a més, en cas que no paguem, se li 
paguen interessos a «la Caixa».

I, finalment –abans se’ns deia que abandonéssim les 
zones de confort–, finalment el Govern, sense abando-
nar la seua zona de confort, que és voler veure negoci 
en tot allò on hi hagi un servei públic..., com sempre, 
aquesta privatització del títol de transport que suposa-
rà l’externalització de la gestió de la T-Mobilitat, per 
nosaltres ratifica una estratègia clara, que és finalment 
cedir, descapitalitzar coneixement de les administra-
cions, privatitzar el know how de les administracions i 
acabar, diguéssim, com sempre, fent negoci d’allò que 
és de tots, perquè això és de tots, és pagat dels diners 
de tots. En tot cas, ara serà d’uns pocs o serà dels que 
sempre és tot, no?, de «la Caixa».

Voldríem acabar dient que nosaltres hi votarem a fa-
vor –jo crec que ja ho he dit–; votarem en contra d’al-

gunes esmenes que entenem que desvirtuen el sentit, 
l’ètica de la llei; per tant, votarem en contra d’algunes 
esmenes que van en contra de, finalment, apuntalar 
aquesta gestió plenament pública del Tibus.

No descartem, en una tramitació posterior –i sempre 
que puguem acudir a tot, cosa que, malauradament, 
aquesta legislatura no hem pogut fer–, presentar esme-
nes no només sobre el finançament, sinó per a intentar 
eliminar d’arrel el que entenem que segueix passant 
i que és una xacra per a realment generar un bon sis-
tema de transport públic, que és la rebaixa de les au-
topistes i l’encariment cada vegada més del transport 
públic, que és la generalització dels peatges a l’ombra 
com a manera de pagament, i aquestes infraestructu-
res que estarem pagant i seguirem pagant fins al se-
gle vinent, és les ajudes i subvencions a la compra de 
cotxes... És incompatible que estiguem dient que les 
administracions públiques han de bastir un veritable 
sistema de transport públic i al mateix temps subven-
cionem la compra de cotxes privats.

Entenem que tot, d’alguna manera, camina finalment 
a fer un transport públic cada vegada..., o, en tot cas, 
amb una retallada estancada; per tant, que no acaba 
repuntant o no acaba de rescabalar-se el que finalment 
s’ha fet els últims anys. I entenem que hi ha hagut cer-
ta deixadesa i cert abandonament, doncs, en la voluntat 
jo diria que d’articular a través del transport públic tot 
el territori que va més enllà de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, i per això era tan important, doncs, un sis-
tema tarifari integrat.

Jo diria que, sense més, i com hem dit, votarem a fa-
vor de la proposició de llei.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable conse-
ller, senyores i senyors diputats, secretari de Mobilitat, 
director general, senyores i senyors, aquesta és una llei 
sorprenent en la seva culminació. Generalment, lleis es-
tructurals com aquestes són impulsades des del Go-
vern en forma de projecte de llei, però aquesta inicia-
tiva apareix com una proposta, justament, del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, en forma de proposició de llei, que el Go-
vern entoma, que el Govern decideix treballar-la i tre-
ballar-la a fons.

I, per tant, la manera com hem arribat avui a aquest 
dictamen, en aquest Ple, és sorprenent en el sentit que 
no hem treballat amb l’esquema clàssic de gestionar 
esmena per esmena, sinó que hem actuat com una po-
nència conjunta amb vuit ponents: els set ponents, que 
eren els set grups parlamentaris, més el Govern, de la 
mà del secretari de Mobilitat, del senyor Ricard Font.

I hem estat capaços de construir pràcticament un text 
alternatiu; evidentment, amb les bases que havien ins-
pirat la proposició de llei que en el seu moment va pre-
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sentar el senyor Milà, però avui aquesta sí que és una 
llei extraordinàriament consensuada. I, per tant, quan 
el senyor Terrades apel·lava que era la llei del Govern, 
la llei Vila, doncs, ens podíem moure exactament en 
aquests termes: neix com una proposició de llei d’Ini-
ciativa i acaba com una proposició de llei del conjunt 
d’aquest Ple. I, per tant, posar en valor la generositat 
que ha tingut, per una banda el ponent, el Grup d’Ini-
ciativa, i, per altra banda, l’audàcia, per dir-ho d’algu-
na manera, del Govern, doncs, que hem fet una cosa 
que també té un altre punt de sorpresa.

Fixin-se, aquesta és una llei que s’hauria d’haver apro-
vat l’any 2003 –l’any 2003-2004–, és una llei que era 
un mandat directe de la Llei de mobilitat que es va 
aprovar l’any 2003 per part d’aquest Parlament i que 
donava un termini d’un any per aprovar la Llei del fi-
nançament del transport públic. Doncs, en sis mesos 
hem estat capaços de fer allò que hauríem d’haver fet 
amb dotze anys, pràcticament. I, per tant, avui tenim 
aquesta llei de finançament del transport públic.

A mi m’agradaria també posar en valor la feina del Go- 
vern; som el grup parlamentari que dóna suport al 
Govern. La feina del Govern. Quina ha estat la prin-
cipal missió del Govern de Convergència i Unió, de la 
mà de Lluís Recoder i de la mà de Santi Vila? Que és 
evitar la fallida del sistema de transport i que això obli-
gués a una reducció important de l’oferta. El sistema 
de transport públic va estar a punt d’arribar al col·lapse; 
el nivell d’endeutament es va desbocar, i per això es va 
poder fer el pacte o es va haver de fer el pacte a l’entorn 
de l’àrea metropolitana, amb un endeutament de 546 
milions d’euros. I, per tant, evidentment, havíem de re-
accionar. Jo vull posar en valor, en nom del Grup de 
Convergència i Unió, aquesta capacitat que ha tingut el 
Govern de fer front a l’endeutament sense, hi insistei-
xo, reduir de manera significativa l’oferta.

El cost del sistema de transport públic ha crescut més 
del 60 per cent entre els anys 2005 i 2014, mentre que 
l’increment de la tarifa mitjana del sistema ha crescut 
un 44 per cent, incloent-hi l’increment de l’any 2014. 
Per tant, rotundament no s’ha traspassat la totalitat de 
l’augment del cost a l’usuari, no s’ha traspassat. I, per 
tant, aquesta és una altra qüestió que nosaltres avui 
volem explicitar d’una manera molt rotunda.

Hi ha un altre element de context, que tampoc no és 
menor, que és la reducció de les aportacions de l’Estat 
al sistema de transport públic. I aquest tema ha sac-
sejat d’una manera molt, molt severa aquest sistema. 
Despeses corrents: si l’any 2008 l’Estat aportava 144 
milions al sistema, l’any 2015 es redueix fins a 98 mi-
lions; mentre que la Generalitat, si l’any 2008 aportava 
193 milions al sistema, els anys 11, 12, 13, 14, n’aporta-
va 280, i enguany, 289. El pressupost del departament 
ha davallat un 40 per cent, però el departament ha fet 
un esforç molt important per no mantenir, sinó incre-
mentar les aportacions al sistema de transport públic. 
I això vol dir bona gestió i això vol dir capacitat de 
poder prioritzar.

En el sistema de transport públic hi ha hagut dues 
grans revolucions..., o n’hi ha hagut una primera, que 
va ser la integració tarifària l’any 2001, que va perme-

tre, sense fer inversions en noves infraestructures, dis-
parar la demanda, aconseguir captar molts més usuaris 
en el sistema de transport públic. En aquests moments, 
nosaltres, en l’entorn de Barcelona, tenim un dels sis-
temes més complets i universals del món. I això té un 
cost, fer això té un cost, i hem de veure com l’afrontem, 
aquest cost, i aquest, en molt bona mesura, és el que 
està plantejant el Govern i és el que pretén aquesta Llei 
de finançament del transport públic.

La segona gran revolució serà la T-Mobilitat. I la T-
Mobilitat, tal com està plantejada i expressada en 
aquesta llei, és un mecanisme que de manera molt ta-
xativa –i aquí s’han abocat algunes sospites– no per-
met, per contracte, comercialitzar amb les dades del 
sistema i dels usuaris. I aquesta afirmació queda blin-
dada específicament en aquesta llei. És un sistema que 
permetrà un sistema públic d’informació online i on 
time i que permetrà que els ciutadans paguin realment 
pel transport efectiu, diguem-ne, que emprin, per no 
utilitzar la paraula «consumeixin», que emprin efec-
tivament.

Vuit elements per definir què hem fet en aquesta 
llei, com és aquesta llei. És una llei que posa en va-
lor l’equilibri pressupostari; primera idea. Segon, que 
aposta per la transparència de com i qui finança el sis-
tema, amb un observatori de costos del sistema. Tres, 
incorpora la traçabilitat del sistema; permet conèixer 
la situació del sistema i el seu equilibri, i permet saber 
qui paga, com paga, en quina proporció i qui provoca i 
per què es provoca el dèficit.

Quart, i això és molt important, se separa del finan-
çament els costos de construcció de les infraestructu- 
res dels propis del sistema, els d’operació. Vol dir línia 9 
del metro. Vol dir el que va passar ara..., la setmana 
que ve, conseller Vila, s’inaugura la prolongació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Hi va ha-
ver un moment que es va posar en risc la viabilitat de 
l’operador de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè se 
li va injectar tot el nou endeutament que hi havia; era 
una autèntica insensatesa, que va perpetrar el Govern 
anterior, si m’ho permeten. En aquests moments, amb 
aquesta llei, queden separades les dues coses.

Cinc. Es permet una governança real per part de les 
diferents forces polítiques de cara al futur. Aquesta 
llei estableix uns criteris bàsics, però serà cada govern 
que els aplicarà d’acord amb el seu programa electo-
ral. Fixa i promou la participació social amb el paper 
informador, també de les tarifes, i això no és menor, 
del consell de mobilitat, i crea, per llei, la taula social. 

I set, defineix costos, ingressos i aportacions. I aquí es 
creen unes noves figures tributàries –això que al di-
putat senyor Manuel Reyes l’inquietava tant. Hi ha al-
gunes d’aquestes mesures que a nosaltres no ens com-
plauen, no ens agraden, però aquest increment s’haurà 
de produir no de manera aïllada, sinó que haurem de 
fer un debat general sobre el sistema fiscal català, so-
bre quina és la pressió fiscal que han de suportar els 
ciutadans d’aquest país; no tindria sentit que ho fés-
sim de manera aïllada. I el debat sobre la sobirania de 
Catalunya –i això no li agradarà gens– té molt a veure 
amb això. És possible d’incorporar aquests increments 

Fascicle segon
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sense, en el resultat final, generar un increment de la 
pressió fiscal al conjunt de la ciutadania i a les classes 
mitjanes del país. I la idea és: qui usa paga, però qui 
usa més paga menys; segon, qui contamina paga; ter-
cer, qui congestiona paga. Aquests són uns criteris que 
semblen raonables.

En conclusió, és una llei curta, senzilla, de consens, 
que permet un govern del sistema de transport públic 
fàcil, clar, senzill, traçable i transparent. I no és una 
llei amb apriorismes ideològics, ho comentàvem amb 
el senyor Ricard Font: no és una llei amb apriorismes 
ideològics, és una llei pragmàtica, que dóna instruc-
cions i que dóna instruments. Per tant, una molt bona 
llei al servei del conjunt de ciutadans de Catalunya i al 
servei d’un sistema de transport públic que sigui po-
tent, eficaç i eficient.

Moltíssimes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Iniciem la votació.

En primer lloc, votarem l’esmena reservada del Grup 
Parlamentari Socialista, que és la número 48.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor i 83 en contra.

A continuació, votarem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Abans de començar els faig avinent que s’han retirat 
les esmenes número 22, 23, 34, 46, 97, 107 i 86.

Votarem ara les esmenes 72 i 81.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 19 vots a favor, 110 en contra.

A continuació, votem la número 70.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 101 en contra i 
9 abstencions.

Per acabar votarem el text del dictamen. Votem, en pri-
mer lloc, l’article... (Veus de fons. Pausa.) L’esmena tèc-
nica està inclosa... (Veus de fons. Pausa.) L’esmena tècni-
ca està inclosa amb les altres esmenes tècniques. (Veus 
de fons.) Sí, després ho farem.

Hi ha una votació separada, i votem en primer lloc 
l’article 17.3, lletra g, del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 68 en contra i 9 
abstencions.

Votem ara la resta de l’article 17 i l’article 18 del dic-
tamen.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 110 vots a favor i 19 en contra.

Votem ara la disposició addicional tercera del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 110 vots a favor i 19 en contra.

I finalment votem la resta del text del dictamen, amb 
les esmenes tècniques incorporades, inclosa la darrera.

Comença la votació.

La proposició de llei ha estat aprovada per 129 vots a 
favor.

Projecte de llei
sobre les organitzacions interprofessionals  
agroalimentàries de Catalunya 
(tram. 200-00040/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya. Té la paraula l’hono-
rable senyor Jordi Ciuraneta, conseller d’Agricultura, 
en nom del Govern de la Generalitat.

(Remor de veus. Pausa.)

En aquest projecte de llei passarem directament a la 
intervenció dels grups parlamentaris per a la defen-
sa de les esmenes reservades. Té la paraula en primer 
lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’il-
lustre senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Conseller, donar-li la benvinguda, 
com a primera intervenció pública en la qual coinci-
dim, pel nomenament. Agrair l’assistència de les per-
sones del sector que ens acompanyen, sindicats agra-
ris i organitzacions del sector. Nosaltres farem dues 
reflexions molt ràpides, perquè tenim poc temps per 
intervenir, ja que hi ha un gran consens sobre el con-
junt d’aquesta llei, farem dues reflexions: una reflexió 
més tècnica, més del contingut de la llei, sobretot que 
hi coincidim... Ja anunciem que votarem a favor del 
dictamen. Mantenim unes esmenes que no han es-
tat acceptades, cinc més han estat acceptades i una, 
transaccionada.

En tot cas, després de les anades i vingudes que tots 
els diputats que hem estat treballant a la ponència hem 
viscut, el resultat és satisfactori, perquè és el que ens 
demanava el sector, amb algunes assignatures pen-
dents que per a la propera legislatura, duri el que duri 
–perquè això no se sap mai, tal com va tot plegat–..., 
però que té ja deures, el proper Govern, la propera le-
gislatura, els propers diputats ja tenen deures a fer. Per 
tant, d’aquests tretze articles que aprovem, ens sembla 
que al final el conjunt quedarà bé.

L’interès del sector és desigual: alguns hi estaven més 
interessats, altres diuen que potser no ho aplicaran. En 
tot cas, nosaltres creiem que era una llei necessària 
per millorar la competitivitat del nostre sector. Ara, 
també és cert que hi ha una certa confusió: mentre ju-
rídicament estiguem, Catalunya estigui com està i es-
tigui a dintre d’Espanya, doncs, sí que hem de tenir 
molt clar que aquí hi ha d’haver una coordinació entre 
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les interprofessionals espanyoles i les interprofessio-
nals catalanes.

I també és cert, dir-ho, que hi ha hagut un cert contor-
sionisme polític per intentar encabir algunes assigna-
tures pendents –Llei de contractes, la regulació de les 
llotges, la regulació de les organitzacions de produc-
tors, que no ho havíem fet i que havíem quedat que 
s’havien de regular– que ara hem volgut fer a última 
hora, de pressa i corrents, amb aquesta llei, i que hem 
trobat, a través de disposicions addicionals, la manera 
perquè jurídicament fos viable. A nosaltres ens sem-
bla bé.

En tot cas diem: «Home, hem anat tard, i per això hem 
hagut de fer això. Això ja hauria d’haver sigut una 
realitat.» Segurament si les legislatures fossin nor-
mals, en un país normal, doncs, hauríem pogut fer to-
ta aquesta regulació per millorar la transparència de 
preus, per millorar la competitivitat d’aquests produc-
tors petits que tant i tant estan patint, i molts fins i tot 
estan desapareixent.

Mantenim l’esmena per demanar una interprofessio-
nal de productes ecològics. Entenem que jurídicament 
és complex, però nosaltres, per una qüestió també de 
filosofia, creiem que ho hem de mantenir. La Unió Eu-
ropea, l’Estat, Catalunya, cadascú amb les seves com- 
petències, però sí que és aquest Parlament, amb compe-
tències en agricultura, que ha de regular sobre aques-
tes organitzacions interprofessionals.

Resolem els desequilibris de la cadena alimentària, o 
sigui, els grans desequilibris que hi ha en aquest mo-
ment respecte al petit productor i amb el comercia-
litzador? No –no! Assignatura pendent que tots ple-
gats..., molt difícil de resoldre, que no resolem amb 
aquesta llei. Que hi contribuïm? Sí. Que ho resol-
drem? No. Per tant, totalment a favor que cal donar 
rang estadístic a l’Observatori de Preus, tot el que si-
gui caminar cap a la transparència dels preus, com es 
fixen els preus, qui guanya molt, qui guanya poc, quins 
són els que estan ofegats i quins són els que, tot i la 
crisi, els va molt bé.

I ara que es parla tant de sobirania, home, doncs, reivin-
dicar que la primera sobirania que hauria de tenir aquest 
país, la primera sobirania que hauria de tenir Catalunya 
és sobirania alimentària, de suficiència de productes ali-
mentaris i de seguretat. Per tant, a vegades ens oblidem... 
–sembla que tot ha de ser exportar, exportar, exportar–, 
pensem que el principal factor d’exportació i de consum 
local creiem que ha de ser el dels aliments.

I aquí és veritat, a més a més, que el nostre territori 
és competitiu, però encara ho pot ser més. I, per tant, 
com que ara toca ja fer propostes de campanya, el que 
hauríem de mirar molt bé, sobretot, és: tenim em-
preses competitives, tenim un sector que exporta, un 
sector que creix, però hem d’intentar regular bé, hem 
d’intentar aturar aquesta retallada del 40 per cent del 
Departament d’Agricultura, per poder destinar recur-
sos, per poder regular bé, perquè el sector creï ocupa-
ció, exporti, creï riquesa per al nostre territori i, sobre-
tot, que realment –que realment– sigui aquest motor 
de cohesió territorial que tant necessitem. Per tant, sí a 
la llei, però falta més regulació per acabar de millorar 

la transparència de preus; sí al sector, però falten més 
recursos des del Govern, que a vegades ens dóna la 
sensació que és la maria del Govern, el Departament 
d’Agricultura, que rep més retallades que la resta.

El nostre vot favorable, mantenim les esmenes vives. 
Agrair a la gent de la ponència les hores, trucades i la 
facilitat per, al final, trobar una solució jurídica, políti-
ca, que fos la més coherent amb tot el treball i amb to-
ta la dinàmica que hem estat seguint amb la ponència.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputades, dipu-
tats i persones que ens acompanyen a la tribuna.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula la il·lustre senyora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, una salutació 
als representants del sector que avui ens acompanyen. 
Bé. Avui s’aprovarà aquest projecte de llei en tràmit 
de superurgència, perquè és una demanda del sector, 
és cert, d’una part del sector. Però que després d’escol-
tar la veu de la indústria agroalimentària de Catalunya 
i els sindicats en les seves compareixences en comis-
sió, dubto, dubtem de la seva condició d’imprescindi-
ble per assolir els objectius que a priori persegueix, 
que no són altres que la modernització, el desenvolu-
pament, la competitivitat i la internacionalització de 
professionals particulars i empreses del sector que, a 
través d’aquesta llei, podran agrupar-se en organitza-
cions interprofessionals, sempre que compleixin els 
requisits establerts, i sempre en el marc normatiu es-
tatal i europeu.

La indústria agroalimentària és un motor indispensa-
ble de la nostra economia, però sense oblidar que la 
producció i la indústria s’integren en un mercat comú, 
que suposa, en molts casos, que el productor es radi-
qui fora de la regió o que productes catalans viatgin 
sense fronteres a altres zones d’Espanya o de l’estran-
ger per a ser comercialitzats o transformats. Espero 
que el Govern sigui conscient d’aquesta realitat, per-
què, si no, les barreres econòmiques i administratives 
podrien no solament no beneficiar el sector, sinó afec-
tar de forma negativa la producció i la indústria agroa-
limentària catalana.

El nostre partit hem presentat esmenes a l’articulat d’a-
questa llei amb l’objectiu de millorar-la, esmenes que 
han estat fruit de les vostres aportacions, perquè, al 
cap i a la fi, sou vosaltres qui n’heu de traure profit. 
I la primera esmena que presento, i la relatora de la 
ponència ho sap, és la nostra disconformitat amb tal 
com s’ha tramitat aquest projecte, i no sé si el sector 
en general en pot estar massa satisfet. Per una ban-
da, i com ja he dit al començament, la celeritat amb 
què s’ha fet, de voler aprovar-la tant sí com sí abans 
de finalitzar la segona legislatura del president Mas, 
en menys de cinc anys, potser per la por al que ens 
espera. I, per una altra banda, ens oposem a les for-
mes, a la manera com s’ha desenvolupat la tramita-
ció, on, sincerament, he vist una desídia i falta de rigor 
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per part del departament, més preocupat a canviar el 
conseller i directors generals que no pas a fer d’aquest 
projecte una eina verdaderament eficaç.

I en aquests minuts que em resten, vull fer una refe-
rència a algunes esmenes que es votaran avui i que 
hem mantingut vives justament perquè considerem 
que s’haurien d’aprovar amb el suport de la resta de 
grups parlamentaris. Entre elles, destacar-ne algunes; 
per exemple, els punts que fan referència a la sol·licitud 
d’extensió de norma, on pensem que és necessari ma-
jories més àmplies. En aquest sentit, la nostra propos-
ta és que els acords comptin amb el suport de dos ter-
ços de representativitat de cada una de les branques 
professionals implicades –el projecte només en con-
templa el 50 per cent– i que la interprofessional repre-
senti almenys les tres quartes parts del sector, enfront 
de les dues terceres que ara es contemplen. D’aques-
ta manera garantiríem un ampli consens dintre del 
sector. I, en aquest sentit, ho proposàvem també en el 
cas de les organitzacions de productors de les fruites 
i hortalisses.

Altres qüestions referents als acords d’extensió de nor-
ma i que esperem que es tinguin en compte per part 
del DARP són els terminis de revocació i de reconei-
xement de les interprofessionals. Destacar, també, la 
no-inclusió per part del Govern en el punt l de l’article 
tercer, quan parla de potenciar la creació de xarxa de 
dones de la nostra esmena, que incloïa també col·lectius 
vulnerables. Això no s’ha tingut en compte i, per tant, 
no s’aprovarà. També estarem molt amatents que no es 
vulnerin competències supraautonòmiques, ja que se-
gons l’aplicació de l’article 7.2, tal com es troba redac-
tat, podria arribar a eximir el compliment de les obli-
gacions d’altres interprofessionals d’àmbit superior de 
forma encoberta. I ja aviso que per aquí no ens la co-
laran.

També proposem la supressió de punts que fan refe-
rència a infraccions i sancions, però que dubto de la 
seva aprovació en el Ple. I com que no em queda més 
temps, per acabar, només donar el nostre recolzament 
a les disposicions finals, que obren les portes, de cara 
a la propera legislatura, a la regulació de les llotges i 
mercats en origen, com també el reconeixement d’or-
ganitzacions de productors.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores di-
putados, representantes de las organizaciones pro-
fesionales que nos acompañan hoy, lo primero que 
tendríamos que decir por parte de nuestro grupo par-
lamentario es el reproche de que esta ley se haya te-
nido que tramitar por un procedimiento de urgencia, 
de extrema urgencia, que seguramente ha mermado 
las posibilidades de estudio y de una adecuada con-
figuración de una ley que al final presenta, para no-

sotros, algunas pequeñas deficiencias formales, aun-
que lo cierto es también que le vamos a dar el apoyo, 
porque entendemos que responde a las peticiones del 
sector, que fueron, en realidad, las que movieron a la 
conselleria a presentar este proyecto de ley, que cree-
mos que en el trámite, aunque ha sido verdaderamente 
urgente y rápido, y ha llevado, además, entremedio, la 
renuncia de un conseller..., bueno, la renuncia, el rele-
vo del conseller que llevaba el tema cuando se inicia-
ron los trámites de esta ley.

Por lo tanto, esta ley llega tarde, pretenden que se 
apruebe en un abrir y cerrar de ojos, y esto es lo que 
hemos venido a hacer hoy, estos defectuosos puntos en 
algunos de sus artículos, nosotros vamos a proponer 
unas enmiendas que son casi técnicas o de matiz y que 
al final, digamos, no alteran en lo substancial el conte-
nido de la ley, pero hemos decidido dejar estas enmien-
das vivas. Lo sustancial de lo que se había propuesto 
para enmendar de esta ley, yo creo que ha sido incorpo-
rado al articulado. Había la necesidad de que por parte 
del sector agroalimentario no nos encontrásemos con 
una ley que dificultase económicamente y que compli-
case todavía más el entorno económico de las empre-
sas radicadas en Cataluña.

Yo creo que esta cuestión se ha dilucidado suficiente-
mente y se ha evitado una de las..., o al menos se debe 
evitar, con una adecuada, también, gestión de la con-
selleria, que existan duplicidades de gastos para em-
presas del sector agroalimentario que nos coloquen 
en desventaja competitiva respecto a las empresas de 
otras partes de España. Esto era uno de los objetivos 
prioritarios: que nuestras empresas no tuvieran..., no 
huyesen a trasladarse a otros sitios con condiciones 
más ventajosas, y que tampoco aquello que nosotros 
hacemos que nos viene de otras comunidades autó-
nomas nos dejase de venir por el encarecimiento de 
nuestros servicios, que, como se sabe y como ya nos 
referimos cuando fue el trámite de enmienda a la to-
talidad, pues, hay diversos servicios, como matadero, 
que nosotros proporcionamos a otras comunidades au-
tónomas y que en caso de que se duplicasen tasas en 
mataderos nos podía perjudicar a las empresas –a las 
empresas.

Se han incumplido, también, algunas de las medidas 
que se acordaron en el Pleno sobre agricultura, en lo 
relativo, sobre todo, a los precios y a las lonjas. Esta 
cuestión queda por lo tanto pendiente en esta legisla-
tura que ha acabado abruptamente, y es deseable que 
en lo sucesivo..., se ha perdido una ocasión en esta le-
gislatura para legislar acerca de ello, como se promo-
vió en el Pleno de agricultura, pero esperamos que en 
lo sucesivo esto se pueda acometer. Por lo tanto, espe-
ramos nosotros que, finalmente, a pesar de los defec-
tos que puedan poner en riesgo la eficacia de esta ley, 
tenga un efecto positivo para los operadores sectoria-
les que se decidan constituir en organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias en Cataluña. El mejor 
favor que se la puede pedir a una ley es que obstacu-
lice lo menos posible la actividad económica, y que 
la favorezca y que proteja a aquellos que tienen una 
actividad económica en un sector difícil, muy casti-
gado, muy regulado y muy pendiente de la normativa 
europea.
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El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. A continuació, per fixar la 
seva posició, tenen la paraula la resta de grups par-
lamentaris. En primer terme, en nom d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el diputat Dionís Guiteras, 
l’il·lustríssim diputat –com a alcalde, per haver sigut 
alcalde el tractament és d’il·lustríssim, senyor Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

Moltes gràcies, president. Bé. Primer donar la benvin-
guda, també, a la gent del sector que avui han vingut 
a escoltar i a veure com s’aprova, i crec que serà amb 
una majoria aclaparadora, si no total, una llei d’inter-
professionals agràries, que és prou important, i que, 
a més a més, ve d’una demanda del Ple monogràfic 
d’agricultura de l’any passat. Per tant, anem acomplint 
tots aquests passos. També voldria donar la benvin-
guda al conseller Jordi Ciuraneta, avui. I també re-
cordar-me’n, perquè també és una bona part d’aques-
ta feina, de l’exconseller Pelegrí, que avui també està 
aquí i que, bé, ha sigut part important d’aquesta llei, 
també. És just també dir-ho.

Aquesta llei no és la que voldríem, tampoc, eh? És a 
dir, estem molt contents que hagi arribat a bon port. 
Jo, personalment, voldria agrair a tots els portaveus 
dels grups parlamentaris que hem treballat en aquesta 
ponència, doncs, la predisposició, les ganes i la volun-
tat de tirar-la endavant, dintre de les discrepàncies evi-
dents que hi han de model de fons, perquè aquesta llei 
ha de ser una llei de fons. No és només una llei per anar 
a passar l’estona, diguem-ne. No, no, és una llei de 
fons, és una llei amb continguts; el que passa que no 
tots els que podríem, perquè no tenim les capacitats i 
les competències que voldríem tenir per poder ajudar 
el sector a tirar endavant. Aquest sector tan important 
al qual sempre reconeixem tots, tinguem la ideologia 
que tinguem en aquest Parlament, que és estratègic i que 
és fonamental per al nostre país.

Per tant, no tenim la satisfacció plena, perquè les com-
petències no són plenes quan parlem d’un tema on la 
Unió Europea hi té una importància cabdal, a l’hora de 
regular, que va molt més enllà de la Unió Europea i és 
d’ordre mundial, l’OMC, i que, justament, qui ens hau-
ria d’«interlocutar» amb Brussel·les i amb el món, di-
guem-ne que no està ben bé per aquesta feina. Però bé, 
tot i això hi ha una de les qüestions que sí que em sap 
greu que no hagi pogut tirar endavant amb una defini-
ció més clara, que és la qüestió de les llotges i els preus. 
Si volem fer una llei d’interprofessionals agràries, per-
què hi hagi una estructura que abraci tot el sector, des 
de la producció fins a la distribució i el consum, doncs, 
perquè sigui àgil i eficaç i tingui tots els ressorts i totes 
les eines al servei..., ens falta la regulació dels preus. 
I, això, no ha donat temps de fer-ho; hi ha una addici-
onal, una disposició final, que diu que s’encomana al 
Govern que faci en el termini d’un any un estudi per 
tirar la qüestió de la regulació i la transparència dels 
preus i dels mercats, que s’haurà de vetllar i que s’haurà 
de tirar endavant, perquè, si no, ens sortirà la llei coixa. 

El nostre grup parlamentari sempre ha dit que el sector 
agroalimentari no està prou regulat. O sigui, la societat 

i les administracions regulen qüestions fonamentals; 
per exemple, en l’energia. L’energia està regulada, i a 
ningú li estranya. Per exemple, l’urbanisme; està regu-
lat, i a ningú li estranya.

Doncs, com pot ser que una part tan important de la 
nostra vida diària, que va molt més enllà d’alimen-
tar-nos, que ja per si és evidentment importantíssim, 
però és l’ordenació del territori, és l’aprofitament i el 
no-malbaratament dels recursos –dels recursos me-
diambientals, dels recursos energètics–..., no està re-
gulat? Hauria d’estar regulat. I aquesta llei podria ser, 
quan esdevinguem un estat, hauria de ser una de les 
estructures i de les eines cabdals per ordenar el sector, 
per donar també aquelles eines necessàries a tota la 
societat, perquè tots som consumidors, i que aquesta 
potencialitat que té, que és indiscutible, el sector agro-
alimentari, doncs, realment pugui tirar endavant. 

Per tant, nosaltres aprovarem el dictamen, com no pot 
ser d’una altra manera. Entenem que és una eina al 
servei del sector, per tant, al servei de la societat, que 
permetrà..., perquè no és una eina, no és una llei molt 
encotillada, sinó que és prou àmplia perquè tothom, 
tot el sector, tots els diferents agents s’hi puguin anar 
sentint còmodes i la puguin anar utilitzant en la mesu-
ra que ells considerin que s’ha d’utilitzar. Perquè hi ha 
una cosa que vaig dir en la meva primera..., en el meu 
primer posicionament en una comissió d’agricultura, 
que és que el sector funciona i tira endavant a pesar 
de l’Administració –l’Administració, que ho podem 
ser tots, eh?, avui som al Govern, demà no–; el sector 
funciona perquè en té ganes, perquè té empenta i per-
què té futur.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. També per posicionar-se, i en nom del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té ara la paraula la dipu-
tada senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Moltes gràcies. També per a posicionar-nos a favor, 
doncs, del dictamen d’aquesta llei. De fet, si ens mirem 
el text de dalt a baix, no hi podríem trobar res en aquests 
moments que hi puguem estar en contra, però, clar, és 
tot el procediment el que ens fa també que donem un 
sí crític a aquesta llei i al dictamen que avui aprovem. 
Un sí perquè és una llei favorable al sector, perquè és 
una millora, tot i que també està per veure a la pràctica. 
I dic que està per veure a la pràctica perquè ni tan sols 
el Departament d’Agricultura té estudiat quins impactes 
positius o negatius pugui tenir a la pràctica aquesta llei.

I això és una de les coses que més ens ha sobtat du-
rant el debat i durant les diferents ponències i també 
les diferents compareixences. I és que anaven passant 
els compareixents, anaven passant els diferents sectors 
professionals, i semblava que, a excepció d’Unió de 
Pagesos i d’altres sindicats, que sí que tenien una pos-
tura molt clara i estudiada sobre aquesta llei, doncs, 
hem vist compareixents que tenien molt poca informa-
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ció. I creiem que això pertoca al departament treba-
llar-ho. Si algú està a punt de fer una llei o d’aprovar 
una llei al Parlament, i a més suposo que la vol donar 
a conèixer als diferents sectors afectats i suposo que a 
més la vol vendre com una cosa positiva als diferents 
sectors afectats, ens estranya moltíssim que comparei-
xents com el senyor que venia en representació de la 
Raça Bruna del Pirineu no sabés que aquesta llei podia 
tenir una afectació positiva pel que fa al seu cas, no?

Si vèiem alguna cosa de positiu en aquesta llei era jus-
tament que les nostres denominacions d’origen, aquells 
productes autòctons, agroalimentaris i ramaders autòc-
tons, allò que produïm només específicament a Cata-
lunya, en surti beneficiat, i resulta que aquests benefi-
ciats o aquests possibles beneficiats no sabien que en 
podien sortir beneficiats. Això, d’entrada, ens estranya. 
Per tant, un mal treball per part del departament en 
aquest sentit, que òbviament havíem de denunciar ara 
en aquest debat també.

Un sí crític, també, perquè no s’incorporen moltes de 
les nostres esmenes, que eren esmenes compartides 
també amb altres grups parlamentaris, d’Esquerra 
Republicana, impulsades per Unió de Pagesos, i que 
creiem també molt necessàries. Per cert, vull agrair 
personalment la feina de l’Andreu Ferrer, amb el se-
guiment que ha tingut i amb l’impuls d’aquesta llei, in-
tentant incorporar moltes de les qüestions que havíem 
aprovat també en aquesta cambra, en el debat mono-
gràfic de l’any passat, el 2014, que moltes coses no sa-
bem exactament en què ens van arribar a servir perquè 
no acabem de veure la seva utilitat.

Moltes de les qüestions no les hem pogut abordar en 
aquesta cambra, i ara, quan fem una llei a corre-cuita, 
i resulta que tenim l’oportunitat de complir amb aques-
tes qüestions aprovades durant el debat monogràfic, 
doncs, la desaprofitem, i tot el que fa referència a les 
organitzacions de productors, que era per nosaltres ab-
solutament importantíssim, perquè és la part, la peça 
més feble de tota aquesta cadena agroalimentària, la 
que més aviat hauríem de protegir i la que sempre dei-
xem per al final, doncs, sembla que ens emplacem a la 
legislatura que ve per a poder-la treballar, poder-la in-
corporar i poder-la regular.

El mateix amb les llotges, el mateix amb l’Observatori 
de Preus, del qual hauríem tingut oportunitat d’ampli-
ar les funcions i fer-les i adequar-les molt més a la rea-
litat, un cop hem vist també el seu funcionament diari. 

Totes aquestes qüestions, doncs, es deixen aparcades, 
perdem oportunitat de treballar-les i perdem opor-
tunitat de treballar-les, si em permeten, per absolu-
ta desídia del grup parlamentari majoritari d’aquesta 
cambra, que és Convergència i Unió, amb el seu soci 
Esquerra Republicana, que durant tota aquesta legisla-
tura han tingut oportunitat d’impulsar infinites qüesti-
ons sobre agricultura i ramaderia. 

Tenim, a més, assumptes pendents, per nosaltres molt 
importants, des del nostre punt de vista, i molt greu 
que no s’hagin dut a terme, com és la Subcomissió de 
Transgènics, com és el debat del canal Segarra-Gar-
rigues; un acord, una responsabilitat, un compromís 
d’aquesta cambra parlamentària per a dur-lo endavant, 

i que no ha sigut possible perquè no hi ha hagut volun-
tat política per a fer-ho.

Ens diran que és una qüestió de calendari; ens diran 
que «ui, no sabíem si tindríem eleccions al setembre». 
Escoltin, des del gener que sabem que tindríem elec-
cions al setembre i que sabíem que havíem de finalit-
zar aquesta Subcomissió de Transgènics, no hi ha ha-
gut voluntat política per a fer-ho, perquè això suposava 
avançar en la prohibició dels transgènics, cosa que no 
afavoreix les multinacionals del sector agroalimentari, 
les multinacionals que aquest Govern i aquest departa-
ment han continuat afavorint, i ho han fet en detriment 
dels productors, dels petits pagesos i de les explota-
cions familiars, que són els veritables impulsors de 
l’agricultura aquí, a Catalunya, i els principals garants 
que l’agricultura funcioni i sigui sostenible, i a més a 
més també sigui segura alimentàriament parlant. 

I, a tall d’anècdota, ens sap greu que aquesta comissió 
no hagi treballat tot el que podria treballar. Crec que és 
una de les comissions del Parlament que menys activi-
tat ha tingut. Hem tingut moltes oportunitats per a fer 
diferents comissions, per a convocar-les; no hi ha hagut 
voluntat política per a fer-ho, tot i que ho hem dema-
nat, i tenim molts, molts mails que així ho certifiquen, 
demanant més activitat en aquesta comissió d’Agricul-
tura. No ens n’hem pogut sortir. I, a tall d’anècdota, 
m’explicaven al principi, doncs, que alguns...

El vicepresident segon

Diputada, vagi acabant que...

Sara Vilà Galan

Sí, amb això acabo, president. Alguns sectors m’expli-
caven al principi per què és important tenir la conse-
lleria d’Agricultura a Barcelona i no a Lleida. Jo això 
no ho acabava d’entendre; ara ho entenc. Deixar-nos 
les qüestions només als parlamentaris de Lleida, i ho 
dic irònicament, no és la solució; potser perquè ens 
prenguem seriosament l’agricultura d’una vegada al 
Parlament ho haurien de portar els presidents de grup.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També per posicionar-se, en nom del 
Grup Mixt, i de l’escó estant, el senyor Quim Arrufat. 

Quim Arrufat Ibáñez

Sí, gràcies. Intervinc des de l’escó i breument per ex-
plicar per què la CUP s’abstindrà en aquesta votació. 
En primer terme, s’abstindrà, com hem explicat en di-
ferents votacions de llei al darrer Ple i aquest, perquè 
els darrers tres mesos hi ha hagut en tràmit dinou lleis 
en aquest Parlament, a banda de totes les altres co-
missions legislatives; arguments que ja he explicat a 
la cambra, que els explico més aviat per a les persones 
que han estat treballant en aquesta llei fora del Parla-
ment, és a dir que no són diputades, perquè no hem 
pogut prioritzar la presència i el treball dins d’aquesta 
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ponència de llei. I, per tant, en conseqüència, ens abs-
tindrem.

En segon lloc, perquè sí que vam intervenir en el de-
bat de totalitat, vam exposar la nostra posició. Vistos 
els resultats, sabem que el sector majoritàriament hi 
està a favor, sabem que tota pedra fa paret en un mer-
cat agroalimentari cada vegada més competitiu, més 
globalitzat, i, per tant, que necessitem instruments per 
reagrupar, per poder regular alguns dels aspectes en 
un justament això, en un mercat cada vegada més cen-
tralitzat, amb més concentracions econòmiques, amb 
més dependència, amb més competència, amb més es-
pecialització i amb més dinàmiques d’explotació.

I, per tant, tota pedra fa paret, però malgrat tot trobem 
insuficient el contingut d’aquesta llei; insuficient per-
què no vincula obligatòriament el sector de la dis-
tribució; insuficient perquè no aborda la qüestió de 
preus; insuficient perquè en conseqüència tampoc 
aborda les qüestions dels drets de la pagesia, de la for-
ça laboral que mou el món de l’agricultura, i, en defi-
nitiva, perquè és insuficient el nivell d’instruments de 
sobirania alimentària que hauria de desplegar una llei 
com aquesta justament en un context de forta globa-
lització financera neoliberal i de forta competitivitat. 
I, per tant, manquen continguts de sobirania alimen-
tària, que, com s’ha dit, haurien de ser una prioritat 
per al país.

Per totes dues raons, primer, doncs, perquè no hi hem 
participat i, per tant, no ens veiem amb cor de poder 
valorar la feina de la resta de parlamentaris, i sabent el 
suport majoritari del sector, no ens hi podíem pronun-
ciar d’una altra manera, i, en segon lloc, per aquestes 
mancances que hi trobem, aquesta és la posició de la 
CUP, d’abstenció.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. La senyora Geli no hi és. Per tant, 
passaríem a la darrera intervenció, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. En el seu nom, la il·lustre 
diputada senyora Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades, di-
rector general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries..., i també una salutació molt espe-
cial a totes les persones que han vingut d’organitzaci-
ons i sindicats, de representants del sector, i que han 
ajudat, tots ells, a elaborar aquesta llei.

Vull començar per agrair als meus companys que 
m’han precedit en l’ús de la paraula, tots ells ponents 
de la llei d’altres grups parlamentaris que han intervin-
gut en la ponència, el bon ambient que ha regnat en les 
diferents reunions ponències..., els canvis d’última ho-
ra en l’elaboració d’aquesta llei. També agrair-ho als 
serveis de la cambra, com és el nostre gestor, l’Edu-
ard Principal, i també especialment al nostre lletrat, en 
Pere Sol, que ha tingut molta santa paciència, perquè 
molts érem novells a portar la llei i ens ha posat les co-
ses molt fàcils. Gràcies. I també esmentar, en el meu 
grup parlamentari, la feina i el suport de la Mercè Puig. 

Avui aprovarem aquesta llei d’organitzacions inter-
professionals agroalimentàries, que ve justificada per 
diverses raons. Primera, perquè estava en el programa 
electoral de Convergència i Unió, i també en les reso-
lucions parlamentàries, com és el debat agrari que fa 
just un any, el 9 de juliol de l’any passat, vàrem cele-
brar aquí. Segon, perquè és una demanda del sector i 
ha estat, com he dit abans, activament treballada pel 
sector, que s’hi ha implicat moltíssim. I tercer, per re-
forçar les denominacions d’origen. 

Aquesta llei permetrà que els diferents actors de la ca-
dena alimentària, des del productor fins al distribuïdor, 
passant pel transformador i la comercialització, es pu-
guin agrupar en organitzacions per poder ser molt més 
competitius tant a Catalunya com a la resta del món.

La nova norma omple un buit legal i dóna resposta a la 
demanda del sector de disposar d’una legislació pròpia 
que defensa el model de proximitat, amb una presèn-
cia molt important de petites i mitjanes empreses.

Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 116.1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix a 
la Generalitat la competència exclusiva per regular i 
desenvolupar l’agricultura, la ramaderia i el sector 
agroalimentari. Atorga a les organitzacions interpro-
fessionals plena autonomia i competència per prendre 
acords sense cap tipus de limitació respecte a altres 
acords adoptats per tercers o altres entitats, excep-
te si elles mateixes acorden voluntàriament unir-se a 
aquests acords d’altres organitzacions de naturalesa i 
objectius similars.

També permet que en l’àmbit de Catalunya puguin acor-
dar i obtenir, si s’escau, adscripció de normes adequades 
a les condicions i necessitats particulars de cada sector i 
que contribueixin directament al seu desenvolupament.

No oblidem tampoc que la llei permetrà donar com-
pliment a un dels objectius de la PAC, que és l’orienta-
ció de les produccions agràries a les necessitats reals 
del mercat, amb mecanismes d’intervenció per garan-
tir una oferta agrària més adequada a la demanda.

Quines són les finalitats d’aquestes organitzacions? 
Doncs, entre elles tenim, millorar la transparència i 
eficiència dels mercats, millorar la qualitat dels pro-
ductes, promoure la investigació i el desenvolupa-
ment, promoure els productes, millorar la informació 
al consumidor, etcètera; millores que haurien de re-
percutir en el preu que rep el productor.

Una llei molt important per al nostre sector, un sec-
tor que ha guanyat per mitjans propis una posició es-
tratègica en el present i el futur del país, que en les 
darreres dècades ha demostrat tenir una gran capacitat 
a l’hora d’anar-se adaptant als canvis econòmics, de-
mogràfics i socioculturals que incideixen sobre la pro-
ducció, la distribució i el consum dels productes deri-
vats del sector primari.

Una llei imprescindible per a una indústria agroalimen-
tària que constitueix el sector més important de les ma-
nufactures catalanes, d’un gran valor estratègic des de 
la vessant territorial i ambiental, que generen un gran 
nombre de llocs de treball i amb una gran capacitat per 
arrossegar altres activitats.
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En qualsevol cas, una llei també imprescindible i ne-
cessària per defensar-se en el context d’una creixent 
competitivitat dels mercats europeus o internacionals 
agroalimentaris.

I, per últim, aquesta llei es reforça amb una disposició 
addicional, pel que fa a la representació de les orga-
nitzacions professionals agràries, i dues disposicions 
finals: la primera, sobre l’actuació de la regulació de 
les llotges i mercats en origen de productes agraris, i 
la segona, una ordre per regular el procediment de re-
coneixement d’organitzacions de productors.

Catalunya és una regió agroalimentària potent dins la 
Unió Europea –tots ho sabem– i no es pot renunciar a 
aquest lideratge. És evident que els països que no tin-
guin aquests tipus d’estructures d’organitzacions in-
terprofessionals agràries que avui aprovem no estaran 
en condicions de competir; per tant, avui aprovarem 
una estructura d’estat per a quan Catalunya esdevin-
gui un nou estat d’Europa. 

Gràcies, president, conseller, diputats, diputades.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Acabat el debat, passem a la votació.

I, en primer lloc, votarem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari Socialista.

Votem, en primer lloc, l’esmena número 12.

Comença la votació –12.

(Veus de fons.) No o sí? (Pausa.)

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 67 en contra i 
19 abstencions.

Votem les números 24 i 57. 

Comença la... (Veus de fons.) Separades? (Pausa.)

La 24.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 51 vots a favor, 67 en contra i  
9 abstencions.

Votem la 57.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 68 en contra i 
28 abstencions.

Votem ara la 31 i la 47.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 60 vots a favor i 68 en contra.

Votem ara les reservades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

Votem la número 32.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 49 vots a favor i 79 en contra.

Votem les números 49, 65, 68, 69, 70, 71 i 72.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 21 vots a favor, 99 en contra 
i 8 abstencions.

Votem la resta d’esmenes del grup parlamentari: les 
números 33, 54, 56, pel que fa a la modificació, 66, 
74 i 75.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor i 100 en con-
tra.

Votem ara les esmenes reservades del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Han retirat les 34, 43, 50, 60 i 73.

Votem ara les números 11, 21, lletres b, g, h, k, l i m, 
36, 45, 48, 52, 55, 64 i 67.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor i 100 en contra.

Per acabar, votem el text del dictamen.

Comença la votació.

El projecte de llei ha estat aprovat per 125 vots a favor 
i 3 abstencions.

(Aplaudiments.)

Es reprendrà la sessió a dos quarts de cinc, amb el setè 
punt de l’ordre del dia. I recordin que s’haurà de votar 
a l’inici –a l’inici.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts 
i es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda i quatre mi-
nuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanya-
da de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida 
per la secretària general, el lletrat major i els lletrats Anna 
Casas i Gregorio, Fernando Domínguez Garcia i Pere Sol 
i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat dels consellers de Governació i Relacions 
Institucionals, d’Ensenyament, de Cultura i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La presidenta

Reprenem la sessió de la tarda amb el setè punt de l’or-
dre del dia.

Projecte de llei
per la qual es modifica la Llei 10/2001,  
de 13 de juliol, d’arxius i documents 
(tram. 200-00046/10)

És el Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. D’acord 
amb l’article 126 del Reglament, el Govern ha sol-
licitat la tramitació d’aquest projecte de llei en lectura 
única. Per tant, procedirem en primer lloc a la votació 
sobre la tramitació en lectura única d’aquest projecte 
de llei. S’entén que els vots afirmatius són a favor de 
la tramitació.
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I una altra qüestió: hi haurà una delegació de vot de la 
diputada senyora Marta Llorens en el portaveu adjunt, 
Roger Montañola.

Iniciem la votació.

Comença la votació.

Ha estat aprovada, la lectura única, per 69 vots a fa-
vor, 53 en contra i 1 abstenció.

A continuació, procedirem al debat, que, d’acord amb 
l’article 126.3 del Reglament, s’ha de substanciar se-
gons les normes establertes per als debats a la totali-
tat. En acabar el debat, el conjunt del projecte de llei 
serà sotmès a una sola votació. D’acord amb l’article 
105.2 del Reglament, presenta la iniciativa, en nom 
del Govern, l’honorable senyor Ferran Mascarell, con-
seller de Cultura.

(Pausa. Remor de veus.)

Un moment, un moment, conseller.

(Pausa.)

Ja pot començar.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Il·lustres dipu-
tats i diputades; director general d’Arxius, Biblio te ques, 
Museus i Patrimoni, senyor Joan Pluma; president de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Ca-
talunya, senyor Joan Soler, benvingut; directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels 
Barbarà, benvinguda. A tots, moltes gràcies per ser aquí.

Bé, l’objectiu del projecte de llei que avui presentem 
és modificar la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents, per adaptar-ne el contingut al règim d’ac-
cés a la informació i documentació públiques que es-
tableix la nova Llei de transparència. La llei del 2001 
va ser en el seu moment una llei molt avançada, una 
llei que ara es modifica, voluntàriament, de mane-
ra mínima. És una llei aprovada fa catorze anys que 
introduí conceptes com el de la «gestió de la docu-
mentació» i dedicà el seu títol quart a l’accés als do-
cuments públics. Va ser en aquell moment una llei pi-
onera a nivell estatal.

La Llei d’arxius i documents del 2001 va ser precur-
sora de l’actual Llei de transparència en la qüestió del 
dret d’accés a la informació. En virtut d’aquesta Llei 
d’arxius, durant tots aquests anys els arxivers han ge-
nerat una gran quantitat d’accions útils per al bon fun-
cionament de tota mena d’organitzacions públiques i 
privades que sens dubte han contribuït al seu progrés  
i sobretot han garantit els drets de la ciutadania a dis-
posar dels documents públics. Els arxivers catalans 
han tingut la capacitat de renovar constantment i des de 
fa anys els conceptes bàsics d’aquesta professió i el ma-
teix sentit de la transparència, i han afegit a les tasques 
clàssiques d’ordenació, descripció i custòdia del patri-
moni documental noves tasques que han contribuït al 
bon funcionament de les organitzacions públiques i 
privades, mitjançant la gestió de la seva documentació.

El coneixement acumulat pels anys de bona feina d’ar-
xivers i gestors es posa ara al servei de les polítiques 

de foment de la transparència. La Llei de transparèn-
cia, del 2014, que en matèria de dret d’accés a la infor-
mació pública beu directament de les fonts de la Llei 
d’arxius, consolida aquest dret i el determina com un 
instrument essencial del control social de l’Adminis-
tració i de la seva activitat en benefici d’una major qua-
litat democràtica. Representa un salt qualitatiu en la 
gestió pública i el bon govern en el rendiment de comp- 
tes i en els instruments que es posen a l’abast de la ciu-
tadania per participar en els afers públics.

La modificació que avui presentem ve motivada, doncs, 
per la disposició final segona de la Llei 19/2014, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, que 
estableix que el Govern ha d’elaborar i presentar al Par-
lament en el termini de sis mesos un projecte de llei en 
aquest sentit.

Els eixos de la modificació són diversos. N’esmento no-
més set: s’eliminen les contradiccions o duplicitats pos-
sibles de caràcter normatiu relacionades amb les con-
dicions d’accés als documents; es referma el paper de 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental en l’establiment dels criteris sobre l’aplica-
ció de la normativa que regeix l’accés als documents 
públics, i en l’elaboració de les taules, dels criteris 
d’accés i avaluació documental; s’especifica que els 
sistemes de gestió documental han de garantir el trac-
tament correcte dels documents en les fases activa, se-
miactiva i inactiva, per complir amb les obliga cions de 
transparència; s’amplien algunes de les funcions del ma-
teix departament i del consell nacional per afegir-hi, 
a més de les funcions que ja tenen en matèria d’ar-
xius, les corresponents a la gestió documental: el con-
sell podrà, en endavant, proposar actuacions i emetre 
disposicions generals, a més de en la matèria d’arxius 
també en la matèria de gestió documental; s’incor-
pora un representant de la nova Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública a la Co-
missió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació; 
s’especifica que els arxius del Sistema d’Arxius –Sis-
tema nacional d’Arxius–, han de fer pública i accessi-
ble la localització de la documentació en els portals de 
transparència; es modula també, es proposa també un 
canvi de nom: la Llei d’arxius i gestió de documents 
expressa una més gran determinació en la gestió docu-
mental i en les seves exigències més actuals.

Aquests són alguns elements que es modifiquen, els 
més substancials, d’aquesta modificació que abans dè-
iem, no?, de mínims, la imprescindible per atendre la 
llei 2014.

Abans d’acabar m’agradaria agrair tota la feina que 
els arxivers fan des de fa molts anys. Disposem, per 
sort, de grans professionals, i amb la convicció dels 
governs i les institucions públiques han fet del nostre 
un país amb un molt bon sistema d’arxius. En menys 
de trenta anys hem fet el que la majoria de països del 
nostre entorn havien fet en un llarg període, normal-
ment proper als cent –en trenta hem fet allò que s’ha-
via de fer en cent.

Tenim un sistema d’arxius de Catalunya amb continent: 
edificis moderns amb nous sistemes de seguretat i con-
servació de documents; tenim un sistema amb contingut: 
equipaments interns i equipaments de qualitat que do-
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nen resposta als reptes diaris dels arxius, dels documents 
que atresoren, i equips professionals sòlids, importants, 
molt professionalitzats, i determinats per aquest impuls 
que la llei del 2001 va implicar.

Aquest sistema és l’expressió d’un país que mira el fu-
tur, que mira endavant. Estem garantint el nostre futur, 
estem assegurant el dret al nostre coneixement, estem 
assegurant el dret a un país més democràtic, a una ciu-
tadania més crítica, a un servei d’arxius i de documen-
tació més transparent, per tant, a una identitat com a 
país més forta.

Apostem des del mateix departament, des del Go-
vern, i estic convençut que des del conjunt dels grups 
parlamentaris aquí presents, per un sistema d’arxius 
orientat cap al ciutadà, un sistema modern i eficient, 
amb memòria històrica i amb capacitat d’adaptació a 
les noves realitats de la transparència i les exigències 
de qualitat democràtica. Amb la Llei de transparèn-
cia aprovada el passat desembre, i amb aquesta mo-
dificació de la Llei d’arxius que esperem que s’aprovi 
avui, el nostre corpus normatiu serà més complet i ens 
permetrà afrontar el futur amb majors garanties de-
mocràtiques.

Confio que en el reglament de la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública, actual-
ment en tràmit, quedarà reflectit, reflectirà la recone-
guda, la importància de la tasca dels arxivers en tot 
aquest procés.

Vull donar les gràcies a tots els diputats que han in-
tervingut en tot aquest procés d’elaboració d’aquesta 
modificació, d’aquesta nova proposta de la llei. A tots 
els diputats que hi han intervingut, a tots, l’agraïment, 
i també a la directora de la relació amb el Parlament 
del Departament de Cultura.

Per tots aquests motius, els demano el suport al pro-
jecte de llei.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula la il·lustre dipu-
tada senyora Teresa Vallverdú, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull donar la ben-
vinguda a totes les persones que ens acompanyen en 
aquest debat sobre aquest projecte de llei.

Ens trobem amb una de les conseqüències de l’aprova-
ció de la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que és la necessitat de modificar 
la Llei d’arxius i documents per adaptar-la a aquest nou 
marc legal. Per això tenim al davant aquest projecte de 
llei, que és fruit de l’obligació del Govern d’elaborar-lo 
i presentar-lo al Parlament en el termini de sis mesos, 
que té la finalitat d’adaptar el contingut de la Llei d’ar-
xius i documents al règim d’accés a la informació i do-
cumentació públiques que estableix la Llei de transpa-
rència. És una modificació de mínims, però hi aporta 
novetats interessants.

Com que aquesta és una modificació bàsicament tèc-
nica, la intervenció serà breu i segurament no esgotaré 
el temps que tinc concedit. Ja ens ha explicat el conse-
ller Mascarell quins eren els canvis proposats, i no hi 
incidiré en detall.

Simplement comentar que aquesta modificació de la 
Llei d’arxius i documents pretén incidir en l’exercici 
del dret de les persones a accedir als documents pú-
blics. Com ja s’ha dit, també, amb aquesta regulació 
es volen eliminar les contradiccions o les duplicitats 
normatives relacionades amb les condicions d’accés 
als documents.

La modificació inclou la referència a la gestió de docu-
ments i actualitza la definició de «gestió documental»: 
es dóna més presència a aquest concepte perquè els 
sistemes de gestió dels documents públics tenen una 
gran importància per garantir la transparència. Això 
també afecta el nom de la llei, que canvia per inclou-
re, precisament, el concepte de «gestió documental». 
Amb les modificacions proposades també es cobreix 
tot el cicle de vida de la documentació i bàsicament 
es reforça legalment la gestió documental. El canvi de 
nom també afecta el Consell Nacional d’Arxius, que 
passa a ser el Consell Nacional d’Arxius i Gestió Do-
cumental.

En la modificació s’inclouen obligacions específiques 
de publicitat activa i transparència als arxius de les 
administracions públiques, perquè posin a disposició 
pública els instruments que permetin als ciutadans lo-
calitzar la documentació que gestionen aquests cen-
tres a través del portal de transparència de cada insti-
tució o els webs dels serveis. Aquestes obligacions de 
transparència tenen una gran importància i permeten 
mostrar de manera clara la voluntat d’afavorir l’accés 
a la informació.

Es reforça, també, el paper de la Comissió Nacional d’Ac - 
cés, Avaluació i Tria Documental en el nou marc de trans- 
parència, i es promou la coordinació entre els ens que 
tenen competència en matèria d’accés a la informació 
i a la documentació, una coordinació que és absolu-
tament necessària per poder treballar en una direcció 
clara a favor de la transparència.

El nostre grup votarà a favor d’aquesta proposició de 
llei justament perquè planteja unes adequacions ne-
cessàries a partir de la Llei de transparència.

Però volem, abans d’acabar, manifestar el nostre su-
port al col·lectiu professional dels arxivers i gestors 
documentals en la seva tasca al servei del dret a la 
qualitat d’informació a la ciutadania, perquè, si els 
ciutadans podem exercir el dret a la informació, és 
gràcies a la tasca de classificació, conservació i faci-
litació de l’accessibilitat dels documents que porta a 
terme aquest col·lectiu. A més, a través de la correcta 
aplicació dels principis de la gestió documental, s’aug-
menta l’eficiència competitiva i la transparència de les 
administracions i de les organitzacions públiques i 
privades del país.

Esperem de veritat que la cohesió entre els agents que 
intervenen en el desplegament de la Llei de transpa-
rència sigui efectiva i tingui un clar objectiu de servei 
públic, que les polítiques de gestió documental a les 
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administracions catalanes siguin clares, i que el co-
neixement i l’experiència en arxivística i gestió docu-
mental enforteixin l’objectiu de transparència que es 
pretén, perquè reforçant l’accés a la informació es pro-
mou la transparència i s’aconsegueix lluitar contra les 
males pràctiques.

Gràcies.

La presidenta

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

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, conselleres, i in-
vitats, també benvinguts al Parlament. És més propi 
que els donem la benvinguda nosaltres que no el Go-
vern. Nosaltres... (Veus de fons.) Aquesta és la nostra 
casa, la del Parlament; el Govern hi sou invitats, con-
sellera.

Vull clarificar, en primer lloc, que nosaltres ens hem 
oposat al tràmit de lectura única... (Veus de fons.) Sí, 
senyora Ponsa, que ens hi hem oposat, li vull explicar 
per què. Nosaltres ens hem oposat al tràmit de lectura 
única perquè..., en fi, perquè aquesta llei és important, 
i les lleis importants no es poden tramitar per lectu-
ra única, amb urgències com aquesta, no? Però, clar, 
com que és sabut, és proverbial la inactivitat crònica 
del Departament de Cultura durant aquestes dues le-
gislatures, doncs, ens hem trobat ara al final a cuita-
corrents per complir un tràmit –que, si no, ni això– al 
qual està obligat el Govern, i tots plegats, per mor de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, a fer-hi un pegat.

I a mi m’hauria agradat que en acabar el conseller ha-
gués dit no allò que ha dit: «Estem satisfets perquè 
així el corpus legal queda complert.» No, conseller, 
queda incomplert. A mi m’hauria agradat que vostè 
hagués estat sincer, perquè estic segur que vostè ho 
sap; que vostè avui aquí hagués dit, com li ha dit l’As-
sociació d’Arxivers, que avui està present aquí, en un 
escrit que nosaltres ens hem llegit amb molta atenció, 
que cal una nova llei, i que a la propera legislatura es 
compromet des del lloc que estigui –si és aquí, doncs, 
bé, i si no, des de fora tots hi farem el possible– a im-
pulsar una nova llei d’acord amb les necessitats i els 
temps en què estem. Perquè aquesta llei, com ja s’ha 
dit aquí, la que avui reformem, és del 2001 i des del 
2001 fins avui han passat moltes coses, i han evolu-
cionat les noves tecnologies, han evolucionat els con-
dicionaments de les demandes dels ciutadans, dels 
professionals, dels instruments de què es disposen, de 
les exigències, com la que avui atenem respecte a la 
transparència, etcètera.

I això és el que hauríem volgut, i avui aquí no són me-
nors els aspectes, tampoc, que transformem, no? Pe-
rò ja s’ha dit que és una llei de mínims, ho ha dit el 
mateix conseller, i alguna de les..., em sembla que la 
senyora Vallverdú també ho ha dit, però estem refor-
mant qüestions tan importants com nou articles i una 
addicional –entre altres, el mateix nom de la llei– re-
ferides al servei de gestió documental, a les tecnolo-

gies, a les administracions amb tota l’arxivística i els 
documents, al sistema únic de gestió documental, a 
programes d’actuació i d’inspecció.

Doncs, tot això i tot el que una llei comporta, nova, 
com la que necessitem, que estableix també compro-
misos de país, del Govern, de tots els professionals, 
en fi, de tot allò que sabem que requereix una llei, 
amb una tramitació com cal, amb compareixences 
d’experts, etcètera, és el que hem trobat avui a faltar, 
perquè aquí, com diu la meva companya Eva Grana-
dos, sovint aquí molt de full de ruta nacional però poc 
atendre les necessitats de la nació.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre se-
nyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats..., consellers, 
conselleres, diputats, diputades, bé, suposadament, 
el projecte de llei que avui ens presenta el Govern, 
doncs, té com a motiu l’obligació que estableix la Llei 
de transparència d’adequar, precisament, la Llei d’ar-
xius i documents a les prescripcions i a les noves obli-
gacions de la Llei de transparència.

Nosaltres, qualificant les modificacions, que ens les pre-
senten a corre-cuita, veiem que és una mica una modi-
ficació per complir el tràmit a què obliga la llei, i que ha 
estat una oportunitat perduda; una oportunitat perdu- 
da per, realment, després de catorze anys de vigència de 
la Llei d’arxius, poder presentar davant d’aquesta cam-
bra un projecte, doncs, adequat, precisament, als objec-
tius que vostè esmentava, que només s’esmenten però 
que la llei no transforma, perquè és evident que s’hi fan 
uns certs retocs, en aquest projecte de llei que vostès 
presenten, i alhora sí que aprofiten per introduir tot el 
concepte de la «gestió documental» en el nervi de la llei.

Però nosaltres quan vam aprovar la Llei de transparència 
érem molt conscients que estàvem davant d’un canvi de 
cultura de l’Administració, i érem també molt conscients 
que aquest canvi de cultura en l’Administració podia 
portar unes certes resistències. I en la redacció inicial 
que ha presentat el Govern, doncs, es posen en evidència 
aquestes resistències de l’Administració al canvi, a les 
obligacions de la Llei de transparència, al nou concepte 
que estableix aquesta llei i a les noves obligacions que 
estableix la llei envers l’Administració.

I ens referim, concretament, doncs, a l’article 8 del 
projecte de llei, que modifica l’article 19, apartat se-
gon, lletra a, on es defineix..., és una de les funcions 
de la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
i estableix establir els criteris d’aplicació de la norma-
tiva que regeix l’accés als documents públics.

Això, que sembla una cosa baladí, en el fons, doncs, 
traspua un element important. És a dir, la llei que es-
tableix quin és el nou règim d’accés a la documentació 
pública és la Llei de transparència; la llei que estableix 
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quines són les obligacions i com ha de garantir aquest 
dret subjectiu l’Administració pública és, precisament, 
la Llei de transparència, i la llei, millor dit, que regula 
també el dret d’informació dels ciutadans és la Llei de 
transparència.

I qui ha de garantir aquests drets? En primer lloc, l’Ad-
ministració: és la primera obligada a garantir aquest 
dret d’informació dels ciutadans. En segon lloc, si 
aquesta no és així, la Comissió del Dret d’Accés és la 
que ha de vetllar perquè es facin efectius aquests drets. 
I, en tercer lloc, si tampoc es compleix, doncs, són els 
tribunals i els jutges els que han de vetllar per aquests 
drets. I de la manera que va fer la redacció inicialment 
el Govern això no es respectava, i el projecte de llei 
que vostès han transmès a aquesta cambra, al nostre 
criteri, segons el nostre parer, contradiu flagrantment 
la Llei de transparència. I per això nosaltres no hem 
donat suport a la tramitació en lectura única, ni tam-
poc donarem suport al contingut de la llei.

És sorprenent que ni el conseller ni el grup que li dóna 
suport, Esquerra Republicana, hagin fet cap referèn-
cia a la suposada esmena tècnica que se’ns ha lliurat 
als grups parlamentaris. Home, és que és un can-
vi substancial del que havia presentat el Govern, tan 
substancial que per nosaltres no és una esmena tècni-
ca: és una esmena en tota regla. Però per nosaltres no 
és suficient, perquè introdueix elements que, com deia 
abans, el que traspuen és no haver entès aquesta nova 
cultura de transparència a què la llei obliga l’Adminis-
tració de la Generalitat.

I, per tant, els que sabem molt clarament, perquè hem 
participat de viva veu en la Ponència de la Llei de 
transparència, sabem aquestes resistències i no hi es-
tem d’acord. Per tant, entenem que cal modificar el text 
tal com el pretenen aprovar a corre-cuita, perquè no re-
flecteix l’esperit de la Llei de transparència, i per això 
nosaltres no hi donarem suport.

A més, vostès han perdut l’oportunitat, doncs, de po-
der transformar d’una forma clara la Llei d’arxius i 
s’han limitat a complir el tràmit.

I, a més, el conseller ha dit una frase que a mi m’ha 
cridat l’atenció; diu: «Agraeixo als diputats que han 
intervingut en la tramitació.» I dic: «Gràcies», però, 
clar, és que ho han presentat en tràmit de lectura úni-
ca. El Grup Parlamentari del Partit Popular intervé 
per primera vegada en el tràmit en aquests moments, 
perquè no ens donen opció. I per això hem votat en 
contra d’aquest tràmit, perquè creiem que és molt mi-
llorable, que cal afinar més el contingut d’aquesta llei, 
que tal com està escrit, doncs, dóna a entendre i pot 
portar problemes d’interpretació respecte a la Llei de 
transparència, i, per tant, la millor manera de garantir 
la transparència a casa nostra és retornant aquest pro-
jecte al Govern i presentar-lo com s’ha de presentar: 
respectant escrupolosament la Llei de transparència.

El Govern no ho ha volgut fer, el Govern ha tingut 
l’oportunitat de fer-ho i no vol fer-ho, el Govern man-
tindrà aquest redactat, que, si em permet l’expressió, 
és un nyap, i per això nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Dolors Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, senyora presidenta. Efectivament, estem da-
vant d’un projecte de llei de modificació de la Llei d’ar-
xius davant de l’aprovació de la Llei de transparència. 
I hem de mostrar, també, com han fet altres grups, la 
nostra disconformitat amb el procediment que es por-
ta per modificar aquesta Llei d’arxius, i per això també 
hem votat en contra de la lectura única. Perquè, si ens 
atenem una mica al que deia el conseller, i fins i tot al 
que deia la senyora Vallverdú, el tema és prou impor-
tant com perquè aquest Parlament hagués fet una po-
nència –ara ho deia el senyor Calbó– i, ni que fos amb 
un parell de sessions, hi haguéssim dedicat una mica 
d’atenció.

No crec que ni els diputats del Parlament, ni els grups 
parlamentaris, ni tampoc els arxivers, que han tingut 
una esquerda per presentar alguna esmena en el tràmit 
de l’avantprojecte, ens mereixem el tracte d’aquesta 
llei per lectura única, entre altres coses perquè el Par-
lament reserva la lectura única a aquells tràmits sim-
ples, i vostès, els grups que donen suport al Govern, 
ja ens han dit que se’n modifiquen temes importants, 
substancials; només són set aspectes, són onze arti-
cles, però no ens ho mereixem, i menys al darrer Ple 
d’aquesta legislatura, em sembla, treballar d’aquestes 
maneres, i més sabent la predisposició que hauríem 
tingut a parlar-ne i parlar-ne bé.

Deia que de debat n’hi deu haver hagut, perquè, com 
deia ara el senyor Calbó, a darrera hora se’ns ha pre-
sentat una esmena suposadament tècnica, que de tèc-
nica no en té res, que ve a dir alguna cosa que se’ls 
havia oblidat en el tràmit bilateral que han tingut 
d’elaboració d’aquesta llei, i és que existeix una llei de 
transparència i que la feina que fa la Comissió Nacio-
nal d’Accés des de l’any 2001 ara l’ha de fer coordi-
nadament amb la comissió de garanties de la Llei de 
transparència. Doncs, Déu n’hi do, quin oblit que se’ls 
havia passat. Probablement, de nou, si ho hagués-
sim treballat en una ponència amb la resta de grups 
–alguns d’ells, ponents de la Llei de transparència–, 
doncs, oblits com aquests no haurien passat, raó de 
més per no acceptar que es faci per lectura única.

El nostre grup s’hi abstindrà, perquè aquesta llei, les 
modificacions que proposa –entre d’altres, canviar el tí-
tol de la llei, o altres aspectes– són un tràmit. Són un 
tràmit perquè el que queda pendent –també s’ha dit per 
part d’altres grups– és que de debò abordem el que cal, 
que és que avui la gestió documental, la gestió d’arxius, 
la gestió de documents queda coixa, si ve regulada no-
més per una llei de l’any 2001 que té una visió patrimo-
nial, que té una visió de paper, fins i tot, del que és la 
documentació i el que és la gestió documental.

Perquè «gestió documental» avui és, sobretot, dret 
d’accés, perquè bona part de les denegacions d’accés a 
la ciutadania, i a aquests mateixos diputats i diputades 
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d’aquest Parlament, vénen per dir: «Aquesta informa-
ció no la tenim, no es pot gestionar, costa massa de 
recollir, no sabem on trobar-la», i totes aquestes excu-
ses –si em permeten dir-ne «excuses»– tenen molt a 
veure, precisament, amb la feina de gestió documental 
i amb la feina d’arxiu. I, per tant, l’accés, avui, en bona 
mesura, es soluciona des de l’inici de la pròpia gestió 
de la informació. Per tant, probablement, hauríem co-
incidit tots en la necessitat de..., en lloc de fer aquest 
tràmit, aquesta lectura única, que dignifica tan poc 
el que significa la gestió documental i la credibilitat, 
com es deia, de l’accés, i de la bondat i de l’honeste-
dat de parlar d’accés a la informació per part d’aquest 
Govern, l’hauríem hagut de fer amb més profunditat.

Si no, passa com ara: sis mesos després d’aprovar la 
Llei de transparència, aquells gestors de la informa-
ció i de l’accés a la informació, que haurien d’estar ja 
coordinant-se, i en el dia a dia, no?, sense esperar les 
modificacions legislatives per garantir-hi l’accés –la 
mateixa Comissió Nacional d’Accés, l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades, o la comissió de garanties 
que estableix la Llei de transparència– ja estarien tre-
ballant plegats. I, pel que ens consta, si ningú ens des-
menteix, encara no s’han assegut a la mateixa taula. 
Per tant, tot plegat fa..., costa de creure-se’ls, que va-
gin de veres.

Simplement acabar dient que nosaltres ens hi abstin-
drem.

Acabar també destacant la importància de la memòria 
i de l’arxiu. Permeti’m que digui que avui enterràvem 
en Lluís Hernández, el primer alcalde democràtic de la 
ciutat de Santa Coloma; ens demostra com d’important 
és la memòria. I també destacar el paper de figures que 
són tan vigents avui, aquest cura roig, com ho eren en 
el seu moment. Destacar també la importància de la 
memòria, perquè sembla que forma part, la desmemò-
ria, de l’estratègia d’alguns de cara a les properes elec-
cions del 27 de setembre. Davant de la desmemòria, de 
l’oblit, de no parlar de segons quines coses, l’arxiu, i, ja 
us dic, la democràcia que alguns intentarem posar-hi 
al front n’és la contrapartida; alguns, a aquesta desme-
mòria, hi confrontarem la democràcia, perquè estem 
convençuts que això a Catalunya sí que es pot.

I permetin-me acabar, ara ja sí, dient que «bona nit, i 
bona sort».

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta, membres de l’Associació d’Arxi-
vers i Gestors Documentals, director general, secre-
tària general. Conseller, doncs, dir-li que comparteixo 
amb tots els meus companys que m’han precedit en 
l’ús de la paraula la poca sensibilitat que vostès han 
tingut amb la presentació d’aquesta llei, de la reforma 
d’aquesta llei. Perquè, en realitat, aquest sistema de 

lectura única no és res més que sostreure al debat par-
lamentari la possibilitat de debatre sobre una qüestió 
que és prou important, com és l’adaptació de la Llei 
d’arxius a la Llei de transparència, que estableix to-
ta una sèrie de requisits que s’han de complir, i que, a 
més a més, modifica en bona mesura la tasca que han 
de fer els arxivers i gestors documentals.

Aquesta manera de fer les coses, improvisades, a corre-
cuita, de pressa, sense tenir en compte, a més a més..., 
molts d’ells, dels companys que m’han precedit en l’ús 
de la paraula, s’han referit a la falta de participació 
dels diputats. Jo, com a mínim, no he tingut cap me-
na de possibilitat de participar de la reforma d’aques-
ta llei; doncs, la veritat és que ens hauria agradat fer-
hi esmenes, fer-hi aportacions, i, sobretot, incloure-hi 
algunes de les reivindicacions que l’Associació d’Ar-
xivers i Gestors Documentals ens han presentat, i no 
n’han tingut oportunitat.

I, clar, aquesta no és la primera vegada que vostès fan 
les coses així: són pedaços, una cosa amb què s’ha ca-
racteritzat molt al llarg de tota aquesta legislatura pel 
que fa al seu departament; moltes paraules, pocs fets; 
projectes inacabats o falta de projecte, i pressupostos 
raquítics.

Però bé, dit això, centrant-nos ja en aquesta llei, subs-
cric en bona mesura tot el que han comentat els meus 
companys diputats que m’han precedit en l’ús de la 
paraula. Però vull referir-me a una de les qüestions 
que jo crec que és fonamental, no? I és que aquesta 
llei ve a ser l’excusa de voler adaptar la Llei d’arxius 
als preceptes de la Llei de transparència, i el que fan 
és intentar tapar una qüestió que es va produir amb 
l’aprovació de la Llei de transparència i amb la creació 
de la Comissió d’Accés a la Informació Pública, que, a 
la primera ocasió que van tenir, vostès la van incom-
plir, i això afecta directament els arxivers i gestors do-
cumentals.

En l’article 40 de la Llei de transparència diu –compo-
sició i designació d’aquesta comissió–: «Els membres 
de la comissió han d’ésser juristes especialistes en dret 
públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documen-
tal, elegits entre experts de competència i prestigi re-
coneguts i amb més de deu anys d’experiència profes-
sional.» I què van fer? Doncs, incomplir la llei. A la 
primera ocasió que van tenir, van incomplir la llei, i es 
van oblidar que hi havien d’incorporar un arxiver, i va 
ser l’associació la que va manifestar la seva protesta 
com a conseqüència d’aquest menysteniment.

I ara què diuen, en aquesta llei? Ara hi incorporen un 
article en què diu que necessiten la coordinació de tots 
els organismes que tenen competència pel que fa a la 
gestió del dret d’accés a la informació, com és l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, la Comissió 
d’Accés a la Informació, i, també, la Comissió de Tria 
Documental, i diuen: «Anem a posar-ne una en qües-
tió i en coordinació la feina que fan...» Home, doncs, 
potser, si potser haguéssim tingut voluntat tots con-
juntament de fer un organisme que aplegués totes les 
funcions i pogués garantir també el dret d’accés, ens 
hauríem estalviat que ara haguéssim de fer aquesta re-
forma i intentar coordinar la tasca que fan tots aquests 
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organismes, que, a més a més, en una legislatura en la 
qual el Grup Parlamentari de Ciutadans ha demanat 
en reiterades ocasions la necessitat de suprimir orga-
nismes que tenen competències similars, o que tenen 
competències sobre determinades matèries, jo crec 
que hauria estat un estalvi amb què, a més a més, tam-
bé ens hauríem estalviat la vergonya que avui ens sos-
treguin el debat parlamentari com ho han fet.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta refor-
ma. No hi donarem suport, entre altres raons, perquè no 
hem pogut participar d’aquesta, perquè creiem que no és 
suficient, perquè creiem que és un pedaç davant d’unes 
qüestions que afecten directament l’activitat dels arxi-
vers i que creiem que es poden fer millor si es fa una re-
forma integral de la llei que doni resposta a la nova ma-
nera de com s’ha de tractar la informació publicada des 
de les administracions públiques, i que, a més a més, 
garanteixi també la presència dels arxivers i gestors do-
cumentals amb la consideració que mereixen. Per tant, 
nosaltres no votarem favorablement aquesta llei.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim Ar-
rufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Des de l’escó? (Pausa.) Hola? (Remor de veus.) Ara sí? 
Ara els dos. Bé, era per no perdre temps, però ja veig 
que no ho he aconseguit. (Veus de fons.) Ara no funcio-
na? (Remor de veus.) Hola. (Rialles.) Bé, era per no per-
dre el temps ni fer-lo perdre a ningú, però ja veig que 
no ho he aconseguit.

En tot cas, ens sumem als arguments expressats des de 
la intervenció del portaveu socialista fins a la darrera 
de Ciutadans. Són els mateixos arguments que volíem 
exposar. El Govern, juntament amb Esquerra Repu-
blicana, té majoria suficient parlamentària per portar 
aquesta llei aquí, aprovar-la i prescindir del debat par-
lamentari. Per tant, tampoc ens esforçarem a mostrar 
quines serien les nostres opinions o aportacions.

I, sumant-nos a les opinions expressades fins ara, tam-
bé votarem contràriament a aquesta modificació.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Des de l’escó estant, també, per 
donar el meu suport a aquesta modificació, que, de 
fet, entenem, sense entrar en com s’ha portat fins aquí, 
que és una reforma preceptiva parcial, si vostès m’ho 
permeten, eh?, a què obligava la Llei de transparència, 
la Llei de transparència, de l’accés a la informació i el 
bon govern. Això no desdiu que s’hagi de fer, proba-
blement, perquè deu anys, o uns quants anys..., des del 
2001 han passat moltes coses, i caldrà en la propera 

legislatura una reforma integral d’una llei, és evident 
–és evident, eh?

Però, en tot cas, crec que ens obligava a això, i per ai-
xò s’ha solucionat quelcom que va ser discutit en aquell 
moment, que és el paper –que avui ens acompanyen–, 
important, d’uns professionals que a vegades no hi pen-
sem, en ells, que estan sempre a la cuina de gestió do-
cumental. I aquest és un element molt important per als 
ciutadans, que és un nou dret, el dret d’accés a la infor-
mació, que tampoc hem vist com això era un dret, com 
també els professionals, com també en general tota la 
societat.

Gràcies.

La presidenta

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

Àngels Ponsa i Roca

Gràcies, presidenta, conseller, consellera, secretària, 
director, membres de l’Associació d’Arxivers i Gestors 
de Documentació de Catalunya –veig el seu president, 
en Joan Soler–, i també, doncs, la directora de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades. Vagi per enda-
vant el reconeixement del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió a la feina, a la gran tasca que feu els 
arxivers i arxiveres del nostre país, a la cura del patri-
moni documental, a la vostra professionalitat, que ha 
estat clau en el bon funcionament de les institucions, i 
a la garantia dels drets de la ciutadania a disposar dels 
documents públics.

I és en aquesta forma que el coneixement acumulat 
durant tots aquests anys, de bones pràctiques, de bo-
na feina, dels professionals dels arxius i gestors docu-
mentals, que es pot posar ara en valor aquest nou marc 
legislatiu que s’ha obert amb la Llei de transparència, 
en benefici d’una major qualitat democràtica. Hi ha 
realment un abans i un després, en la gestió pública 
i en el bon govern, en el retiment de comptes i en els 
instruments que es posen a l’abast de la ciutadania per 
participar en els afers públics.

Com bé ha explicat el conseller Mascarell, aquest pro-
jecte de llei deriva del compliment de la disposició fi-
nal segona de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, i aquesta disposició estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei 
de modificació de la Llei d’arxius i documents, amb la 
finalitat d’adaptar el contingut al règim d’accés a la in-
formació i documentació que estableix la llei esmen-
tada.

La urgència –i ho dic pels portaveus que m’han pre-
cedit, i que hi han fet incidència– ens la imposa i ens 
l’exigeix la Llei de transparència. Crec que gairebé 
tots vostès van votar a favor de la Llei de transparèn-
cia, que diu això: ho havíem de fer en sis mesos. En sis 
mesos, com vostès poden comprendre..., la tramitació 
en el si del Govern també ha hagut d’abreujar-se mol-
tíssim i anar molt de pressa.
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Proposició de llei
de modificació de l’article 6 del text refós  
de la Llei de protecció dels animals, aprovat  
pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 202-00050/10)

Passem al (veus de fons) –la delegació de vot ja l’he 
dit abans, sí– vuitè punt de l’ordre del dia. És el debat 
i votació del Dictamen de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008.

Té la paraula, per presentar els treballs de la comissió, 
l’il·lustre senyor Oriol Amorós com a ponent relator.

(Pausa.)

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyores, senyors dipu-
tats, de nou Catalunya legisla sobre drets dels animals 
i de nou Catalunya és pionera en un àmbit en què té 
una trajectòria ja llarga i reconeguda de legislar en un 
sentit que entenem nosaltres que és de progrés ètic.

Volia, en primer lloc, saludar el públic que ens acompa-
nya: hi han persones del sector del circ; hi han persones, 
també, d’entitats en defensa dels drets dels animals, com 
Libera!, com AnimaNaturalis, com FAADA. Disculpes 
si me’n deixo alguna.

Voldria en primer lloc, també, agrair les altres persones 
que han col·laborat en l’elaboració d’aquest dictamen: 
els diputats Josep Rull, Jordi Terrades, Rafael Luna, 
Hortènsia Grau, Matías Alonso, Quim Arrufat. I com 
no, també, agrair la col·laboració del lletrat, en Pere Sol; 
dels serveis de la cambra, i del gestor, l’Eduard Prin-
cipal.

Aquest ha estat un dictamen després d’escoltar nom-
broses compareixences. És una proposició de llei amb 
poc contingut articulat, o amb un articulat breu, pe-
rò sí, en canvi, amb molt debat polític, de fons, i, si 
m’ho permeten, fins i tot, un debat principalment de 
principis ètics i morals, amb compareixences amb to-
tes les opinions, en les quals s’ha escoltat a tothom. 
Quan es va presentar l’inici del tràmit en aquest Parla-
ment, amb el debat a la totalitat, doncs, es va recollir 
la voluntat de tots els grups d’escoltar el sector; crec 
que s’han fet unes compareixences equilibrades, fins i 
tot amb més compareixences dels que eren detractors 
dels impulsors de la proposició.

I recordem, també, que és una proposició impulsada 
des de la societat civil, aquesta societat civil catala-
na que sempre és tan ferma, que sempre és tan activa, 
que sempre és tan capaç de fer proposta davant de par-
tits, que els van demanar, abans de les eleccions, que 
adquirissin un compromís electoral. I d’aquest com-
promís electoral que varen agafar aquests partits, avui 
se’n dóna compliment, i aquest és un argument demo-
cràtic que em sembla que és de primer ordre.

En les compareixences hem escoltat arguments de to-
ta mena, de professionals de tota mena: d’artistes del 
circ, per descomptat; de propietaris dels circs; de co-

El conseller també ho mencionava: la llei del 2001, la 
Llei d’arxius, va ser una llei molt avançada, perquè, 
aprovada, si hi pensem, fa catorze anys, ja introduïa 
conceptes com el de la «gestió de la documentació» i 
d’«accés als documents públics»; va ser una llei pione-
ra a l’Estat.

I per què el Govern ara modifica la Llei d’arxius i do-
cuments? Doncs, resumint-ho molt, eh? –i així es de-
rivava de les paraules que ens adreçava el conseller–, 
per adaptar-la al nou marc legal de transparència i ac-
cés a la informació pública.

I aquesta modificació podríem dir que té tres objectius 
bàsics: un primer, actualitzar la definició del «sistema 
de gestió documental», en el sentit de donar més presèn-
cia a aquest concepte, atesa la importància que assolei-
xen els sistemes de gestió dels documents públics, per 
garantir la transparència. Un segon, que seria incloure 
l’obligació de posar a disposició pública els instruments 
que permetin a la ciutadania localitzar la documenta-
ció a través del portal de transparència o del lloc web 
de l’organisme titular de l’arxiu. I un tercer, que seria 
promoure la coordinació entre els ens que tenen com-
petència en matèria d’accés a la informació i a la do-
cumentació.

Val a dir, també, que hi hem presentat una esmena 
tècnica, per a una millor comprensió, senyor Calbó, 
no per cap altre motiu als quals vostè, doncs, feia re-
ferència. Té un respecte absolut a la Llei de transpa-
rència, aquesta esmena; només faltaria, no podria ser 
d’una altra manera.

I, ja per acabar, doncs, sumar-nos a l’agraïment i a la 
felicitació que feia el conseller cap a la feina dels pro-
fessionals de l’arxivística i de la gestió documental del 
nostre país, per la bona feina que han fet durant aquests 
anys, i també encoratjar-los a seguir en aquest camí, 
així com donar les gràcies als grups parlamentaris que 
donaran suport a aquesta modificació legislativa.

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Votem el conjunt del text del projecte de llei, amb la in-
corporació d’una esmena tècnica a l’article 8, actual ar-
ticle 6, de modificació de l’article 19 en el seu apartat 2, 
lletra a, presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

S’inicia la votació. Comença la votació.

Ha estat aprovat per 70 vots a favor, 26 en contra i 33 
abstencions.
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neixedors dels circs de diferents signes: coneixedors 
d’un circ favorables de l’ús d’animals, també de con-
traris en l’ús d’animals; de biòlegs; d’etòlegs, és a dir, 
d’especialistes en comportament animal; de veterina-
ris; de col·legis professionals; d’especialistes del dret, 
entre molts altres. Obrir la porta del Parlament sempre 
permet millorar les lleis i buscar el màxim consens.

De fet, el dictamen que avui presentem, en el que és 
essencial, correspon al compromís electoral que es va 
agafar i a la intenció inicial dels grups proposants, pe-
rò no sense algunes modificacions, que voldria, tam-
bé, especificar, atès que el contingut principal el dei-
xarem per a la part de debat de grups.

I aquestes modificacions podríem assenyalar-les en 
dos tipus: primer, en l’articulat. Primer parlàvem, en la 
proposició, de prohibir l’ús de tots els animals. Hem 
arribat a la conclusió, escoltant els diferents experts, 
escoltant els diferents grups, que en una primera fase 
el que correspon és prohibir l’ús d’aquells animals la 
conducta dels quals és més modificada en l’ús en es-
pectacles, que és l’ús d’animals salvatges. I també en 
l’articulat s’estableix una moratòria de dos anys per fa-
cilitar l’adaptació dels actors econòmics a la nova le-
gislació.

Dins d’aquesta modificació de l’articulat, no hem estat 
aliens a un debat que és la definició del que és l’«animal 
salvatge». I aquí, doncs, hi ha hagut propostes de fer 
llistes en positiu, propostes de buscar una definició, 
buscar-ne una altra. Hem recorregut a la pròpia legisla-
ció, i, evidentment, tot i que els experts ens varen dir: 
«Escolti, això d’“animal salvatge” a l’hora de definir 
espècies és molt complicat, perquè ho són els indivi-
dus, salvatges o no, no les espècies», sí que és veritat 
que hem trobat una legislació jurídica que permet en-
tendre a quines espècies, concretament, ens referim.

I què passa amb la resta dels animals dels quals als 
promotors de la proposició de llei també ens preocu-
pa el seu benestar? Doncs, crec que aquí fem una co-
sa que podrà ser, novament, una novetat que ajudi no 
només Catalunya sinó el món a reflexionar sobre l’ús 
d’animals: establim en la disposició final primera la 
creació d’una comissió, amb experts de totes les parts, 
que treballi amb el circ per establir sota quines con-
dicions de treball es pot garantir el benestar animal 
quan siguin utilitzats animals no salvatges en circs.

Per tant, fins aquí la feina de relator, que és relatar què 
ha passat en la proposició de llei fins que va arribar en 
aquest..., quan va sortir d’aquest Ple, quan es va deci-
dir el tràmit de la llei, i explicar quin ha estat el canvi 
que s’hi ha introduït, com s’ha treballat.

Agrair a tothom la feina feta. I em guardo per a la se-
gona intervenció l’opinió específica del Grup d’Es-
querra Republicana.

Moltes gràcies.

La presidenta

En primer lloc, té la paraula, per a la defensa de les es-
menes reservades pels grups, el Grup Parlamentari de 
Ciutadans, l’il·lustre senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, senyores i senyors 
diputats, el públic que també ens acompanya, i interes-
sats en aquesta proposició de llei, bé, jo crec que estem 
davant d’una proposició de llei que té dues vessants: una 
és una modificació de la Llei de protecció dels animals; 
una altra és una prohibició específica d’uns espectacles 
que molts, molts ciutadans encara a hores d’ara ente-
nen com a cultura. Per tant, estem davant d’una prohi-
bició, amb la modificació d’una llei, i d’una prohibició 
que –en certa forma el relator ens ho anunciava– ve per 
etapes; estem en la primera de les etapes d’aquesta pro-
hibició.

Jo crec que vaig ser força clar en el debat de la posi-
ció de Ciutadans amb l’esmena a la totalitat que hi vam 
presentar. A nosaltres no ens agrada gens obrir aquest 
tipus de melons, i en certa forma, encara que sigui el 
temps dels melons, hauríem preferit que estigués tancat.

Jo crec que hem demostrat a bastament, també, que 
tenim una posició de defensa en general dels animals, 
però el que no tenim és cap mena d’apriorisme ideo-
lògic, que de vegades, i ho hem trobat també dins d’a-
quest debat, doncs, és una marca distintiva d’alguns 
grups; o bé apriorisme ideològic o bé oportunisme po-
lític, i fins i tot hem vist que algun portaveu ha estat 
capaç, fent servir el símil faunístic, d’arribar a amagar 
el cap sota l’ala, no?, en la proposta final que finalment 
ha estat l’aprovada com a dictamen de la ponència, en 
aquesta ponència dins de la Comissió d’Agricultura.

Dins d’aquest apriorisme potser hi deu haver algú que 
ho pot veure com un triomf personal, o potser com un 
triomf de grup. Jo no crec que sigui el cas del relator, 
senyor Amorós; espero que no sigui així, com tampoc 
sé si tindrà oportunitat de gaudir-ne, la propera legisla-
tura, perquè amb aquesta història del vaixell fantasma 
i..., no sé si serà enrolat a la tripulació o no, no en tinc 
ni idea, perquè, com que tenen una llista d’aquestes 
força atípiques..., ho sabrem, suposo, força aviat, en tot 
cas, si està en una ubicació dins del vaixell que li per-
meti tenir alguna responsabilitat en la propera legisla-
tura. Bé, la veritat és que... No és una qüestió que ens 
preocupi principalment, eh?, això ho ha de tenir clar.

Però en tot cas jo crec que aquí ens hem trobat en una 
situació, que ens l’han fet arribar des del món del circ, 
que és que d’alguna forma s’ha posat a tothom en el 
mateix sac, sovint amb un posicionament jo crec que 
ratllant, com a mínim, amb la demagògia. I amb 
aquest posicionament en què s’ha posat aquesta gent, 
al final, doncs, ells s’han sentit fins i tot criminalitzats, 
i jo crec que d’una forma innecessària, d’una forma 
gratuïta i d’una forma que res té a veure amb la realitat 
dels espectacles de circ amb animals; un col·lectiu que, 
ho hem de dir i ho torno a repetir, sovint supera amb 
escreix el tracte als seus companys, als seus companys 
de feina –perquè al final els animals que participen als 
espectacles de circ els artistes de circ els veuen com ai-
xò, com companys de feina, no només com eines d’una 
activitat lúdica, festiva, sinó també com companys de 
feina–, i sovint superen amb escreix el respecte que té 
la mitjana de la població amb moltes espècies animals 
que estan convivint habitualment al nostre entorn, ai- 
xò que en diem «animals domèstics».
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Per tant, ho repeteixo: des del nostre punt de vista, 
pensem que hi ha hagut un cert apriorisme ideològic; 
que hi ha hagut, és cert, posicions enfrontades, i que, 
tot i que hi ha hagut participació dins de la comissió 
per part d’experts, jo crec que algunes d’aquestes po-
sicions, enfrontades, no han estat prou confrontades i, 
per tant, no s’ha aprofundit el que era necessari en una 
qüestió que es planteja com simple, perquè al final és 
modificar..., re, un afegit dins d’un article, i, això sí, 
crear un ens nou, nou de trinca, que és l’executor de 
la segona etapa; és a dir, el que segons la proposta que 
queda reflectida en el dictamen de la comissió tindrà 
la facultat, fins i tot, de suplir el legislatiu i d’impulsar 
l’acció de govern, del govern de torn, perquè prengui 
decisions a posteriori per anar acotant, gradualment, 
quin tipus de circ amb animals estarà permès a Cata-
lunya i quin altre hi serà proscrit.

Ho vam fer, també, en la defensa del debat a la tota-
litat: bé, hauríem de mirar una mica el nostre entorn, 
saber quina és la visió d’aquesta cultura, i la defen-
sa que se’n fa expressament en l’àmbit de la mateixa 
Unió Europea, i també ser conscients que, si bé és cert 
que hi han països que han regulat i fins i tot prohi-
bit, doncs, que determinades espècies animals es facin 
servir als espectacles de circ, també és cert que, si fem 
un exercici de dret comparat, les principals potències 
del nostre entorn –i m’estic referint a França, m’estic 
referint al Regne Unit, m’estic referint a Alemanya– 
no estan pel posicionament que de forma capdavante-
ra, un altre cop més, es vol prendre des del Parlament 
de Catalunya, jo crec que erròniament, sincerament.

S’ha parlat de qüestions que tots hem de tenir en 
compte: s’ha parlat de la dignitat animal; del maltrac-
tament –el problema és que s’ha arribat a dir que és 
sistemàtic–; d’estrès, de l’estrès que comporta la vida 
en captivitat de qualsevol animal, o la vida fent deter-
minades activitats de qualsevol animal. I és que l’es-
très és consubstancial a la vida: jo crec que no hi ha 
cap ésser viu animal que no estigui supeditat a l’acció 
de l’estrès, i l’estrès –ja ho vaig dir en comissió tam-
bé– que pateixen els animals en llibertat..., aquests 
animals salvatges que avui es pretén que no participin 
en el circ a Catalunya possiblement tenen molt més es-
très en el seu hàbitat natural, en la seva condició d’ani-
mal salvatge, per viure dia a dia, per aconseguir els 
aliments i les calories necessàries, dia rere dia, que no 
el que pateixen en unes condicions higienicosanitàries 
que, ho repeteixo, sovint no troben les nostres masco-
tes, els nostres animals de companyia.

Jo crec que la posició de Ciutadans és ben clara. Per 
tant, és ben clar també que no estarem dins del corrent 
majoritari d’aquest Parlament i no donarem suport a 
aquesta proposició de llei, que si bé pot tenir en certa 
forma una voluntat, a priori, diguem-ne, bona, entra 
a regular uns drets –dels animals, en aquest cas– que 
entren en col·lisió amb altres drets que també merei-
xen el nostre respecte i la nostra consideració.

I, per tant, sense entrar en més, malauradament avui 
s’aprovarà aquesta llei, però la nostra posició no hi serà 
la del vot a favor.

Gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula l’il·lustre senyor 
Oriol Amorós, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Oriol Amorós i March

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Alonso. Dir, en 
primer lloc, que la diputada Hortènsia Grau em feia 
notar que en l’explicació del relat del treball de po-
nència m’he deixat un aspecte, per falta de temps, que 
és l’altra modificació que s’hi ha introduït –abans he 
parlat de la modificació en l’articulat–: la que s’ha in-
troduït en el preàmbul. Per dos motius: un, perquè, si 
l’articulat canvia, té lògica fer una esmena tècnica que 
modifiqui el preàmbul, perquè el preàmbul sol expli-
car l’articulat. I el segon, també, en atenció a la pe-
tició rebuda per la gent del circ, que entenia que en 
la redacció original hi havia algunes expressions que 
consideraven pejoratives, i no és en absolut la inten-
ció d’aquesta llei tenir cap mena d’expressió pejorati-
va amb ningú, i menys amb la gent que fa cultura; per 
tant, gens en aquest sentit.

Passem a la qüestió: la posició del nostre grup respec-
te a la proposició. Mirin, del que parlem avui aquí és 
de tota una qüestió fonamentalment ètica, de progrés 
ètic. I en parlem més vegades, no només aquesta vega-
da: cada vegada que aquest Parlament aprova una llei, 
estableix un marc de convivència que afavoreix el bé 
comú. Si es legisla bé, es progressa en convivència, es 
progressa èticament, però poques vegades d’una for-
ma tan clara i explícita com quan es legisla sobre ben-
estar animal a Catalunya.

Ser capaços d’entendre, de sentir, de tenir empatia amb 
el patiment de l’altre és progrés, és progrés ètic. La 
compassió és una actitud moral; podríem dir, per defi-
nició, que és una actitud moral. L’evolució de la cons-
ciència moral al llarg de la nostra història com a soci-
etat, com a espècie humana, es pot definir amb aquest 
criteri: com un increment progressiu de la capaci-
tat d’empatia, de la capacitat de sentir amb els altres. 
Sens dubte, quan es va proclamar la Declaració uni-
versal dels drets humans vàrem demostrar l’empatia 
amb tots els éssers humans, i això va ser un gran pro-
grés moral de la humanitat. I, sens dubte, vetllar pel 
seu compliment cada dia, i que sigui efectiu, és l’acti-
tud moral que ens hem d’exigir totes les persones.

Però la pregunta és: aquesta capacitat d’empatia s’aca-
ba aquí? S’acaba als éssers humans, només?, o podem 
ampliar la nostra capacitat d’empatia?, podem ampli-
ar la nostra capacitat de sentir amb els altres? Jo crec 
que aquesta és la qüestió que estem debatent aquí i la 
qüestió rellevant, que és una qüestió de caràcter moral 
i ètic, sí, però és que els parlaments legislen les formes 
de convivència.

I, per tant, nosaltres pensem que és un gran progrés mo-
ral que ho ampliem també als altres éssers vius. A tots? 
Sí, a tots, pel que fa a sentir-nos-en responsables. El fet 
de tenir consciència, com a humans, ens obliga moral-
ment a la responsabilitat amb l’ecosistema i amb l’esde-
venir del planeta.
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I pel que fa a la compassió, pel que fa a patir amb l’al-
tre? Doncs, sí, hem d’estendre la nostra compassió a 
tots els éssers vius que tenen capacitat de sentir dolor 
i de viure el patiment. I sabem científicament, en te-
nim l’evidència, que el sistema nerviós de tots els ma-
mífers superiors és capaç de sentir el dolor. Per tant, 
podem restar indiferents davant del patiment dels ani-
mals, que sabem, per l’evidència científica, que tenen 
capacitat de sentir el dolor? És moral restar indiferents 
respecte a això? Ens sembla que no, que clarament no, 
que no hi ha cap mena de justificació que pugui te-
nir cap fonament ètic per justificar el patiment animal 
per motius lúdics, per motius tradicionalistes, per mo-
tius artístics o d’entreteniment: no es pot justificar sota 
aquests criteris.

No podem continuar abonant aquella idea que pretén 
que la nostra espècie és mestressa i sobirana, i juga 
amb la resta. Si tenim responsabilitats envers la natu-
ra, en tenim de manera especial envers els animals no 
humans i aquells que tenen un sistema nerviós central 
i desenvolupat, capaç d’experimentar el plaer, el dolor, 
en graus diversos d’intensitat o sofriment.

Es pot justificar, aquest sofriment, per raó de la tradi-
ció? És clar que no; afortunadament, les tradicions es 
renoven i evolucionen. Es pot justificar perquè dius: 
«Mira, en queden pocs, de circs amb animals salvat-
ges»? De fet, se’n coneix un, i fa anys que no actua 
a Catalunya, però n’hi ha un; o en la majoria, en la 
gran majoria de municipis està prohibit. Es pot justi-
ficar perquè en són pocs? No és una qüestió de pocs o 
molts, és una qüestió de principis ètics.

Es pot suposar..., amb una suposada idea de llibertat 
d’elecció, de si vaig o no vaig a un espectacle amb ani-
mals? Defensar la llibertat no és defensar la decisió 
lliure del fort, sinó que és defensar la capacitat d’elec-
ció del feble.

Es pot argumentar, com s’ha argumentat aquí, que 
prohibir és per se dolent? Home, si prohibir és dolent, 
no sé què hi fem, en aquest Parlament, perquè aquest 
Parlament està per regular les relacions entre les per-
sones que viuen a Catalunya, i, per tant, per dir quines 
coses estan bé i quines coses no estan bé, i s’han de 
regular o prohibir. El que és dolent, el que seria nefast 
és no prohibir la crueltat. No prohibir la crueltat sí que 
seria una actitud clarament –clarament– nefasta.

Per tant... I, després, un altre argument que es fa servir 
també molt sovint, no? –l’hem sentit avui i d’altres ve-
gades–, i és dir: «No, és que també hi han molts altres 
casos de crueltat humana davant dels animals» –mol-
tes granges, en laboratoris, en altres espectacles, en 
els correbous, per exemple, que no defugim cap qües-
tió– «que en aquest cas no els regulem.» I cada vegada 
que parlem de benestar animal ens surten amb aquest 
argument. Aleshores la pregunta és: no podem abolir 
cap mena de crueltat fins que no les abolim totes? És 
a dir, l’argument per no abolir una crueltat és que n’hi 
ha d’altres? Per altra banda, els que diuen això mai pro-
posen abolir cap crueltat. Si ens haguéssim d’esperar a 
abolir totes les crueltats de cop per abolir-ne alguna, no 
n’aboliríem mai cap. Per tant, es tracta de progressar, i 
això és el que hem fet en legislació animal a Catalunya. 

Aquesta seria una excusa per no fer res, i, per tant, cre-
iem, doncs, que és una excusa que no val.

Volem deixar molt clar que la immensa –immensa, 
immensa– major part del circ a Catalunya fa una feina 
lloable que requereix suport –més suport del que rep, 
segur–, que mereix tota la nostra admiració i que té 
uns principis que tenen molt poc, per no dir res a veu-
re, amb el maltractament animal.

I estem convençuts que, si fem aquesta legislació, si 
som millors en el tracte amb els animals, també serem 
millors persones. I és per això que votarem favorable-
ment aquesta llei, i contràriament a les esmenes que 
encara resten vives.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Senyora presidenta, senyor conseller, senyores i se-
nyors diputats..., saludar també els representants del 
sector del circ, també entitats defensores dels drets 
dels animals que ens acompanyen en aquest debat fi-
nal de la Llei de modificació dels drets dels animals a 
Catalunya.

Algunes consideracions respecte a la posició que el 
meu grup parlamentari ha mantingut al llarg d’aquest 
debat. El Grup Parlamentari Socialista, conjuntament 
amb altres grups, va signar la modificació de la Llei 
de protecció dels animals, certament, amb una posi-
ció que era..., una posició de tots els que vam signar, 
de dir: «Els animals no poden actuar en els circs que 
actuïn a Catalunya», en la línia del que alguns ajunta-
ments ja havien regulat.

També és cert que en la presa en consideració de la 
llei ja vam manifestar que, igual que fem sempre, el 
Grup Parlamentari Socialista estaria amatent a les po-
sicions, que ja prevèiem conflictives, dels diversos in-
teressos que es mouen quan parlem d’aquestes qües-
tions; no és la primera vegada que això ha succeït en 
aquest Parlament, i tinc la intuïció que tampoc serà la 
darrera, eh?

El diputat Amorós ens parlava que no hem de ser in-
sensibles al patiment d’altres espècies animals; per 
tant, aquest és un debat que, com que afecta, també, 
probablement, altres costums, tradicions que es pro-
dueixen en el país, jo estic convençut que aquest és un 
debat que el seguirem tenint en el futur, no respecte al 
circ, sinó també respecte a altres qüestions.

Els torno a dir que nosaltres vam manifestar que esta-
ríem atents a les diverses aportacions que es poguessin 
fer; així ho hem estat. I fruit de les diverses aportacions 
que se’ns han fet a la comissió parlamentària, nosaltres 
vam modificar part de la nostra posició, en la línia del 
que finalment veurà la llum aquesta llei. És a dir, nos-
altres érem partidaris que els animals, o les espècies 
que associem a animals salvatges –i que, per cert, en 
els circs a Catalunya, que sapiguem, només hi ha un 
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circ, no?, que té animals d’aquestes característiques–, 
doncs, aquestes espècies no poguessin actuar en els es-
pectacles de circ; no, en canvi, les espècies animals que 
estan associades o que les podem associar a animals 
domèstics. Per tant, crèiem que aquests animals sí que 
podien tenir una presència en els circs del país.

Jo no entraré en les consideracions ètiques i morals 
del diputat que m’ha precedit en l’ús de la paraula ni 
els arguments que feia servir. Jo en faré servir uns al-
tres, que crec que també els hauríem de tenir presents 
a l’hora de debatre aquestes qüestions, que és la defen-
sa de la biodiversitat. Per tant, des d’aquesta visió que 
el meu grup parlamentari té, que aquest diputat que els 
parla té, crec que hem de començar a acostumar-nos a 
defensar, si més no a mitjà i llarg termini, que les es-
pècies animals han d’estar en el seu entorn, perquè és 
una defensa de la biodiversitat, en altres països i tam-
bé en el nostre, perquè el que ens diuen tots els indi-
cadors i tots els estudis científics és que hi ha una pèr-
dua de biodiversitat arreu, també a Catalunya. I en els 
països on moltes d’aquestes espècies tenen presència, 
doncs, aquesta pèrdua de biodiversitat encara és més 
accelerada, i, per tant, hem d’enviar un missatge a la 
societat en aquest sentit.

Aquí es pot plantejar un altre debat: i les espècies as-
sociades a animals salvatges que ja estan en els circs, 
o la reproducció que es pot produir, que a vegades es 
produeix en aquests circs?, què en fem d’aquests ani-
mals? Home, doncs, potser haurem de començar a 
plantejar també la necessitat d’abordar un debat sobre 
el refugi o els refugis que aquests animals haurien de 
tenir.

Creiem que la solució que s’ha adoptat de creació d’un 
observatori de l’ús dels animals en el circ és una bona 
solució, perquè hi hauran representats tots els sectors 
interessats en aquest debat a l’hora d’arribar a conclu-
sions. Jo no arribo a la mateixa conclusió que el dipu-
tat de Ciutadans ha fet: «Escolti, això és una prohi-
bició diferida», no? Escolti, aquest observatori el que 
haurà d’analitzar, i també haurà de regular, són les 
condicions de la presència d’animals domèstics en el 
circ, regular-ne també el benestar, regular inspeccions 
eficaces i un règim sancionador estricte si no es com-
pleixen algunes de les mesures que garanteixin el ben-
estar animal també en aquests circs.

Jo els faig una altra proposta, a més a més, eh? Aquest 
observatori ha d’emetre en un termini de dos anys les 
seves conclusions. Jo crec que seria bo, també, que ens 
comprometéssim tots plegats –els que surtin a par-
tir del 27 de setembre, eh?– que en el mateix perío-
de també hauríem d’adquirir el compromís d’impulsar 
una llei del circ a Catalunya adequada a la nostra re-
alitat, no?, atenent que el circ és un sector cultural de 
primer ordre, de primer nivell en el nostre país.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’excel·lentíssim senyor Rafael 
Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, en pri-
mer lloc, doncs, saludar els invitats que tenim en aquest 
Ple, ja siguin defensors o no defensors dels animals al 
circ. I nosaltres, des del primer moment, des del primer 
moment en què es va presentar aquesta modificació de 
l’article 6, eh?, de la Llei de protecció dels animals, ja 
vam dir que nosaltres no hi estàvem d’acord.

I no hi estàvem d’acord per unes qüestions. Jo penso 
que, en aquests temes, el que ha d’existir és la cohe-
rència, la coherència total i absoluta. La senyora Hor-
tènsia Grau sap molt bé que jo sempre he dit que el seu 
grup ha sigut sempre coherent: en el tema dels ani-
mals, en els temes dels bous, en tots els temes que han 
tingut a veure amb temes animalistes. Però també és 
ben cert que uns altres grups juguen a tot el que es pot 
jugar en aquest aspecte.

Mirin si s’hi juga: comença aquesta proposició de llei 
de modificació dient que es prohibeixen tota classe 
d’espectacles amb animals vius, i acaba, al final, dient: 
«Els espectacles de circ amb animals que pertanyen 
a la fauna salvatge.» Algú me pot dir científicament 
què és això? Perquè, inclús, vostè, senyor Amorós, ha 
dit que hi ha..., no hi ha unes conclusions científiques, 
no existeixen, no estan. Per tant, com podem arribar 
a aquestes conclusions si no podem verificar el que és 
o no és? I quan dic «objectives», i quan dic «informes 
científics» de què es pugui fer cas..., perquè, realment, 
no ha existit.

Per tant, ja canviem i resulta que els cavalls no s’estres-
sen, els conills no s’estressen, els coloms no s’estressen,  
els gossos no s’estressen. Per què? Perquè no són fauna 
salvatge, perquè són domèstics. Doncs, igual –igual, 
igual. Perquè, per aquesta regla de tres, doncs, hau-
ríem d’anar avançant i hauríem de dir que els zoos 
es tanquin; per aquesta regla de tres, hauríem d’anar 
avançant i dient que les competicions de salts de ca-
valls desapareguin; per aquesta regla de tres, hauríem 
de dir que la Guàrdia Urbana Muntada de Barcelona 
o de Reus desapareguin; per aquesta regla de tres, po-
dríem dir que els gossos que es cuiden de rescatar vi-
des humanes també desapareguin. És que arribarà un 
moment en què serà tanta la prohibició que no tindrem 
absolutament res més a fer que buscar els mitjans per 
poder pal·liar això que vostès estan demanant.

Per tant, nosaltres el primer punt que diem és el punt 
de la coherència, de dir: «Escoltin, per nosaltres no és 
això, és tot –és tot–, no unes coses sí i unes coses no.» 
Clar, evidentment. Vostè diu: «És que no parlem dels 
correbous, perquè els correbous, escolti, no parlem...» 
No, perquè, és clar, quan parlem dels correbous, com 
que són a les Terres de l’Ebre, i en molts ajuntaments 
d’Esquerra Republicana, i de Convergència, i tal, són 
vots favorables, doncs, evidentment, aquí hi estem 
d’acord. Però encara que aquí se digui el contrari, jo 
li puc portar actes d’ajuntaments en les quals els cor-
rebous estan permesos. No pateixen, gens; no s’estres-
sen, gens. Vull dir que, per favor, coherència des d’un 
començament en aquests aspectes.

Vostès fan un preàmbul en què criminalitzen d’alguna 
manera els professionals del circ, però els criminalit-
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zen d’una manera bestial –bestial. Sap per què? (Veus 
de fons.) Li fa molta gràcia al membre de la Mesa, eh? 
A mi gens. Sap per què? Per una qüestió molt simple 
del que jo li estava parlant en aquest aspecte: perquè 
els professionals del circ compleixen la llei, complei-
xen a rajatabla tot el que la llei els comporta. Per tant, 
els que no ho facin, que tinguin les sancions correspo-
nents per poder fer..., però els que ho facin i ho respec-
tin no se’ls pot tractar com se’ls està tractant en aquest 
preàmbul.

I trampa. Des del nostre grup parlamentari vam por-
tar a garanties –vam portar a garanties– que aquesta 
modificació comportava unes pèrdues econòmiques o 
una competència, el que és un mercat únic, que ve molt 
marcat per la directiva europea. I nosaltres, quan fèiem 
aquesta proposta que drets i garanties hi donés una re-
solució –sorprenent–, era sobre el preàmbul, preàmbul 
que vostès han canviat avui –preàmbul que vostès han 
canviat. Per tant, l’eficàcia que nosaltres vam tindre en 
el seu moment de portar a garanties, d’acord amb un 
preàmbul en què hi havia..., per qüestions econòmi-
ques, que no ja animalistes, vostès fan la trampa i el 
canvien en aquests moments. I amb això ja no vull ni 
parlar de la pressa ni de la urgència que han tingut que 
això continuï endavant.

Unes altres coses que no els han interessat cauen per 
si soles, però, quan els interessa, en aquests temes, 
vostès, de veritat, no hi han perdut ni un sol moment. 
(Veus de fons.) Senyora Hortènsia, no ho estic dient 
concretament pel seu grup; torno a dir que la cohe-
rència vostès, en aquest aspecte, l’han tingut, i miri 
que nosaltres, ideològicament, estem als antípodes. 
Però sí que demanem la coherència, la serietat, el rigor 
d’aquells que avui han parlat aquí, perquè no ho fan 
per unes altres qüestions, perquè no ho fan, realment, 
en el sentit genèric de protegir els animals: ho fan 
d’acord amb els seus interessos, ho fan d’acord amb el 
que electoralment a vostès els vagi bé.

I jo espero, després del 27 de setembre, si realment no 
parlem més del que hem de parlar, que siguin vostès 
capaços de portar modificacions a aquest article 6 re-
fós de la Llei de protecció dels animals que parlin dels 
zoos, que parlin dels delfinaris, que parlin de la com-
petició de cavalls i que parlin de tot això, o si, a més, 
se fan vegetarians, escolta, els felicitaré, això voldrà 
dir que vostès són coherents, però fins ara sap el que 
és? Hipocresia.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula la il·lustre senyora Hor-
tènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. És una llàstima que hagi marxat 
el conseller de Cultura. Bé, ho explicarem igualment. 
Saludar la plataforma CLAC, la gent de Libera!, de la 
Fundació Franz Weber, d’AnimaNaturalis –segur que 
em deixo gent–, de FAADA, la gent d’InfoCircos, el 

Marcel Barrera de Zirkolika, i altra gent del món del 
circ que ens acompanya i als membres del Departa-
ment de Cultura.

Bé, molt esquemàticament perquè tenim poc temps. Jo 
crec que, primer, ens hem de felicitar tots, perquè avui 
a Catalunya seguim avançant en matèria de protecció 
i benestar animal, i ens situem legislativament al cap-
davant de molts països del món, tot i que encara ens 
queda camí per recórrer, com deia el senyor Amorós  
i que després m’hi referiré breument.

Crec que, des de la llei del 2003, a Catalunya hem avan-
çat molt, tant amb el llibre cinquè del Codi civil, que 
descosificava els animals i els atorgava la condició 
d’éssers que sentien; amb el text refós del 2008 de la 
llei de protecció, amb l’ampliació que se’n va fer el 
2010 per a les curses de braus i que avui ampliem. I, a 
més, amb la llei del 2010, fruit també d’una ILP, que 
prohibia les curses i altres espectacles taurins, crec 
que hem anat avançant en el respecte als animals al 
garantir-los el seu benestar i protecció amb una visió, 
doncs, més ecològica, més d’equilibri, menys antropo-
cèntrica, i crec que això ens fa més humans, ens fa 
avançar civilitzatòriament.

Segon. La proposta de llei que avui aprovem en aquest 
Parlament crec que ens deixa algunes lliçons, que 
confio que ens serviran en un futur per fer les coses 
millor tots plegats, i, especialment, tant als grups que 
ho hem proposat com a les conselleries, que avui és 
una pena: no hi són ni el conseller d’Agricultura ni el 
de Cultura.

I, en aquest sentit, jo sí que voldria entonar, almenys 
per part del nostre grup, un mea culpa –almenys per 
la part del nostre grup–, perquè, en el primer moment, 
quan vam presentar la proposició de llei, que, efecti-
vament, venia d’un compromís, no havíem escoltat un 
dels sectors implicats, que era el sector del circ. Ho 
vam fer posteriorment, i posteriorment crec que hem 
estat prou actius també per incorporar-hi els seus 
punts de vista. Però crec que, si ho haguéssim tingut 
en compte abans, hi haguéssim parlat, haguéssim tin-
gut informació prèvia i haguéssim fet més pedagogia, 
potser no s’hauria generat tant de rebuig, i, sobretot, 
el món del circ no s’hauria sentit tan menystingut, en 
aquesta llei.

Tercer punt. La satisfacció perquè la llei està en la lí-
nia de les mocions que hem aprovat a tots els ajunta-
ments, que representen el 70 per cent de la població 
de Catalunya, i també per haver corregit mitjançant 
l’esmena tècnica el preàmbul inicial. I, senyor Luna, 
em sap greu dir-li-ho, però més enllà que vostès ho 
portessin al Consell de Garanties, també hi va haver 
moviments per part dels grups proposants quan ens 
vam adonar que el preàmbul, amb aquelles condici-
ons, d’alguna manera no es podia aprovar, perquè cri-
minalitzava, estigmatitzava el món del circ inneces-
sàriament, i el que calia era buscar la complicitat i les 
sinergies.

Perquè jo crec que el que volem és que el sector en-
tengui que aquesta llei ha de ser una oportunitat per al 
circ: ha de ser una oportunitat per innovar, per avan-
çar, tant des del punt de vista escènic com des del punt 
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de vista del circ com a eina socioeducativa, d’inte-
gració i d’apoderament personal i social, d’eina que 
transmet valors. I, en aquest sentit, crec que canviar el 
preàmbul és també un avanç, i que ens pot tornar..., a 
polir, no?, aquests malentesos que ha provocat la tra-
mitació de la llei.

Quart. Jo crec que qui tindrà un gran repte és el nou 
govern que surti després d’aquestes eleccions, perquè 
és el govern el que té l’obligació de crear un obser-
vatori de l’ús dels animals, i que haurà de fer el cor-
responent desplegament reglamentari, i que és a partir 
de les seves recomanacions..., i, aquí, espero que, com 
que anem avançant civilitzatòriament, puguin ampli-
ar la mirada, que també mirin altres espectacles amb 
animals, perquè sobretot aquest observatori no ha de 
tornar a caure en les contradiccions difícils d’entendre 
des del punt de vista ètic, però evidents d’interessos 
partidistes, com ja va passar amb la ILP que prohibia 
les curses de braus.

I, en últim terme, però no menys important... Ah, i se-
nyor Luna, respecte a allò d’animals salvatges, la llei 
del 2008 sí que en parla: parla d’animals salvatges, de 
fauna autòctona, de fauna al·lòctona, i, si pensem en la 
biodiversitat, en els ecosistemes d’animals salvatges, 
podem entendre de quins animals estem parlant.

I, en últim terme –i ja acabo, presidenta–, però no 
menys important: a nosaltres, al nostre grup, ens hau-
ria agradat veure que, públicament, i al mateix temps 
que es proposava la llei del circ, hi havia una actitud 
més compromesa del conseller de Cultura cap a aquest 
sector. Recordin que, des que el Govern d’entesa, l’any 
2007, va consensuar amb el sector el Pla integral de 
suport al circ a Catalunya, no hi ha hagut més propos-
tes, no hi ha hagut els suports econòmics. Creiem que 
alguna iniciativa en aquest sentit hauria facilitat l’ac-
ceptació dels canvis legislatius que avui aprovarem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, la senyora Isa-
bel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, hola. Des de l’escó estant, per posicionar la CUP - 
Alternativa d’Esquerres, en tot cas, com a grup propo-
sant d’aquesta proposta. El que primer voldríem fer és, 
doncs, disculpar-nos, perquè malauradament no hem 
pogut treballar com s’ho mereixia, com el tema ho re-
quereix, aquesta llei.

Nosaltres, com deia, en vam ser un grup proposant, i 
en vam ser un grup proposant perquè entenem –i em 
sumo a les reivindicacions que es feien abans– que la 
nostra societat ha d’eradicar qualsevol tipus de violèn-
cia contra els animals, ha d’eradicar qualsevol tipus de 
crueltat animal, i a nosaltres no ens val que alguns es-
pectacles quedin disfressats amb la pàtina de festes tra-
dicionals. En aquest sentit, tenim una posició clara res-
pecte a les curses de braus, als braus, als correbous i a 
tot tipus de festeig en què es maltractin animals, i som, 
per tant, contraris a aquesta existència.

En aquest sentit, entenem que la proposta, tal com ha 
quedat, feia un gran exercici per a evitar aquesta cri-
minalització que s’ha dit sobre el món del circ, que 
nosaltres entenem que no existeix, tal com ha quedat 
finalment redactat.

Entenem, també, doncs, que ens hauria agradat poder 
treballar, com hem dit, la llei amb la responsabilitat 
que requeria, però que, en tant que en som grup pro-
posant i en tant que defensem, precisament, que amb 
petites i grans passes, en aquest sentit, s’elimini tot ti-
pus de lloc, espai en què es pugui constituir aquesta 
crueltat animal, nosaltres hi votarem a favor.

De nou, donar les gràcies a tots aquests agents que 
s’han posat en contacte amb nosaltres per a donar-nos 
el seu parer –per dir-ho d’alguna manera, eh?–, tant 
aquells que vindiquen la dignitat del circ com aquells 
sectors que lluiten contra la crueltat animal.

Simplement, per posicionar la CUP en aquest aspecte.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Per posicionar-me a favor d’aques-
ta modificació de la llei. Hi ha una consideració, que 
és com la crueltat deixa de formar part del plaer dels 
humans. Pensin en els circs romans –lluites d’humans 
o amb animals fins a la mort– fins als extraordinaris 
circs d’avui, creatius.

Per tant, és veritat que a Catalunya hi ha una construc-
ció, una construcció col·lectiva –amb total humilitat, 
senyor Rafael Luna–, i contradiccions, totals contra-
diccions; que avui legislem una petita passa, que a mi 
em sembla que és bastant majoritària, en el que està 
passant en l’espectacle cultural que és avui el circ a 
Catalunya, que és fonamentalment que aquells ani-
mals de fauna salvatge no es treguin dels seus hàbi-
tats. És veritat que tenim les contradiccions dels zoos i 
moltes altres contradiccions, que aniran avançant.

El més interessant, potser, de la proposta, és la creació 
de l’observatori, que permetrà d’aquí a dos anys tenir 
una consideració més col·lectiva, més polièdrica, del 
que pensem en aquests aspectes.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Marta Pascal i Capdevila

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, en primer lloc donar la benvinguda a totes aquelles 
organitzacions tant en defensa dels drets dels animals 
com també les vinculades al món del circ: sigueu molt 
benvinguts en aquesta casa, que també és casa vostra.

Intervinc en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió per fixar el nostre posicionament respec-
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te a aquesta proposició de llei, que, com saben, modi-
fica l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals. I ja els avanço que hi votarem a favor, i que 
a més a més estem còmodes en aquest text final que 
hem acabat acordant.

Abans d’entrar en el contingut, m’agradaria agrair-li 
al diputat Josep Rull, doncs, la feina feta en aquesta 
matèria, una feina que ha fet des del rigor, també des 
de la voluntat de buscar un gran consens en un tema 
com aquest, i una feina també feta des de la convic-
ció que també en aquest aspecte Catalunya, el país, es 
podia emmirallar en aquells països europeus que són 
més sensibles o més punters en el que són la protecció 
i els drets dels animals.

Per tant, aquell compromís col·lectiu que va assumir 
aquest Parlament ja fa bastants anys respecte a la pro-
tecció dels animals, doncs, avui el fem una mica més 
gran. De fet, com els deia, fem un pas per equipa-
rar-nos a aquelles legislacions europees més garantis-
tes amb els drets dels animals.

Per tant, la gent, la ciutadania ha de saber que el que 
avui fem aquí, que el que avui fa aquest Parlament no 
és extraordinari, no és aïllat ni tampoc és estrany: el 
que estem fent avui aquí s’insereix d’una manera clara 
i evident en una realitat molt nítida a nivell europeu i a 
nivell internacional. I, de fet, pensin que gairebé el 40 
per cent dels països membres de la Unió Europea han 
aprovat lleis que en certa manera limiten la utilització 
dels animals en les activitats del circ. Els en puc ci-
tar alguns exemples: l’últim d’incorporar-s’hi ha estat 
Bèlgica, però Dinamarca, Bulgària, la República Txe-
ca, Finlàndia, Hongria, Portugal, Suècia o Croàcia.

Cal recordar que Catalunya des del 1988 és un país 
compromès amb els drets i la protecció dels animals, 
després que es va aprovar, com els deia abans, aques-
ta llei en aquest sentit. Aquell compromís iniciàtic, 
aquell compromís que vam prendre en aquell moment, 
rep avui una empenta important, una empenta conven-
çuda, des de la perspectiva de prohibir els espectacles 
de circ amb animals salvatges.

I val a dir –i això també és important, perquè el que fem 
en aquest Parlament no és extemporani, sinó que s’in-
sereix també en el que està passant en el país– que 
el món local també s’havia anticipat i s’ha anticipat a 
aquesta realitat. De fet, poden trobar moltes resolu-
cions, moltes mocions, moltes ordenances que restrin-
geixen la instal·lació en els seus termes municipals de 
circs que utilitzen animals o animals salvatges.

Per tant, aquesta és una proposició de llei extraordi-
nàriament clara, però que té la virtut, i crec que això 
s’ha de destacar, de tenir un ampli consens d’aquest 
hemicicle, d’aquest Parlament. I, per tant, nosaltres, 
en el debat a la totalitat i en tot el procés d’elaboració 
d’aquest text, ens vam comprometre a integrar aporta-
cions d’uns i altres, però sobretot que fos, diguem-ne, 
un text que respectés per una part el dret dels animals 
però que sobretot no estigmatitzés, en cap cas –i hi 
vull insistir, m’hi referiré després–, l’activitat del circ. 
El que volíem és que es posés en valor el que està fent 
el món del circ actualment a Catalunya i el que ha fet 
en aquest temps. Creiem fermament que hem acom-

plert aquests objectius i que sortim avui d’aquí amb un 
bon text que entre tots plegats hem acordat.

S’hi han referit altres grups parlamentaris, però una 
pinzellada ràpida respecte al contingut: la llei prohi-
beix específicament els espectacles de circ amb ani-
mals que pertanyen a la fauna salvatge. Ens dotem de 
dos anys de moratòria, ens dotem d’un temps pruden-
cial per adaptar-nos a aquesta nova legislació. I un as-
pecte interessant, a què també s’han referit alguns al-
tres portaveus: es crea aquest observatori, que avalua 
l’ús d’animals en el circ; és a dir, d’aquells que especí-
ficament no estiguin prohibits, hem de garantir que el 
seu benestar queda preservat.

En aquest observatori, evidentment, s’hi incorpora el 
món del circ; evidentment, també s’hi incorporen les 
entitats de protecció dels animals, però també el món 
de la veterinària i de la zoologia. També aquest obser-
vatori té dos anys per elaborar unes conclusions con-
cretes, per tant, hi aportem perspectiva tècnica i cien-
tífica perquè això tingui veracitat i perquè això tingui 
un fonament molt i molt important.

Senyores i senyors diputats, crec que és molt impor-
tant que avui ens referim a un col·lectiu que és clau, 
que és el col·lectiu del circ. I, de fet, l’esmena tècni-
ca, que ja comentava el diputat Amorós, en el dicta-
men va en aquest sentit. Nosaltres teníem, en aquesta 
llei, dues obsessions: per una part, preservar el benes-
tar animal, però, per altra part, garantir que no s’estig-
matitzés, en cap cas, el món del circ. I creiem que ens 
n’hem sortit.

Pensin que actualment aquest és un dels sectors, el sec-
tor del circ, més puixants del món de la cultura; és un 
sector amb una alta capacitat creativa, un sector que ha 
demostrat fortalesa, que ha demostrat capacitat de des-
envolupar un paper fonamental en les arts escèniques 
del país. I això no és només d’ara, és un fet que ve de 
lluny, i els en posaré alguns exemples, però, en tot cas, 
quan passem, diguem-ne, una mica la llista i veiem el 
que s’ha fet fins ara, s’ha de reconèixer al circ aquest pa-
per clau en el món de les arts escèniques i de la cultura.

De fet, aquest Parlament ho va solemnitzar l’any 2004 
aprovant una resolució de reconeixement al circ a Ca-
talunya; signant plans integrals respecte al circ –anys 
2008 i 2012–; es va instituir el Premi Nacional del Circ, 
o fins i tot s’ha creat un cicle formatiu sobre el circ. Per 
tant, de fet, aquesta llei també és un punt de partida, és 
una oportunitat més per posar en valor la feina feta per 
aquest sector.

Senyores i senyors diputats, per acabar els reitero, doncs, 
que el nostre grup votarà a favor d’aquest text. I volem 
destacar de forma explícita que es tracta d’un pas enda-
vant, d’un pas molt ferm i evident en la protecció dels 
animals, però que a la vegada té la virtut de fer-ho des 
d’una perspectiva àmplia però jo crec que també gens 
estrident, i que respecta els drets i posa en valor la feina 
feta per tots plegats.

Per tant, votarem a favor de la llei i en contra de les es-
menes que han quedat vives.

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

Cridem a votació.

(Pausa. Matías Alonso Ruiz demana per parlar.) Se-
nyor Alonso?

Matías Alonso Ruiz

Sí, presidenta, per demanar votació separada, en aquest 
cas, del dictamen de la ponència, de la disposició final 
primera.

La presidenta

D’acord.

(Pausa llarga.)

Senyor Alonso, és disposició final primera –disposició 
final primera–, no addicional.

Matías Alonso Ruiz

Sí, presidenta, he demanat votació separada, del text del 
dictamen de la ponència, de la disposició final primera.

La presidenta

«Final primera», exacte, d’acord.

Molt bé, doncs, passem a la votació, i votem en primer 
lloc les esmenes reservades del grup parlamentari... (Ra-
fael Luna Vivas demana per parlar.) Ah, senyor Luna.

Rafael Luna Vivas

Sí, presidenta. Ha quedat que la disposició primera es 
vota a part, no?

La presidenta

La disposició final primera es vota a part.

Rafael Luna Vivas

D’acord, gràcies.

La presidenta

D’acord.

Votem en primer lloc les esmenes reservades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, que són la 1, 5 i 8.

Passem a la votació.

Han estat rebutjades per 26 vots a favor, 104 en contra 
–tenint en compte el vot delegat– i 1 abstenció.

Passem ara al text del dictamen, i votem, en primer 
lloc, la disposició final primera.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 124 vots a favor i 8 en contra.

A continuació, votem el text del dictamen i l’esmena 
tècnica relativa al preàmbul ja incorporada.

Comença la votació.

La proposició de llei ha estat aprovada per 105 vots a 
favor, 19 en contra i 8 abstencions.

(Aplaudiments.)

Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès (tram. 202-00071/10)

El novè punt de l’ordre del dia és el debat i votació del 
Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barberà 
del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Atès que no s’ha 
reservat cap esmena per defensar en el Ple, passarem 
directament al torn d’intervenció dels grups parla-
mentaris perquè hi puguin fixar el seu posicionament.

Permetin-me que saludi la il·lustríssima senyora Eva 
Menor, alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
i els regidors i les regidores de l’ajuntament.

Passem, doncs, a la diputada il·lustre senyora Montser-
rat Capdevila, que ha estat relatora del projecte. Té la 
paraula.

Montserrat Capdevila Tatché

D’acord. Moltes gràcies, honorable presidenta. Discul-
pi, perquè, com que he baixat per fora el passadís, no 
l’havia escoltada i, per tant, estava pendent de la se-
va..., de l’anunci de la llei.

En tot cas, agrair i saludar la presència de la il·lus-
tríssima alcaldessa Eva Menor, del consistori de Badia 
del Vallès, així com una nombrosa representació tam-
bé del govern i del municipi. En tot cas, els donem la 
benvinguda per estar per segona vegada també en el 
debat d’aquesta proposició de llei.

De fet, en vam fer el debat a la totalitat al novembre 
de 2014 amb el títol que encapçala, en aquest cas, la 
presentació d’aquesta proposició, la modificació de la 
Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per se-
gregació. I durant la ponència, nomenada l’11 de fe-
brer, de la qual vaig ser designada ponent relatora, 
ens vam poder reunir el 24 d’abril, el 12 de juny, el 
3 de juliol i, una darrera sessió més informal, el 10 
de juliol; sessions, algunes, espaiades en el temps, ja 
que vam decidir ajornar el debat de ponència i de les 
transaccions de les esmenes presentades per tots els 
grups a després de les eleccions municipals per no en-
terbolir el debat, justament, amb el procés electoral 
que es produïa entremig.

Els diferents grups parlamentaris hi vam presentar ca-
torze esmenes –dues, Convergència i Unió; cinc, Es-
querra Republicana; dues, el Partit Socialista; tres, el 
Partit Popular, i dues, Iniciativa–, de les quals, com 
bé ha dit la molt honorable presidenta, no en queda 
cap de viva, atès que s’han transaccionat totes dins del 
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text resultant de la ponència, aprovat a la Comissió 
d’Afers Institucionals, el 15 de juliol. De fet, passades 
les eleccions municipals, també es va produir, simul-
tàniament a l’avanç de la ponència, el diàleg per mirar 
de trobar una transacció satisfactòria entre les esme-
nes del grup majoritari, de Convergència i Unió, la de 
la resta de grups, el text original de la proposició, el 
Govern també de la Generalitat i el consistori de Ba-
dia del Vallès.

Així, doncs, el text que portem a aprovació és dife-
rent de la formulació originària presentada per tots els 
grups, de la proposició de llei, i que justifica també el 
canvi del nom final per la proposició de llei, que fi-
nalment es dirà «Proposició de llei del règim transito-
ri del finançament específic per al municipi de Badia 
del Vallès». Per tant, el text que aprovem, doncs, acaba 
sent una solució provisional que garanteix les aporta-
cions econòmiques de la Generalitat, fins que s’aprovi 
el sistema definitiu, als problemes estructurals de fi-
nançament que té Badia del Vallès. La llei deroga par-
cialment el conveni de la Generalitat amb Badia, lle-
vat de l’apartat del traspàs dels terrenys de l’Incasòl, i 
també extingeix la vigència de la llei que crea el muni-
cipi, atès que la seva subsistència ja queda consolidada 
amb la llei que aprovarem avui.

Cal agrair sincerament la feina de totes les persones 
que han fet possible que aprovem aquesta llei, malgrat 
que no sigui, doncs, el text presentat, ni la desitjada, 
en aquest cas, pels badiencs i badienques. En tot cas, 
donar les gràcies a l’alcaldessa, al consistori i a tots els 
seus grups municipals, que ens consta que han treba-
llat i de valent per arribar al punt d’avui, també mal-
grat que, com deia, no sigui plenament satisfactori per 
a tothom; tant al consistori d’abans del 25 de maig, 
com al consistori actual –el d’abans va ser el que va 
treballar prèviament tota la proposta que va arribar 
aquí i l’actual ha acabat de dialogar per buscar la so-
lució intermèdia. També als diputats de tots els grups 
parlamentaris, que en van facilitar la tramitació con-
junta, i els enumero: el senyor Lluís Corominas i el se-
nyor Toni Font, de Convergència, que s’han repartit la 
feina; el senyor Marc Sanglas; la senyora Marta Ribas; 
el senyor Quim Arrufat; la senyora Carina Mejías, i la 
senyora Eva García. Al lletrat, també, Ferran Domín-
guez, que amb les esmenes tècniques, i com a insigne 
badienc també, ens ha ajudat a millorar el text i a ade-
quar-lo a l’encaix parlamentari. I també a la gestora, 
òbviament.

S’ha de dir que tothom ho ha posat molt fàcil, i especi-
alment els ciutadans de Badia i el seu procés de parti-
cipació, que ens van portar fins aquí; una mostra mo-
dèlica de compromís, civisme i democràcia. I també, 
s’ha de dir, la voluntat unitària dels grups –dels partits 
polítics de Badia i dels grups parlamentaris d’aquesta 
cambra– per tirar-la endavant, malgrat les diferències.

Gràcies a tots i a totes per haver-ho fet possible.

La vicepresidenta primera

Pot fixar el posicionament del Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya el diputat Marc San-
glas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Benvinguda, alcaldessa, la resta 
del consistori i altres veïns de Badia que ens acom-
panyen avui, aquesta tarda. I com apuntava la relato-
ra ponent, la Montserrat Capdevila, no és la primera 
vegada que debatem aquest tema i segurament es fa 
difícil introduir-hi més paraules de les que ha dit ella, 
perquè, en tot cas, sí que hi ha hagut, en aquesta po-
nència, un consens.

Hi havia un consens inicial, hi havia un consens en 
la necessitat de solucionar una problemàtica que exis-
teix, que tothom convenia que havíem de trobar-hi una 
solució, que inicialment hi havia una proposta, a tra-
vés d’una fórmula, a la qual vam intentar tots nosal-
tres anar fent algun seguit d’aportacions. Però aquest, 
en definitiva, és un debat de donar sortida a una ne-
cessitat, a un debat que segurament ve de lluny, i això 
és el que vam fer en el debat, diguem-ne, inicial de la 
llei: vam fer una anàlisi de quina era la situació, però, 
en tot cas, la realitat que tenim és la que tenim i, per 
tant, davant d’aquest fet, el que hem de ser tots és prou 
hàbils i intentar buscar aquesta solució a un municipi 
amb unes característiques molt especials.

Per tant, des d’aquest punt de vista, com apuntava la 
senyora Capdevila, voluntat per part de tots els grups 
parlamentaris de trobar aquesta solució, que segura-
ment no és la idònia o, almenys, no és la que reflectia 
el document inicialment presentat i el que va passar el 
primer tràmit d’acceptació, però que, en tot cas, sen-
se ser una fórmula definitiva, i segurament no la més 
satisfactòria, sí que dóna solució a una problemàtica 
i dóna seguretat, dóna seguretat jurídica a una situa-
ció que s’esdevenia a través d’un conveni. Per tant, di-
guem-ne, el fet de passar ja d’un conveni a una norma 
amb rang de llei dóna una garantia als badiencs i ba-
dienques, i a l’ajuntament que ha de gestionar els seus 
interessos, com perquè com a mínim hi hagi unes ga-
ranties de quins han de ser els ingressos i amb quins 
terminis s’han de fer aquests ingressos. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, sense arribar a ser la solució 
optima, que era difícil de trobar, aquesta solució òp-
tima, en tot cas introdueix aquest element de segure-
tat jurídica, un element de seguretat jurídica que ha de 
permetre que l’ajuntament pugui garantir els serveis 
mínims, els serveis bàsics que ha de donar a tots els 
ciutadans.

La fórmula era molt complicada, perquè, en tot cas, 
hi havien diversos paràmetres que entraven, que po-
dien generar un greuge comparatiu, potser, a vegades, 
amb altres ajuntaments en funció dels elements que 
haguéssim adoptat. Ja ho vam manifestar nosaltres 
en el seu moment, en el moment, diguem-ne, de debat 
inicial de la llei, en el qual, tenint en compte i volent 
donar solució a les problemàtiques de Badia, el que no 
podíem, tampoc, era generar un greuge comparatiu. 
A la fórmula aquesta..., segurament sense donar solu-
ció definitiva a l’element, diguem-ne, de finançament, 
que l’hem de trobar entre tots, i amb això el que gua-
nyem és un període de temps prou llarg com perquè 
en aquest temps, en aquests anys, puguem tots intentar 
buscar una solució definitiva. Segurament el context 
de solució, i en l’àmbit del tema de les parcel·les i tot 
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això, també pot anar..., hem de poder-hi buscar amb 
el pas de temps alguna solució, també, més definitiva.

Per tant, des d’aquest punt de vista, ens sembla que 
l’element de garantia i de seguretat jurídica n’és l’ele-
ment important. I, en definitiva, com vam dir tam-
bé en el seu moment en la presa de consideració de 
l’aprovació de llei, el que cal és buscar aquells fac-
tors, més enllà del mateix finançament de la llei, que 
a partir d’aquests moments, del moment en què apro-
vem aquest projecte de llei, aprovi..., hem de buscar 
aquells altres elements que ens permetin, també, fer 
projectes especials i específics per a unes circumstàn-
cies d’un municipi i amb unes característiques molt 
especials, amb unes dinàmiques i amb un percentatge 
d’atur massa alt respecte al que significa la comarca; 
per tant, municipis amb una especial preocupació, i 
ha de ser, diguem-ne, no només una preocupació a ni-
vell de la comarca, que em sembla que sí que, des d’a - 
quest punt de vista, en som tots molt conscients, de quina 
és la realitat, sinó, a més a més, també hem de trobar 
a nivell de país, també, a veure quines són les circums-
tàncies i quins són aquells elements amb què també  
puguem ajudar des d’altres factors, no només des d’a- 
questa llei, sinó aquells projectes que puguem desenvo-
lupar en algun dels àmbits que cal introduir i que cal 
millorar.

Per tant, des d’aquest punt de vista, som conscients que 
el país té un deute amb Badia i que, per tant, des d’a-
quest punt de vista, ens veiem..., i obligats, també, en 
la mesura que puguem, a solucionar aquesta situació, 
donar sortida a una situació que ningú la va voler cre-
ar en el seu moment, que ens la vam trobar, en defini-
tiva, per les circumstàncies del temps. Però en definiti-
va, davant d’aquesta circumstància, el que no podem 
fer és ulls clucs a aquesta situació, sinó que, en tot cas, 
doncs, tots ens hem conjurat, i des d’aquest punt de 
vista la ponència ha estat un fidel reflex d’una clara 
voluntat de tots els participants de trobar-hi una so-
lució.

Els ho vam plantejar en el seu moment: «Busquin una 
solució conjunta amb el Govern, que segurament el di-
àleg entre l’ajuntament i el diàleg entre la Generali-
tat és el que aportarà la millor solució.» Ens apareix 
aquesta fórmula, que de moment dóna satisfacció, 
com a mínim, no del tot, però en gran manera. I, per 
tant, des d’aquest punt de vista, des del Grup d’Es-
querra Republicana, ens sentim satisfets d’haver pogut 
també contribuir, en la part que ens correspongui, a 
fer possible aquest acord.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari Socia-
lista, té la paraula la diputada Montserrat Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, honorable presidenta. Com deia abans 
en la meva intervenció com a relatora, el text que por-
tem a aprovació es tracta d’una solució temporal per 
als problemes de finançament mentre no es trobi la 

solució definitiva als problemes estructurals. Des del 
Grup Socialista valorem que a la norma es reconegui 
l’existència d’un dèficit de capacitat fiscal i s’advertei-
xi, o s’obligui, i s’indiqui l’obligació que s’haurà de re-
soldre en els propers quatre anys; per tant, que es fixi 
un límit a trobar aquesta solució definitiva a partir del 
treball que puguin o que han de fer –no «que puguin»: 
que han de fer– el Govern de la Generalitat i el con-
sistori de Badia del Vallès. Aquesta obligació és per-
tinent, atesa la mala experiència, en tot cas, que ens 
explicaven que van tenir des del consistori abans que 
tots els grups parlamentaris presentéssim aquesta pro-
posició de llei.

Aquesta solució que aprovem avui no és la que s’ha-
via treballat des del municipi, però sí que significa 
l’aturada de la reducció de les aportacions econòmi-
ques de la Generalitat que recollia el conveni vigent, 
i que parcialment es deroga, justament per no conti-
nuar amb la davallada, i garanteix, doncs, aquest fi-
nançament per llei: en aquest cas, l’aportació d’aquests 
3 milions d’euros, com a mínim, anuals, i també el 
traspàs d’aquestes finques de l’Incasòl, que haurien de 
permetre millorar la seva capacitat o la seva base fis-
cal, perquè justament és l’objectiu: intentar reduir les 
aportacions de la Generalitat. En la mesura que no es 
produeixin, sí que s’ha de garantir una aportació fi-
xa mínima per poder, doncs, continuar desenvolupant 
les activitats del municipi, aquelles obligacions que té 
amb els seus ciutadans.

Mentre no existeix la solució final, sí que es crea aques-
ta comissió de finançament específic de Badia entre 
l’ajuntament i la Generalitat, copresidida pel conseller 
o consellera i per l’alcaldessa –en aquest cas, l’alcal-
dessa de la ciutat; en aquests propers quatre anys se-
rà l’alcaldessa. I, en tot cas, crec que tenen la feina i 
l’obligació, Govern i consistori..., i crec que no hi ha 
excusa ara perquè no hi hagi aquest diàleg, aquest tre-
ball conjunt i aquesta recerca de la fórmula, que sigui 
la satisfactòria i compartida per tots.

Com deia, la mala experiència a què em referia és que 
el consistori va intentar treballar i tenir aquest diàleg, 
al qual el senyor Marc Sanglas es referia, però no va 
trobar l’altra banda per poder-ho fer i per poder arri-
bar a la solució que ens portés aquí aquesta solució 
compartida. I per tant, com deia, aquell treball que 
vam fer va ser a partir d’uns criteris objectius, que van 
considerar que eren els més adequats i que els grups 
parlamentaris ens vam fer nostres; si més no, ho vam 
presentar conjuntament.

En aquest cas, des d’aquí volem reconèixer l’esforç que 
durant aquest temps, ja fa bastant temps i llarg, han fet 
els veïns. Primer, l’esforç que han fet els veïns de Ba-
dia de Vallès amb l’increment progressiu de la pressió 
fiscal; per tant, s’ha de dir i ho vam dir en aquell mo-
ment: s’ha fet un esforç fiscal per part del municipi. 
També, l’esforç de l’Administració municipal de con-
tenció de la despesa, en uns moments, doncs, que són 
molt complicats, i que ha fet mans i mànigues perquè 
aquests anys la reducció de l’aportació de la Genera-
litat no suposés ni eliminar serveis bàsics ni, especi-
alment, eliminar els serveis a les persones, que, com 
vam dir també aquell dia, i m’ho estalviaré en aquest 
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cas, pel context socioeconòmic i les característiques 
socioeconòmiques de Badia, doncs..., han estat molt 
difícils i és un dels municipis més afectats per la crisi.

Així, doncs, malgrat que teníem a l’abast una solució 
definitiva i estructural, justa i objectiva al nostre en-
tendre, i per això vam assumir, doncs, allò que se’ns 
proposava des de Badia, tan sols hem pogut arribar a 
una solució transitòria. Per nosaltres, pel Grup Socia-
lista, no ens serveix d’excusa el fet que el Govern ens 
digués que això podia significar un precedent que sig-
nifiqués una cua de municipis. Per què? Perquè la sin-
gularitat de Badia en la seva estructura no existeix ni 
es replica enlloc més de Catalunya, i, per tant, jo crec 
que és prou objectiva, la situació estructural de Badia.

Podíem haver aconseguit que fos avui un dia històric, 
perquè teníem a l’abast fer realitat les aspiracions dels 
ciutadans i ciutadanes de Badia i la seva estabilitat 
com a municipi, equiparable a la resta dels que con-
formen Catalunya, però en tot cas hem fet els deures 
a mitges i podem dir que hem pogut arribar un punt 
intermedi de la solució perquè d’aquí a quatre anys tin-
guem aquí la solució definitiva i aquest Parlament de-
finitivament pugui aprovar-la.

Torno a reiterar, també, l’agraïment sincer, i la disposi-
ció i generositat de tots els grups parlamentaris o po-
lítics per deixar de banda els partidismes i posar els 
interessos dels badiencs i badienques per davant. En 
aquest cas, també ho vam dir aquell dia, el dia del de-
bat a la totalitat, jo crec que és un exemple que el con-
sens polític ha d’arribar en benefici dels ciutadans, en 
aquest cas de Badia, malgrat les discrepàncies que hi 
hagi, que hi són, però que justament ens posem els in-
teressos generals per davant dels interessos de cada 
partit.

Moltes gràcies, sincerament, a tots. I, bé, en tot cas, una 
mitja enhorabona per haver arribat fins aquí.

La vicepresidenta primera

Pot fixar el posicionament, pel Grup Parlamentari Po-
pular, la diputada Eva García.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores conselle-
res, il·lustres diputats i diputades, vull en primer lloc 
saludar tant la il·lustríssima alcaldessa de Badia del Va-
llès com els regidors de l’Ajuntament de Badia que ens  
acompanyen, i també membres, i ciutadans i veïns 
d’aquest municipi.

Bé, avui culminem un procés de manera poc satisfac-
tòria, i ara ho explicava i ho deia molt bé la senyo-
ra Capdevila, amb una solució intermèdia, amb una 
solució transitòria, que no satisfà, diguem-ne, els di-
rectament implicats, que són els representants de 
l’Ajuntament de Badia. Però, en qualsevol cas, així ho 
considerem el Partit Popular i així també ho conside-
ren des de Badia del Vallès: el que havia de ser una 
solució definitiva per a la incapacitat financera de les 
arques de Badia, doncs, acaba avui aquest primer, di-
guem-ne, procediment parlamentari amb un gust ab-
solutament agredolç.

El Partit Popular de Catalunya hi érem escèptics, i ai-
xí ho vàrem manifestar, i avui es constata perfecta-
ment aquella sospita que hem tingut des del principi: 
que això no acabaria satisfactòriament. I per què ho 
dic? Doncs, perquè l’Ajuntament de Badia va portar 
una proposta que nosaltres la vàrem considerar des del 
primer moment com a justa, com a solidària i com a 
necessària. I la vam qualificar d’aquesta manera per-
què Badia del Vallès, senyores i senyores diputats, 
pateix un dèficit estructural, a causa de la manca de 
territori, que li impedeix incrementar la seva activitat 
econòmica, i perquè els impostos i taxes que recapten 
dels ciutadans tampoc els permeten obtenir els ingres-
sos necessaris per fer front a les despeses que genera 
el mateix municipi.

Badia proposava, com deia, una fórmula que permetia 
equiparar-se amb els municipis de les seves mateixes 
característiques, ni més ni menys que això: no dema-
nava, Badia del Vallès, cap privilegi, cap tracte de fa-
vor, sinó que el que proposaven era una fórmula per 
tal d’equiparar-se amb els municipis catalans de les 
seves mateixes característiques.

Tots saben, o ho han sabut segurament després de 
la tramitació d’aquesta modificació de la llei, que el 
valor cadastral mitjà d’un català és de 59.600 euros, 
mentre que el d’un ciutadà, un veí, una persona que 
viu a Badia del Vallès és només de 16.253 euros. Per 
tant, aquest problema, generat en part per les anti-
gues edificacions, per la pràctica totalitat d’habitatge 
de protecció oficial i per les característiques geogràfi-
ques, també, del mateix municipi, doncs, impedeixen, 
com deia abans, el seu creixement, l’increment de la 
seva activitat econòmica.

I, per tant, el Partit Popular hem cregut sempre, des del 
primer moment, que calia donar una resposta ràpida a 
aquesta problemàtica. I tant és així que fa vuit mesos, 
quan vàrem substanciar el debat de totalitat d’aquesta 
modificació de la llei, nosaltres, el Partit Popular, ja và-
rem exigir el seu tràmit d’urgència per poder escurçar 
terminis i aprovar-la al més aviat possible.

Haig de dir que les posicions absolutament ambigües 
de Convergència i Unió, doncs, van fer allargar-ho en 
el temps més del necessari, i van forçar fins i tot a pa-
ralitzar-ho temporalment mentre no passessin les elec-
cions municipals. Un cop passades aquestes eleccions 
municipals, després del 24 de maig, i Convergència i 
Unió, veient fins i tot que havia perdut la seva repre-
sentació municipal també a Badia del Vallès, doncs, 
han optat per oferir una solució intermèdia, una solu-
ció transitòria, una solució, com deia, que no satisfà 
tothom.

El que Convergència i Unió fa amb aquesta llei, doncs, és  
que sembli que blinden aquesta aportació econòmica 
anual, però que en tot cas serà condicionada a la dis-
ponibilitat pressupostària i, per tant, els permetria, si 
tornessin a governar –Déu vulgui que no sigui així– 
a partir del 27 de setembre, no fer aquesta aportació, 
basant-se per exemple en una modificació de la llei de 
mesures.

Per tant, nosaltres entenem, doncs, que no és una solu-
ció..., que era la que necessitava el municipi de Badia, 
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però en qualsevol cas el Grup Parlamentari Popular 
estem molt satisfets d’haver contribuït i de poder apro-
var per unanimitat avui aquesta, diguem-ne, mitja so-
lució. I els asseguro que a partir del 27 de setembre el 
Partit Popular continuarem lluitant perquè Badia del 
Vallès tingui no el que Convergència i Unió avui els 
donarà, sinó el que vostès mereixen.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Conselleres, diputats, diputades, 
saludar, evidentment, l’alcaldessa, els regidors, les re-
gidores, els badiencs i badienques que hi ha avui a la 
sala; volia dir «no només en l’espai del públic, sinó 
també entre el personal del Parlament», tot i que just 
acaba de desaparèixer l’uixer, però sí que hi ha el lle-
trat, badienc, que també ens ha assessorat, i molt bé, 
en aquesta llei. Un agraïment especial, si m’ho per-
meten, a l’Eli, al Josep, a la Pilar i a l’Eusebio, que 
són els nostres regidors actuals o de l’anterior mandat, 
que han estat, doncs, ajudant-me en el posicionament 
respecte d’aquest text i treballant conjuntament amb 
l’alcaldessa i la resta del consistori una proposta bona 
per a la ciutat.

Al novembre passat s’iniciava la tramitació d’una pro-
posició de llei que pretenia posar les bases per resol-
dre un greuge històric, un defecte d’origen de la ciu-
tat de Badia. A la llei del 94, la Llei 1/1994, es va fer 
néixer un municipi sense les eines imprescindibles per 
garantir el manteniment dels serveis que avui dia de-
mana una ciutat qualsevol de Catalunya. Al debat de 
la totalitat, al novembre, ja els ho deia, els ho recor-
dava, que aquesta mancança ja va ser mostrada pel 
nostre grup, en aquell moment el Grup d’Iniciativa, en 
boca del nostre company Antoni Farrés, que era l’al-
calde de Sabadell però també diputat al Parlament, 
quan va intervenir en l’aprovació d’aquesta llei de la 
creació de Badia, i ja advertia que la llei naixia coixa i 
que hi hauria problemes.

S’hi han anat fent pedaços, en aquests anys, des del 
94: un pedaç inicial amb una disposició addicional en 
aquella llei; un pedaç posterior amb un conveni amb 
el Govern d’entesa, que encara continuava vigent, i el 
problema de com s’ha aplicat, de fet, aquest conveni i 
com no s’ha aplicat, de fet, una de les parts que preve-
ia aquest conveni, com era la cessió dels terrenys de 
l’Incasòl.

Davant la situació d’insostenibilitat, l’alcaldessa, amb 
tota la resta del Ple municipal, ens van venir a con-
tactar, als grups parlamentaris, i ens van demanar que 
hi poséssim solució. Ells ho estaven treballant, ho es-
taven intentant amb el Govern, i el Govern no estava 
responent. I la solució havia de reconèixer per llei l’es-
pecificitat de la insuficiència fiscal de Badia i l’esta-
bliment d’un sistema definitiu, una solució justa i ob-

jectiva a través d’una fórmula que pogués seguir-se 
aplicant al llarg dels anys, una fórmula que comportés 
una compensació fiscal estable i alhora un compromís 
clar i just de coresponsabilitat fiscal del municipi i de 
la seva gent. Això és el que ens vau demanar. Això no 
és el que votem avui.

Avui, el que estem portant a aquesta aprovació final 
–s’ha explicat ja anteriorment– és xutar la pilota en-
davant. Avui creem una comissió bilateral de la Ge-
neralitat i l’ajuntament per trobar aquesta fórmula de-
finitiva durant els propers quatre anys, i, en paral·lel, 
blindar per llei, ja no per conveni, que Badia segui-
rà rebent mentrestant, com a mínim, la quantitat dels 
3 milions d’euros anuals en concepte de finançament 
transitori municipal, que és el que reben aquest any.

No estem, per tant, aprovant el que ens demanàveu, pe-
rò estem fent un exercici de pragmatisme, tan propi del 
món local i del municipalisme. S’ha d’obrir la parade-
ta cada dia i s’han de pagar les factures, i avui el que 
fem és una llei per garantir que aquell patiment que ens 
traslladàveu, l’alcaldessa i els regidors i regidores de 
Badia, durant els propers anys el puguem pal·liar una 
mica. I xutem pilota endavant, és cert, per acabar tro-
bant la solució definitiva.

Tres reflexions, per acabar: no estem satisfets, no era 
això el que preteníem. No tenim la solució definitiva 
que volíem, sinó una nova transitorietat de quatre anys 
més, i seguim amb la transitorietat des del 94. Però 
almenys, és cert, blindem Badia de més retallada en 
l’aportació extraordinària pressupostària anual mentre 
hi ha aquesta transitorietat, mentre donem aquest nou 
termini per trobar la fórmula final.

Una segona reflexió: com tot el que estem aprovant 
darrerament en aquest Parlament, el compliment del 
que estem dient en aquesta llei dependrà de quin go-
vern hi hagi a partir del 28 de setembre.

I una tercera reflexió, d’optimisme i d’esperança, per a 
la gent de Badia: està a les vostres mans –no en mans 
de Déu, com s’hi referia abans la portaveu del PP: no, 
està a les vostres mans–, badiencs i badienques, fer que 
el Govern de la Generalitat que hagi d’aplicar aques-
ta llei a partir del 28 de setembre sigui un govern que 
continuï esquivant el «bulto» o sigui un govern plena-
ment sensible i empàtic amb la situació de la gent de 
Badia, un govern plenament conscient de la necessitat 
de garantir un finançament just i digne per a una ciutat 
com Badia, per fer que sigui una ciutat forta i apodera-
da, i un govern de gent que valori la Catalunya plural i 
mestissa que som com a país. Això és el que està tam-
bé a les vostres mans, amb el vostre vot; això és el que 
també s’està jugant el 27 de setembre.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Alcaldessa de Badia del Vallès, 
regidors, regidores i veïns que ens acompanyen, dir-los 
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que des de Ciutadans anunciem el nostre vot favorable 
a aquesta llei, que modificarà aquest règim transitori 
municipal que ha de permetre a l’Ajuntament de Badia 
del Vallès tenir un finançament suficient com per aten-
dre els serveis bàsics, perquè en definitiva aquí el que 
ens importa és la vida dels veïns de Badia, la prestació 
d’aquests serveis bàsics, i que les seves condicions de 
vida siguin dignes.

Dir-los que portem una temporada en la qual en aquest 
Parlament es parla molt de la situació que viuen al-
guns municipis de Catalunya. Ara quan sentia la se-
nyora Capdevila parlar que tant de bo aquest hagués 
pogut ser un dia històric, la veritat és que des del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i com a diputada que ha 
participat en tots aquests debats, doncs, m’he espan-
tat una mica. Perquè, miri, pensi una cosa: el municipi 
de Badia, que es va crear l’any 94, es va crear en unes 
condicions molt similars a les que hem vist que es cre-
aven comarques, com la del Moianès –aquí tenim l’al-
calde de Moià–, o municipis com el de Medinyà, i su-
poso que l’any 94 els veïns de Badia tenien exactament 
el mateix sentiment que tenen ara com ara els veïns o 
els ciutadans d’aquestes comarques i municipis que es 
creen, no?: un sentiment en el qual, doncs, avui, en el 
cas de Badia, el temps i les circumstàncies, i la realitat 
social, el que han fet és que ens vegem davant una si-
tuació crítica, i és que el municipi de Badia és incapaç 
d’autofinançar-se, tot i que en el moment del seu nai-
xement, també a través d’una consulta popular, també 
a través de l’impuls dels veïns de Badia, també amb 
un sentiment de pertinença territorial, doncs, va néixer 
pensant que, al llarg del temps, el temps i les circums-
tàncies portarien a permetre-li tenir una hisenda prò-
pia i a poder-se autofinançar. Però el que passa és que 
la realitat ens fa fet topar, de cop, amb unes circums-
tàncies difícils, com són les que està vivint el municipi 
de Badia, i que és necessari posar-hi solució.

Vostès van presentar aquí una proposta que tots els 
grups parlamentaris vam acollir molt positivament, 
que vam pensar que podia donar una solució no de-
finitiva, però sí substancial a les circumstàncies que 
vivia el municipi de Badia. Però, si m’ho permet, des 
de Ciutadans, com que tenim aquesta característica de 
ser un punt originals, nosaltres els vam proposar una 
altra proposta, que és la que s’està produint a molts al-
tres països de la Unió Europea, i és plantejar que, si 
el municipi de Badia no ha estat capaç, aquests anys, 
i continua tenint dificultats per autofinançar-se, conti-
nua tenint dificultats per poder tirar endavant la seva 
estructura financera, doncs, pogués partir de la idea, 
o iniciar la idea de fusió amb un altre municipi que 
garantís la seva subsistència financera, i també que ga-
rantís la prestació dels serveis bàsics a tot el conjunt 
dels veïns de Badia, i que, a més a més, també els per-
metés una cosa molt significativa, que també ha estat 
incorporada en moltes ocasions i en molts dels debats 
que s’han produït en aquesta cambra, i és la possibili-
tat que es generés una determinada activitat econòmi-
ca que permetés al municipi de Badia sortir d’aquesta 
situació d’estancament que viu.

Aquesta idea només l’hem proposada els de Ciutadans, 
però creiem que continua sent una idea que es pot deba-

tre, que jo crec que es pot analitzar, que s’està produint 
a molts altres indrets, no només d’arreu d’Espanya sinó 
arreu d’Europa, per tal de garantir precisament una su-
ficiència financera dels municipis, garantir uns serveis 
de qualitat, que es prestin amb eficàcia i eficiència, i 
que garanteixin, a més a més, la reactivació econòmica 
d’uns municipis que, com el de Badia, davant d’aquesta 
situació socioeconòmica en què es troba, doncs, li po-
gués garantir tirar endavant.

Dit això, aquesta va ser la nostra proposta, però ente-
nem que això necessita un ampli debat, i que a més a 
més també necessita, sobretot, la concurrència, la vo-
luntat dels veïns de Badia. Nosaltres ho hem proposat 
aquí en moltíssimes ocasions. Nosaltres no hem parti-
cipat d’aquests debats que s’han substanciat en aquest 
Parlament sobre la fragmentació, la més alta fragmen-
tació del territori de Catalunya, perquè no és el nos-
tre model. I nosaltres som partidaris de simplificar 
estructures, d’organitzar i garantir la sostenibilitat fi-
nancera dels municipis a través de la mancomunitat de 
serveis, i, sobretot, de garantir que la fusió de serveis 
o de municipis en el territori garanteixin una millor 
prestació de serveis i uns serveis de qualitat.

Aquesta és una possibilitat que deixem sobre la taula, 
però mentre això no passi, mentre aquest debat no es 
produeixi, i davant la situació que hem viscut, nosal-
tres donarem suport a aquesta proposta, sobretot pen-
sant no només en el consistori de Badia, i en vostè, 
que ha fet un esforç ímprobe, perquè vostè ha vingut 
aquí a explicar-nos i ha fet pedagogia de quina era la 
seva situació, sinó pensant en la millora de les condi-
cions de vida dels ciutadans de Badia, que mereixen 
una vida digna. I per això hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda. Doncs, mireu, nosaltres celebrem que no 
s’hagi de patir més per la incertesa permanent del fu-
tur immediat que hi havia a l’Ajuntament de Badia, 
pel finançament, per poder pagar els serveis bàsics. 
Però, per la resta, fem una dura crítica a l’acord a què 
s’ha arribat finalment, i a la, diguéssim, negativa dels 
partits majoritaris en aquesta cambra per abordar un 
finançament concret per a Badia que de forma soste-
nible pugui calcular quins dèficits fiscals té Badia, per 
raó no només de la situació social de la seva població, 
no només per elevats índexs d’atur i això, que podríem 
trobar en altres barris, sinó per dues raons: una, per-
què no hi ha més barris a Badia que Badia mateix, i, 
dues, per la composició habitacional, que permet una 
fiscalitat ics que no dóna per omplir les arques amb 
uns mínims de subsistència per als serveis bàsics a 
Badia. Aquesta situació és coneguda per tothom.

Lamentem que no s’hagi trobat una solució de càlcul 
de quin ha de ser aquest finançament just per a Badia a 
més llarg termini, per tant, de forma més fixa, perquè 
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això a la pràctica el que fa és que es puguin produir 
discursos com el que ha fet Iniciativa, que és la de-
pendència permanent de la negociació permanent amb 
la Generalitat. I, per tant, «voteu aquest Govern, vo-
teu l’altre, jo us ofereixo més, jo us ofereixo menys», 
un mercadeig permanent que a més a més ens podem 
imaginar –de fet, ho sabem– que el que fa és marcar 
permanentment el debat central en el municipi de Ba-
dia, que és quin partit té més contactes, quin altre rea-
grupa més a tothom, quines iniciatives es fan per anar 
a negociar. I això és injust que passi en qualsevol mu-
nicipi, i per tant tampoc ho volem per a Badia.

No volem una solució temporal, no voldríem una so-
lució temporal, no volem que no hi hagi aquesta au-
tonomia i seguretat de saber quin és el finançament, 
com es calcula, com serà aquest any, com serà l’any 
que ve, com serà l’altre, i per tant poder fer les pla-
nificacions com les pot fer qualsevol altre municipi, a 
excepció, doncs, diguéssim, d’algunes partides que sí 
que depenen, com subvencions, etcètera, d’ingressos 
d’altres administracions.

És cert: s’atura la reducció anual que es derivava del 
conveni signat amb el tripartit, i que havia calculat 
uns ingressos majors fiscals, que finalment no es do-
nen, per ics raons –algunes, del context polític, del 
context econòmic; altres, diguéssim, d’haver imaginat 
coses que segurament, doncs, no eren possibles–, pe-
rò, en tot cas, s’atura aquesta reducció. I això és un 
punt a favor, i això és una seguretat que necessitava 
l’Ajuntament de Badia. I a més a més, per raons de ga-
rantir una certa lleialtat amb la caixa, amb la liquiditat 
de l’ajuntament, es conclou, o s’assegura, es compro-
met el pagament cada tres mesos de la partida corres-
ponent, és a dir, una quarta part del finançament anual 
de Badia, que aporta la Generalitat de forma extra, de 
forma concreta, de forma específica, com diu el títol 
de la llei, a l’Ajuntament de Badia.

Però, més enllà d’aquests dos acords, es posposa –és 
puntada endavant, pilotes fora– a quatre anys el càlcul 
o l’acord polític per a un càlcul més estable, més fix 
del finançament de Badia. Per tant, nosaltres, home, 
satisfets que com a mínim no s’hagi acabat la legis-
latura i hagi quedat penjat, això, i per tant absoluta-
ment pendent de la negociació exclusivament amb la 
conselleria de Governació, o com hagués de ser. Sa-
tisfets per això, perquè almenys s’acaba la legislatura i 
hi ha alguna cosa, negre sobre blanc, que diu que du-
rant quatre anys com a mínim no es redueixen els in-
gressos de Badia. Dubtem que s’augmentin gaire, per-
què diu que és un mínim de 3 milions d’euros, però 
no crec que pugueu aconseguir-ne..., digueu-me pes-
simista, eh?; vull dir, no és que no ho mereixeu, però, 
en tot cas, dubto que com estan les coses pugui anar 
gaire més cap amunt. Però com a mínim no baixa, i 
s’assegura, com a mínim, una certa sostenibilitat dels 
ingressos líquids, és a dir, de la caixa, per poder fer els 
pagaments més o menys quan toca.

Hauríem agraït, doncs, que la comissió que ha d’abor-
dar aquesta negociació permanent amb la Generalitat 
es reunís de forma –hi posa «mínim un any»– més so-
vint, o que hi hagués la possibilitat més fixa o més ga-
rantida de reunir-la més sovint. I hauríem agraït, tam-

bé, que pogués formar-la no només el Govern, sinó 
totes les forces, que d’alguna manera totes elles empe-
nyen, totes elles treballen per buscar models de finan-
çament justos per a Badia, no?, i per tant que també la 
conformés..., suposo que també està en mans de l’al-
caldessa, si ho vol, d’acompanyar..., o sigui, que totes 
les forces polítiques de Badia puguin acompanyar to-
tes aquestes negociacions i estar-ne directament infor-
mades i formar-ne part.

I, per tota la resta, doncs, nosaltres ens hi abstindrem, a 
l’espera que, bé, hi hagi una proposta en la següent le-
gislatura que asseguri, estableixi i fonamenti a més llarg 
termini un sistema just de finançament per a Badia.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Alcaldessa, regidors i regidores, 
per donar el suport a aquesta modificació de la Llei 
de creació del municipi de Badia, encara que sigui, i 
n’heu de ser conscients, una solució conjuntural.

Hem arribat fins aquí; hi havia un compromís polític 
de fer-ho en aquesta legislatura, per a quatre anys, en-
cara que hi diu «prorrogable»; que es crea una comis-
sió paritària tres a tres, i ens obliga a trobar una so-
lució estructural –estructural–, però almenys durant 
aquests quatre anys hi haurà més estabilitat financera 
mentre busquem quin és el model d’autonomia, per-
què és cert que no hi ha autonomia municipal sense 
una recaptació digna, i aquest és un element molt im-
portant, amb una estructura de població com la que 
vostès tenen. També hi ha una cessió per part de l’In-
casòl de solars.

I, per tant, el meu vot serà favorable, encara que sigui 
una obligació de tots nosaltres els propers quatre anys 
trobar-hi aquesta solució definitiva.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Antoni Font.

Antoni Font Renom

Bé, moltes gràcies, presidenta. Senyores, senyors di-
putats, alcaldessa de Badia del Vallès, regidores, regi-
dors, veïns tots, aquest grup donarà suport a la llei que 
avui presentem. Creiem que avui estem fent un petit 
gran pas per resoldre aquests problemes que tots ja 
hem coincidit a anunciar que pateix la ciutat de Badia 
del Vallès des de pràcticament la seva mateixa consti-
tució com a municipi.

Tots sabem prou bé que en el cas de Badia del Vallès 
el punt de partida no era el millor possible. En el mo-
ment de la seva creació legal, per segregació, es va po-
der donar satisfacció a una sentida reivindicació dels 
ciutadans de Badia, però ja llavors es va posar en evi-
dència, i era evident, que les especials característiques 
del municipi no garantien la seva capacitat financera 
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per cobrir els serveis que requeria un municipi de ca-
racterístiques i singularitat tan especials, de tanta den-
sitat i gairebé només densitat en l’habitatge.

I les coses han anat com han anat. Primer, es va haver 
de recórrer a sistemes de finançament transitoris, suc-
cessivament prorrogats, i, com s’ha comprovat, això 
tampoc va ser la solució, ja que continuaven existint 
molts dels problemes d’origen, agreujats amb el temps 
pels serveis que cada cop més han hagut d’assumir els 
ajuntaments, i Badia no en podia ser una excepció. I el 
2007, el conveni subscrit entre la Generalitat i Badia 
del Vallès tampoc va acabar de resoldre la qüestió; 
ben al contrari: si ara i avui som aquí és perquè llavors 
les coses no es van poder fer prou bé. I avui cal refer el 
conveni, atorgar-hi seguretat jurídica i concloure que 
entre tots ens hem d’esforçar a trobar una solució defi-
nitiva per a un dels municipis més singulars del país, i 
amb unes anomalies estructurals que, com tots sabem, 
el pas del temps ha anat agreujant.

Podem dir, i és cert, que amb aquesta llei d’avui no re-
soldrem d’ara per sempre el finançament de Badia del 
Vallès. En som prou conscients, tots plegats; bé, s’ha 
comentat pels diputats que m’han precedit dels dife-
rents grups. Ben mirat, tot just embastem una solució 
provisional. No ho discutirem, perquè en això tots es-
tem d’acord. A tots ens hauria agradat que aquesta llei 
establís un sistema definitiu i suficient, però tot i no 
ser el conveni que ens hauria agradat a nosaltres, i so-
bretot a Badia, sí que és una forma de resoldre la qües-
tió durant força temps, i a més amb l’obligació de totes 
les parts de seure a treballar fins a trobar la solució re-
alista que pugui complaure a tothom.

Però d’aquesta llei n’hem de destacar dues coses: per un 
costat, la voluntat d’aquest Parlament de garantir amb 
rang de llei un conveni que no conferia prou seguretat 
jurídica al finançament de Badia del Vallès; un petit gran 
pas. En això, doncs, seguirà sent un sistema provisional, 
però com a mínim garanteix l’obligació de la Generalitat 
a seguir contribuint al sosteniment del municipi.

Així mateix, la norma també atorga força de llei al com-
promís de transferir cada any, des d’aquest any fins al 
2015, per als anys 16, 17, 18 i 19, i prorrogables, una 
única partida, amb una quantitat, com a mínim, de 
3.008.000 euros, que s’han d’anar satisfent trimestral-
ment, per quartes parts, cosa que també dóna estabili-
tat i garantia als ingressos. I aquest «com a mínim» és 
important, perquè no limita per dalt les quantitats que 
en èpoques de major bonança puguin ser transferides 
a Badia.

I també hem de considerar positiu que la llei creï la 
Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del 
Vallès. Ja sabem que el dèficit és estructural, i derivat 
de les circumstàncies del municipi, però com a mínim 
hi ha el compromís i el mandat legal de parlar-ne i ar-
ribar a un acord que permeti avançar cap a la solució 
definitiva, que aquest grup creu que passa per una fór-
mula que ponderi tots els ingressos, totes les despeses 
i la singularitat de Badia en tots els sentits, comparat 
amb la resta de municipis del nostre país.

I també hi ha una voluntat d’uns i altres, expressades 
en aquesta llei, d’anar continuant parlant a propòsit dels 

terrenys de l’Incasòl, que, com bé saben, en el conveni 
del 2007 no es va tenir present, ni a l’Incasòl es va con-
signar econòmicament la donació dels terrenys.

Per tot això, crec que avui podem fer un pas impor-
tant per resoldre no només un problema de Badia del 
Vallès, sinó, com deia, un problema d’una part de Ca-
talunya. És per això que aquest grup dóna suport i vo-
tarà a favor d’aquesta llei.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació. Atès que no hi ha cap esmena re-
servada, es farà una sola votació sobre el conjunt del 
text del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor i 3 abstencions.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Procediment
per a designar un membre del Consell  
de Govern de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals (tram. 286-00001/10)

Passem ara al vintè punt de l’ordre del dia, que és el 
procediment per elegir un membre del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

Vull saludar el president del consell de govern de la cor-
poració, el senyor Brauli Duart, i els consellers i conse-
lleres que l’acompanyen, així com la candidata a con-
sellera del consell de govern, la senyora Rita Marzoa.

Iniciem la designació. Un cop rebut l’informe d’ido-
neïtat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació a la candidata presentada a proposta del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
substanciada la compareixença preceptiva davant la 
Comissió d’Afers Institucionals el proppassat dilluns 
20 de juliol, procedirem ara a la votació de la candida-
ta, que és la senyora Rita Marzoa i Font, per ser desig-
nada membre del consell de govern de la corporació.

Algun grup parlamentari...? (Pausa.) D’acord.

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, gràcies, presidenta. Per explicar el sentit del nos-
tre vot. D’una banda, deixar clar que la nostra votació 
no té res a veure amb el perfil de la persona proposa-
da, amb la periodista Rita Marzoa. Però explicar que 
Iniciativa i Esquerra Unida votarem que no per tres 
motius: perquè això és un nyap, perquè és un frau 
democràtic i per coherència, que alguns han deixat pel 
camí.

És un frau democràtic perquè es posa a votació a l’úl-
tim Ple de legislatura, quan hi ha dues lleis de modifi-
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cació de les lleis audiovisuals en tramitació en aques-
ta cambra en paral·lel, i estan aturades; dues lleis que, 
per cert, proposen canviar aquest òrgan de govern i els 
seus sistemes d’elecció.

És un frau democràtic pel moment, perquè s’està fent 
just a les portes d’unes eleccions, en l’últim Ple, per 
part d’aquells que s’omplen la boca de democràcia per 
al poble, però estan deixant passar, d’ell, en un mo-
ment com l’actual.

És un nyap perquè aquesta plaça estava sense cobrir 
des de fa dos anys, quan Xavier Guitart va plegar. Els 
cinc membres actuals del consell de govern de la cor-
poració, sent generosos, posant el comptador a zero, ho 
són des de l’any 2012. Saben que són consellers per a 
sis anys, però que la llei de la corporació diu que cada 
tres anys s’ha de renovar la meitat dels membres del 
consell de govern. Per tant, si s’haguessin fet bé les co-
ses, avui hauríem d’haver estat votant la renovació de 
la meitat del consell de govern de la corporació, tres 
membres, perquè ja fa tres anys que estan en aquest 
càrrec.

I per què no és així? Doncs, potser perquè això es va 
decidir dilluns de la setmana passada a la tarda en una 
reunió entre partits? Potser perquè de dilluns a la tar-
da fins al dimarts al matí, en Junta de Portaveus, on 
s’havia de dur el tema perquè entrés en aquest Ple, no 
hi havia temps material per fer els tràmits per desig-
nar quins altres dos dels cinc membres actuals havien 
de cessar? Un nyap.

I, els deia, votarem que no sobretot per coherència 
pròpia. Des de la contrareforma de les lleis audiovisu-
als que es va fer l’any 2012 per part de Convergència 
i Unió i el PP que ho diem i ho reiterem: els canvis de 
majoria necessària per elegir els candidats fan que el 
principal mèrit al final només hagi de ser tenir la con-
fiança dels partits que els han proposat. No només ho 
diem nosaltres, aquests darrers dies els ho han tornat 
a dir des del Sindicat de Periodistes i avui, de nou, des 
del Col·legi de Periodistes.

També ho deia Esquerra Republicana fins fa quatre 
dies; ho deia el Carmel Mòdol l’any 2012 no avalant 
les candidatures de Pemán i Vilar, perquè deia literal-
ment: «És procés tacat d’instrumentalització política 
des dels seus inicis.» Però no cal anar al 2012: el se-
nyor Sergi Sabrià, el 24 d’abril de 2014, en el debat de 
totalitat de les dues propostes de llei...

La presidenta

Senyora diputada...

Marta Ribas Frías

...que estan –vaig acabant, presidenta– aturades en 
aquesta cambra, deia que precisament hi havia una 
vacant no coberta perquè creien que el que tocava és 
canviar allò que no ha funcionat, i fer un pas endavant 
i fer les coses diferents.

Quin pas endavant és el que estem fent avui? Quin pas 
endavant és el que estan fent avui els companys d’Es-
querra Republicana posant-hi una proposta després de 

dos anys de defensar que no s’hi havia de posar perquè 
el que cal és canviar la forma d’elegir els membres del 
consell de govern de la corporació?

La presidenta

Senyora diputada, és que...

Marta Ribas Frías

I acabo, presidenta, només amb una frase, recor-
dant-los als companys d’Esquerra Republicana el títol 
de l’article que va signar el Carmel Mòdol amb la Do-
lors Camats l’any 2012: «No és això, companys!».

La presidenta

El senyor Carlos Carrizosa, en nom del Grup de Ciuta-
dans. Però els recordo que, malgrat que la senyora Ri-
bas ha parlat bastant més, tenen dos minuts.

Carlos Carrizosa Torres

No es preocupi, senyora presidenta, que seré molt més 
breu.

No nos ha decepcionado el actual Gobierno y su so-
cio, Esquerra Republicana, puesto que hasta el último 
momento están tomando las medidas necesarias pa-
ra mantener el control político de los medios de co-
municación catalanes, para mantener la propaganda 
política que se hace en los medios de comunicación 
catalanes. Y por eso, el último acto de Pleno en esta 
legislatura va a ser nombrar a una persona absoluta-
mente significada políticamente y colaboradora nece-
saria de los fines de la coalición que hay en el Gobier-
no para propiciar que con esta mayoría tengamos en 
los próximos seis años una persona que sea un comi-
sario político en los medios de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

Esperamos que cuando gobernemos otros este tipo de 
mediatización política de los medios de comunicación 
finalice para siempre en esta etapa lamentable de la 
política catalana.

La presidenta

La senyora Marisa Xandri, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, des del Partit Popular també 
volem fer una sèrie de reflexions al respecte. En pri-
mer lloc, doncs, volem reconèixer la professionalitat 
de la candidata, però no podem donar suport a l’en-
carregada de donar el tret de sortida a la campanya 
del cap de llista Raül Romeva, el passat 16 de juliol, 
un dia després que va ser nomenat cap de turc de la 
llista separatista (aplaudiments) aprofitant la presen-
tació de la campanya «Ara és l’hora» a Barcelona, fet 
que suposa per part de la periodista candidata, o can-
didata periodista, l’incompliment de manera reiterada 
–només cal llegir els seus tuits– del llibre d’estil de 
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la «corpo» i, concretament, el punt 2.1.1.5, i que tam-
bé deu conèixer el president de la corporació catalana. 
I justifiquen la pressa, com ja s’ha dit, per cobrir jus-
tament ara, ara mateix, una plaça que està vacant des 
de fa dos anys, es troba vacant des de fa dos anys, i tot 
per col·locar adeptes al procés. Nosaltres no hi podem 
estar d’acord.

Una segona reflexió: ens sorprèn –ens sorprèn– que 
Unió, després de mostrar-se contrària a aquest nome-
nament, al final acabi donant suport a Convergència i 
a Esquerra Republicana. Ens sorprèn, però a la vegada 
ens confirma que, per molt que ho vulguin dissimu-
lar, continuen anant de bracet, eh?, i que en moments 
clau, en moments decisius continuen sent la crossa de 
Convergència. Per tant, cal que els catalans..., els cata-
lans tenen dret a saber que Marzoa, la senyora Marzoa 
avui serà consellera gràcies a Unió. Curiós, tot plegat. 
(Remor de veus.)

I, finalment, dir-li a la candidata que hem arreglat les 
dades de la Viquipèdia, on vostè ja sortia com a mem-
bre del consell de govern de la «corpo», més que res 
per evitar, doncs, fer-li passar un mal tràngol, ja que 
és bastant lleig que n’esdevingui ja consellera abans 
de ser votada.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

El senyor Albert Batalla, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, senyora presidenta. Només per manifestar la 
posició favorable del nostre grup parlamentari respec-
te a aquesta votació.

Estem en el darrer Ple de la legislatura, en què s’apro-
ven, entre altres coses –es tramiten i s’aproven– vuit 
lleis; vuit lleis que, evidentment, tindran les seves con-
seqüències en el futur, en les properes legislatures i en 
els propers governs; lleis importants que, a més a més, 
generen, com deia, obligacions de compliment en els 
propers governs. I això, en cap cas, entenc que sigui 
un frau democràtic. El fet de proposar avui una per-
sona per ocupar una plaça al Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tampoc 
és cap frau democràtic.

El que passa, que, en molts moments, quan aquesta 
persona no està proposada per un partit o per un altre 
partit concret, llavors sí, en aquells moments tot ha de 
ser un frau democràtic.

Aquest Ple ha de legislar i ha de prendre decisions fins 
a l’últim moment, i això és el que ha fet: prendre de-
cisions amb les vuit lleis i també amb la incorporació 
d’aquesta persona en el consell de govern, de forma 
absolutament democràtica i en base a una legislació 
aprovada fa molts i molts anys.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, l’il·lustre diputat senyor Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Bé, dues cosetes breus. 
Primer, aclarir la qüestió de per què ara. Jo crec que 
nosaltres, el nostre grup ha explicat amb tota claredat 
quin és el seu model per a una nova direcció a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals; crec que 
hem parlat moltes vegades de la necessitat d’una nova 
governança, de la necessitat d’una direcció professio-
nal, de definir perfils i escollir els millors candidats. 
Hem explicat reiteradament que calia acabar amb el 
sistema de quotes, ho hem escrit i ho hem aportat com 
esmenes a la llei, a aquesta llei que finalment no avan-
çarà. Però ens hem trobat molt sols, a l’hora d’impul-
sar aquest canvi: uns ho volen mantenir tot igual; uns 
altres –ho sabem, i ho sabem bé– el que volen és tan-
car la televisió, i n’hi ha uns altres que volen reforçar 
les majories, cosa que compartim absolutament, però 
a l’hora de reforçar les majories també volen ampliar 
els membres per assegurar que els en toca un i, per 
tant, això no és despolitització, i, per tant, després, de 
lliçons, poquetes.

Per tant, vista la impossibilitat que la llei avanci, nos-
altres hem decidit proposar, hem decidit que toca que 
a la corporació hi hagi algú amb una visió diferent, i 
ens agradaria que els grups d’aquesta cambra ho ve-
iessin igual. La nostra principal responsabilitat era fer 
una bona tria, trobar el millor candidat, trobar la mi-
llor candidata, en aquest cas: experiència àmplia i de 
prestigi en els mitjans de comunicació, i crec que això 
no és dubtós. Per nosaltres era important que aquesta 
experiència fos a la mateixa corporació, perquè això 
habitualment no ha passat, i, en canvi, representa més 
coneixement, més estima per la casa, representa conèi-
xer l’empresa però a la vegada també els treballadors. 
A més, és una persona de ràdio i, per tant, en refor-
ça la pota moltes vegades més dèbil de la Corpora-
ció de Mitjans; una persona que ve de l’àmbit de la 
cooperació, que té clar el caràcter nacional dels nos-
tres mitjans, que té clar que aquests mitjans ens han 
de representar a tots tant territorialment com també 
socialment.

I, per tant, nosaltres pensem que la proposta que arri-
ba avui aquí farà més ric el Consell de la Corporació 
Catalana de Mitjans, i demanem a tothom que hi doni 
suport.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

El senyor Roger Montañola.

Roger Montañola i Busquets

Sí, bé, gràcies, presidenta. Hi ha hagut una al·lusió di-
recta...
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La presidenta

Per al·lusions.

Roger Montañola i Busquets

...a aquest grup de diputats. Veuran, avui ens trobem 
en una circumstància que és la següent: li correspo-
nia al segon grup de la cambra la proposta d’un nou 
membre de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Aquesta proposta arriba avui; més enllà de les 
consideracions temporals, li corresponia a aquest grup 
fer aquesta proposta, i, per tant, amb coherència del 
que hem anat votant, tant com a diputats d’Unió com 
de Convergència i Unió, donarem suport al següent. 
(Remor de veus.)

Només un incís: ens parlaven d’anar de la mà d’uns o 
altres, senyora Xandri; nosaltres de qui no anirem de 
la mà, ja li ho puc assegurar, és del Partit Popular.

Gràcies.

La presidenta

La senyora Núria Parlon, en nom del Grup Socialista. 
(Persisteix la remor de veus.) Si us plau, senyors dipu-
tats i diputades.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres en la línia d’algunes 
de les intervencions que ens han precedit –i deixant de 
banda la professionalitat de la senyora Rita Marzoa, 
que en cap moment qüestionem, i ja ho vam mani-
festar així en el hearing que es va fer a la Comissió 
d’Afers Institucionals–, considerem que el nomena-
ment, que es fa avui, en el darrer Ple, de la corporació, 
després, com s’ha dit per part de la senyora Marta Ri-
bas, de fer gairebé dos anys que es podria haver cobert 
aquesta plaça i no s’ha fet, ens sorprèn una mica.

De tota manera, tampoc acabem de compartir del tot 
el que fa un moment apuntava el Partit Popular, per-
què, de fet, aquest sistema de selecció es fa gràcies a 
una llei que es va modificar amb els vots de Conver-
gència i el Partit Popular, que permet que avui això es 
pugui fer en aquest Ple malgrat que no es tinguin les 
majories.

I, per tant, ja avanço que, tot i que la votació és secre-
ta, el nostre grup no hi donarà suport. Però recordem i 
situem cadascú al seu lloc.

Gràcies.

La presidenta

Doncs, continuem... (Santi Rodríguez i Serra demana 
per parlar.) Sí, senyor Santi Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions del senyor Montañola. (Forta remor de 
veus.)

La presidenta

Digui. Les al·lusions directes a vostè no han sigut, han 
estat al seu grup.

Santi Rodríguez i Serra

Perdoni, han sigut al Partit Popular, igual que les que 
ha demanat ell han sigut a Unió Democràtica. (Aplau-
diments.)

La presidenta

Doncs, no perdem més el temps i parli, sí.

Santi Rodríguez i Serra

Quant de temps tinc? Tinc temps?

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Montañola, segu-
rament vostè és presoner de les seves pròpies contra-
diccions: vostè afirma no voler anar de la mà del Par-
tit Popular; li recordaré que el senyor Gambús –per 
cert, que no sé de quin sector d’Unió és: si del que ha 
quedat o del que no ha quedat, o dels Demòcrates de 
Catalunya o no sé de quin altre sector–, forma part del 
Partit Popular Europeu.

I, en segon lloc, senyor Montañola –en segon lloc, se-
nyor Montañola–, si a la corporació catalana de ràdio i 
televisió hi haurà una persona d’Òmnium vigilant que 
el procés vagi com a Convergència i els independen-
tistes volen, serà responsabilitat d’Unió Democràtica, 
no del Partit Popular.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Senyor Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

No, com que tothom ha intervingut, doncs, intervin-
drem (rialles) –intervindrem–; no ho teníem pensat, 
no ho sabíem. Però, en tot cas, nosaltres no entenem 
per què ha estat vacant el lloc durant dos anys, no en-
tenem com a gaire lògic que en l’últim Ple de la legis-
latura es passi a seleccionar aquesta persona, amb tots 
els respectes a la Rita, i a la seva professionalitat, i a la 
seva trajectòria i a la seva coherència política, etcètera.

Però del que més discrepem és del fet que –igual que 
ja ho hem expressat en altres ocasions– hi hagi un re-
partiment tan taxativament partidista i polític d’òr-
gans que haurien de vetllar per altres qüestions que no 
són el repartiment de quotes de poder entre partits po-
lítics. Això és el que nosaltres no vam entendre quan 
es va repartir la Sindicatura de Comptes, i no ho ente-
nem ara mateix.
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Entenem que les indignacions aquí són perquè és de 
l’altre, i ens sembla un nivell, en general, bastant baix 
del que hauríem d’aspirar que fos un òrgan que vetllés 
per codis deontològics, per qualitat informativa, etcè-
tera, com és l’òrgan de govern de la CCMA.

La presidenta

Doncs, procedirem ara a la votació. I, d’acord amb el 
Reglament, aquesta votació serà electrònica i secreta. 
Demano als serveis de la cambra que garanteixin el se-
cret de la votació. (Pausa.) Ja està? Molt bé.

Abans de començar, els faig avinent que, d’acord amb 
el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2007, de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, aquesta 
designació requereix una majoria de dos terços en una 
primera votació, i, en cas de no ser assolida, caldria 
realitzar a continuació una segona votació, en la qual 
és suficient la majoria absoluta. Per tant, iniciem, la 
votació.

Comença la votació.

Vots a favor: 70; vots en contra: 58, i 4 abstencions.

Atès que no s’ha assolit la majoria de dos terços, pro-
cedim a la segona votació.

Comença la votació.

Queda designada la senyora Rita Marzoa com a mem-
bre del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals per 70 vots a favor, 58 en 
contra i 4 abstencions.

(Aplaudiments.)

Procediment
per a elegir dos membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts (tram. 284-00026/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
procediment per elegir dos membres del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Permetin-me que saludi el president del consell nacional, 
el vicepresident, la secretària i vocal, i a la directora del 
Conca.

D’acord amb l’article 6.3 de la Llei 6/2008, de 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
el president de la Generalitat ha presentat al Parlament 
de Catalunya la llista dels dos candidats per ser reele-
gits com a membres del Plenari del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts. Els recordo que aquesta 
proposta ha de ser acceptada o rebutjada globalment 
per majoria absoluta en una primera votació o per ma-
joria simple en una segona votació. Els candidats pro-
posats són el senyor David Albet i Sunyer i la senyora 
Mercè Gisbert i Cervera.

D’acord amb l’article 90.3 del Reglament, la votació 
es farà electrònica i secreta, i demano als serveis de la 
cambra que garanteixin el secret de la votació. (Pau-
sa.) Passem, doncs, a la votació.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 105 vots a favor, 11 en contra i 
16 abstencions.

Per tant, queden designats membres del Plenari del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts per majoria ab-
soluta els candidats proposats.

(Aplaudiments.)

Interpel·lació
al Govern sobre els compromisos en 
educació per al 2015 (tram. 300-00331/10)

El següent punt de l’ordre del dia és la interpel·lació 
al Govern sobre els compromisos en educació per al 
2015. Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, té la paraula l’honorable 
senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Senyora consellera, diputades i diputats, aquesta és 
l’última interpel·lació que li faig aquesta legislatu-
ra, consellera, i atès que estem al mes de juliol, que 
el curs es reprèn, comença un curs nou al setembre, 
i atès també que en aquest Parlament –i l’altre dia ho 
recordàvem a la Comissió d’Ensenyament– hi ha ha-
gut molt de debat sobre determinades qüestions, po-
der sí, com dèiem també l’altre dia a la comissió, 
que hem parlat molt poc de pedagogia. Hem parlat 
molt de pressupostos, hem parlat molt d’insuficiènci-
es, de mancances econòmiques, de ràtios, i també en 
els pressupostos 2015, doncs, es va intentar abordar, 
dintre del marge possible i disponible, rebaixar pres-
sió als centres educatius, atendre millor la diversitat 
als centres educatius, també pel que fa a les beques, 
la qüestió del zero-tres municipal, la qüestió de les es-
coles de música. I per això hem cregut des d’Esquerra 
Republicana oportú, a les portes d’un nou curs esco-
lar i amb els deures fets pel que fa a aquests mandats 
pressupostaris parlamentaris, i d’altres mandats parla-
mentaris també, poder-ne avui parlar i poder obtenir 
certeses i respostes a preguntes.

La primera qüestió que voldríem abordar –i després 
en tocaré d’altres si tinc temps, cosa que no sé si serà 
així, si en tindré o no–, i ja entrant de cara als pres-
supostos del 2015, és que es van destinar 28 milions 
d’euros del Fons social extraordinari a educació.

D’aquests 28 milions d’euros d’aquest Fons social ex-
traordinari, 10 es van destinar amb l’objectiu de refor-
çar l’estructura escolar d’atenció a la diversitat: és a 
dir, un increment de TEI, de tècnics i tècniques d’edu-
cació infantil, que es va fixar en un 15 per cent d’in-
crement i prioritàriament per donar suport als centres 
d’alta complexitat i als centres de dues línies que no 
tinguessin TEI. Pel que fa als TIS, fer-ne un incre-
ment del 25 per cent, i pel que fa als educadors de les 
USEE, un increment del 50 per cent, i ampliar el nom-
bre d’hores de vetlladors i vetlladores per atendre ade-
quadament les necessitats educatives.

La pregunta sobre aquesta qüestió, el plantejament al 
qual m’interessaria que pogués respondre, consellera, 
és: què s’ha pogut fer d’això en el curs vigent? I, en tot 



Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.2  79

cas, la pregunta sí que és: i, amb vista al curs vinent, 
consellera, de quines xifres absolutes d’increment es-
taríem parlant per cada perfil, amb quina distribució, 
amb quines adjudicacions als centres, amb quins cri-
teris?

Una altra qüestió, i aquesta al voltant de les necessitats 
bàsiques dels infants de Catalunya, que n’hem parlat 
tant en proposicions de llei com en plens específics, 
com en mocions, com en propostes de resolució, que 
és la qüestió de les necessitats alimentàries. Donava 
moltes dades, dades del darrer informe de la infància 
a l’Estat espanyol de l’UNICEF, d’indicadors de ben-
estar infantil a Catalunya, en què deien que el 2013 
el llindar de la pobresa a Catalunya estava al voltant 
d’uns 19.700 euros/any per família tipus, i que el 2013 
hi havia un 30 per cent de risc de pobresa, d’exclusió 
social infantil; és a dir, pràcticament, podríem parlar 
d’un terç dels infants de Catalunya en risc d’exclusió, 
i que prop del 8 per cent dels infants de Catalunya, 
l’any 2013, vivien en llars amb carència material seve-
ra, i «severa» vol dir material de tot tipus.

Això vol dir que el sistema de redistribució social, i tot 
el sistema de protecció social, no és prou eficaç. Evi-
dentment, no depèn del Departament d’Ensenyament, 
ho hem dit moltes vegades, resoldre aquest problema. 
Però, en allò que pertoca, allò que està en mans del 
Departament d’Ensenyament, que estaríem parlant de 
pal·liar i treballar per eliminar les diferències d’origen 
de l’alumnat com a condicionant dels resultats i del 
procés d’aprenentatge, d’educació, i específicament pel  
que fa a l’alimentació, doncs, en horari escolar, poder 
facilitar que cap infant es quedi, almenys, sense un 
àpat complet i equilibrat al dia. Per tant, les beques de 
menjador són una de les eines importants; no l’única 
eina, no l’exclusiva, però sí una de les importants.

Què vam plantejar en els pressupostos? Doncs, una 
partida oberta, i, també, per mandat parlamentari, que 
es pogués assumir el 100 per cent del cost de la beca 
de menjador –mandat parlamentari amb mocions prè-
vies, eh?

I, sobre aquesta qüestió, hi ha hagut molt de debat, tam-
bé sobre xifres: xifres a partir d’estudis; xifres a partir 
de l’informe del Síndic de Greuges, que avui també 
s’ha fet referència en les preguntes orals a un infor-
me del Departament de Salut, que..., bé, és l’Obser-
vatori del Sistema de Salut de Catalunya, de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, dels 
efectes de la crisi econòmica sobre la salut de la po-
blació a Catalunya del setembre del 2014, que torna a 
repetir les mateixes xifres que es donaven en l’infor-
me del Síndic de Greuges.

Però aquestes xifres, unes i altres, el que denoten és 
que hi ha una diferència molt important entre allò que 
el departament diu: «No, no, es cobreix: totes les ne-
cessitats que hi ha detectades es cobreixen amb les be-
ques», amb les dades que es donen des d’altres àmbits. 
Per exemple, el Síndic de Greuges deia en l’informe de 
2013 que només el 24,2 per cent de l’alumnat en risc 
de pobresa tenia cobertura de beca el curs 2012-2013.

Crec que és una oportunitat important perquè el de-
partament pugui explicar si coincideix o no coincideix 

amb aquestes xifres, quines són les xifres del departa-
ment, i què és el que, a criteri seu, consellera, fa que 
hi hagi tanta diferència d’apreciació entre el nombre 
de beques concedides i les que es necessiten per do-
nar cobertura al 100 per cent. És l’índex de referència 
emprat? És la diferència entre els termes «situació de 
vulnerabilitat» o «risc de pobresa»? Quina és aquesta 
diferència entre el que diu el departament, que es co-
breixen totes les situacions de vulnerabilitat, i el que 
es diu, que només una part de la infància, de l’alumnat 
en risc de pobresa.

A instàncies del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
es va aprovar una moció, no fa gaires mesos, d’estu-
diar la introducció de l’índex Arope en l’atorgament 
de les beques de menjador. Han fet alguna cosa al res-
pecte? Han començat a treballar-hi, per saber com es-
tà això?

Quines són les conclusions d’avaluar els resultats de la 
mesura d’unificació de criteris per a la concessió de be- 
ques menjador? Entenem, i tothom hi ha coincidit, que 
ha estat un avenç, de posar d’acord, amb els consells 
comarcals, per unificar criteris, perquè puguin ser 
més justos. Quines en són les conclusions, després d’a-
quest curs d’aplicació? Quina millora s’hi ha detectat 
especialment?

També, si s’ha complert el mandat parlamentari, que 
compartia el departament, de garantir que es pogués 
acollir qualsevol família, qualsevol alumne, durant tot 
el curs escolar, a la sol·licitud de beques, perquè les si-
tuacions poden canviar, per no deixar ningú fora, per-
què, un cop començat el curs escolar, doncs, «mira, 
fins al curs vinent no pots tenir dret a poder accedir a 
beques». En això vam coincidir tots, de manera unà-
nime, i és per saber, durant aquest curs escolar, doncs, 
si això ha estat possible, i, evidentment, si es mantin-
drà durant el curs vinent, i quines pràctiques de millo-
ra burocràtica s’han pogut fer. O també la freqüència 
de pagament d’aquestes beques, doncs, als òrgans ges-
tors, no?

Beques zero-tres de menjador, que va ser, també, un 
dels compromisos i dels acords dels pressupostos 2015. 
Amb vista al curs vinent, quins criteris s’adoptaran? 
Quina preparació tenen per al curs vinent? Quina pro-
moció, quina divulgació se n’ha fet a les famílies que 
han volgut inscriure els seus fills i filles a una plaça zero- 
tres per al curs vinent? Quina gestió es farà al respecte?

Perquè l’eficàcia d’una mesura és la seva divulgació, 
també; si hi ha el desconeixement de les famílies que 
es poden acollir a una beca de menjador zero-tres, no 
s’utilitza aquesta eina, i, per tant, no és eficaç, que va 
ser el que, equivocadament o no, ens va dur a plan-
tejar aquestes beques de menjador zero-tres, perquè, 
com vam dir, en molts casos que hem analitzat, mu-
nicipals, el cost de beca menjador mensual pot ser su-
perior per a les famílies fins i tot que el cost d’esco-
larització. És a dir, podem estar pensant en tarifació 
social del cost d’escolarització, en d’altres mesures, 
però després et trobes que la qüestió de l’alimentació, 
d’infants que poden tenir els seus germans o germa-
nes que estan fent segon cicle d’infantil, primària, se-
cundària, tenen beca de menjador, ells no en tenen, i 
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això també pot fer marxa enrere a famílies que neces-
siten aquest suport per escolaritzar zero-tres, que es 
facin enrere de la mateixa inscripció a zero-tres.

Dèiem també, i aquesta va ser una moció que es va 
aprovar també per unanimitat, la importància de re-
forçar i garantir la solidesa de les plantilles docents, 
implicades en el projecte educatiu, i poder reduir les 
ràtios en centres d’alta complexitat i en centres de zo-
nes socioeconòmicament més desafavorides, en el cas 
que fos convenient. Això, evidentment, implica per 
força, doncs, més places docents.

Ens agradaria, consellera, atès que és un acord de go-
vern molt recent, que ens pogués informar d’aquestes 
tres-centes noves places docents que s’han acordat, de 
quina tipologia tindran, quina distribució, quins objec-
tius, per al curs vinent, per veure, aquestes dotacions, 
què aniran a reforçar –o si no van a reforçar, si van a 
suplir... Quina informació podem tenir al respecte.

I tota la qüestió del mandat pressupostari correspo-
nent al que són escoles bressol i escoles de música, 
doncs, la plantejaré en el segon torn que utilitzaré.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Irene Rigau.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Moltes gràcies, presidenta. Diputada, si fos una pre-
gunta, li diria: «Li agraeixo aquesta pregunta.» Doncs, 
ara li puc dir: «Li agraeixo aquesta interpel·lació», per-
què em plau poder notificar les dades que vostè em 
demana, tot i que, evidentment, el tema seria més pro-
pi per a un tema de compareixença que per al que ara 
tenim.

Però vostè deia al començament de la seva interven-
ció: «Aquesta legislatura hem parlat poc de pedago-
gia.» No deu ser perquè el departament no n’hagi par-
lat. Jo també he trobat a faltar, evidentment..., però, 
bé, poder venir a comparèixer pels temes que jo ha-
via demanat comparèixer, que, doncs, els calendaris 
de vegades no ho han permès. Però hi han hagut temes 
molt cabdals, com la formació del professorat, la for-
mació inicial, cabdal per a la qualitat, en què, pel que 
sigui, doncs, no hi ha hagut debat. Tampoc hi ha ha-
gut un gran debat –potser, doncs, perquè ja ens han fet 
confiança, i si és així, els ho agraeixo– sobre el can-
vi curricular, i el model de competències, i el model 
nou de currículum. Però bé, certament, hi han hagut 
uns temes que han anat, d’una manera constant, apa-
reixent.

De totes maneres, per poder passar comptes s’han de 
tenir presents els objectius. I jo, per més que intenti 
–i procuraré fer-ho d’una manera ràpida– donar-li les 
dades que vostè em demanava, no puc dir altra cosa 
que els objectius del departament, les seves priori-
tats, han estat treballar per la igualtat d’oportunitats, 
i que l’escola fos el centre de la societat. I per això 
nosaltres hem treballat per garantir el dret a l’educa-
ció en un marc de llibertat, i aquí hi ha hagut tot el 

treball i defensa del model d’interès públic; la millora 
de l’èxit escolar, garantint un ensenyament de qualitat, 
tota l’ofensiva a favor de l’èxit escolar i la lluita contra 
el fracàs. I avui m’ha alegrat d’una manera clara que, 
quan algú intentava fer un balanç crític de la legisla-
tura, ningú hagués parlat d’aquesta qüestió. He entès, 
doncs, que consideraven que estava ben avalat, el tema 
del fracàs escolar, vull dir, que estava ben encaminat.

L’increment de l’oferta postobligatòria, la potenciació 
de l’FP –les xifres canten. La millora de la pròpia Ad-
ministració educativa –tot el tema del SAGA, etcètera, 
tota l’aposta nova. La integració de l’alumnat nouvin-
gut, amb els canvis que s’han fet a les aules, i reduït la 
pobresa escolar, i aquí sí, evidentment, que hi entraria 
el tema de les beques menjador, etcètera.

Permeti’m, de totes maneres, dir que també és el mo-
ment de passar..., el moment de passar comptes és el 
moment d’agrair a tot el professorat l’esforç que han 
fet durant aquest temps. I, parlant de professorat, per-
meti’m que li digui que, tal com vostè deu recordar, a 
la comissió de pressupostos jo vaig anunciar un incre-
ment molt notable de professors, que es van traduir, 
per a aquest curs passat, en 815 dotacions més la de-
rivada de substitucions, que ens apropava al miler que 
jo vaig anunciar, i ja puc dir que, de cara al curs que ve, 
n’hi haurà més de set-cents. Per tant, no només l’any 
passat sinó enguany, estem reconduint, amb l’amplia-
ció pertinent, el reforç de les plantilles de què vostè ha 
fet esment.

Dit això, també crec que cal parlar de manera quali-
tativa del que ha representat per al sistema l’adaptació 
de les plantilles a les necessitats dels centres, i el que 
ha representat, per exemple, la disminució del nombre 
de destinacions d’ofici del personal docent: si l’11-12 
teníem 998 places adjudicades d’ofici, el curs passat 
van ser 42. Per tant, totes aquestes millores, i d’altres 
de què podríem parlar amb relació a les plantilles, ens 
permetrien, també, veure com l’atenció als centres i 
apostar per la qualitat del treball dels docents ha estat 
realment un clar objectiu.

M’agradaria poder comentar, amb relació a la dismi-
nució de les desigualtats escolars, com s’ha reduït la 
banda baixa en els nivells competencials, tant de sisè 
de primària com de quart d’ESO, però segurament..., 
si no tinc temps, queda aquí apuntat, perquè les esta-
dístiques ho demostren.

Demostrar, també amb xifres, com el model d’escola 
catalana no perjudica gens el domini de l’anglès, per-
què tant el nivell del català, com del castellà, com de 
l’anglès ha anat millorant, i, per primera vegada, a la 
selectivitat la matèria d’anglès ha aconseguit un 7, més 
d’un 7, quan veníem de poc més d’un 5.

Per tant, hi han una sèrie de millores que –sobretot la 
que els deia de la disminució de la banda baixa– van 
claríssimament a favor de la lluita contra la desigualtat 
escolar, que aquest ha estat el nostre gran objectiu.

Però bé, vostè em parlava i em demanava xifres amb 
relació al programa d’escola inclusiva i atenció a la 
diversitat, que venia derivat de l’acord pressupostari. 
Miri, derivat d’aquell esforç, doncs, s’han concretat, i 



Sèrie P - Núm. 118 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.2  81

el Govern així ho ha aprovat, 360 dotacions, que seran 
distribuïdes en TEI i en TIS, perquè hi haurà 56 dota-
cions més de TEI, 93 més de TIS, després, 212 dotaci-
ons d’educador d’educació especial en centres públics, 
i dedicar 10 milions a l’ampliació d’hores de vetlla-
dors. Per tant, s’ha concretat això en el 15-16: els cen-
tres aquests dies estan sabent i coneixent quina serà 
l’ampliació, de 360 professionals a favor de la inclusió. 
Crec, sincerament, que s’ha convertit en una millora 
molt potent.

Em parlava també de les beques. Miri, aquí el que hi 
ha hagut a les beques de menjador és realment un in-
terès de debat partidista, que m’agradaria que amb 
aquesta sessió quedés tancat.

Hi ha ball de xifres. Per què? –vostè me’n preguntava 
el perquè. Perquè una cosa és qui demana beca i l’al-
tra és qui en compleix els requisits. Si anéssim anys 
enrere, qui demana beca..., per exemple, li podria par-
lar d’una diputada d’aquesta cambra que se li va oferir 
una beca, quan hi va haver aquell increment de les be-
ques Montilla que vam comentar; se’n recorden, que 
hi va haver un any, el 2009-2010...? I aquella diputada 
va dir: «Home, no. Jo no l’haig de demanar, una be-
ca.» Pensi que s’arribaven a donar beques a persones 
de més de vuitanta mil euros. Per tant, si nosaltres do-
néssim beques a tothom qui ho demana, si no n’ha-
guéssim canviat els criteris, hauríem acabat fent el que 
passava: donant més beques a qui més tenia i no donar 
beques a qui no tenia, perquè els criteris, en lloc de ser 
de qüestió econòmica, eren de conciliació de la vida 
laboral i familiar. Jo crec que hem passat d’un model 
a l’altre, i, després, una qüestió molt clara: d’un mo-
del limitat a l’import pressupostari a un model gran en 
què en qualsevol situació de risc, sigui a mig curs, a 
l’inici o cap al final, es tingui la beca.

Jo el que li puc dir és que, quan en tinguem les xifres 
finals, li ho podré concretar, però hi haurà hagut, amb 
dades darreres que tenim, 79.000 beneficiaris de be-
ca. I, per tant, hem tingut beques al 100 per cent; hem 
tingut la situació econòmica com l’eix central: no les 
hem condicionat a la partida econòmica, han anat a 
les famílies amb més necessitat, i s’hi ha mantingut el 
caràcter obert.

Per tant, si volem fer-ne el debat, fem-lo sobre els re-
quisits. Vam aprovar uns requisits, i aquests requisits 
s’han aplicat. Una altra qüestió és fer estudis amb re-
lació a altres barems, però nosaltres hem aprovat uns 
requisits que van ser comentats, que a sobre hi vam 
posar l’índex tenint en compte la situació familiar, i, 
per les informacions que tenim dels consells comar-
cals, això ha funcionat, perquè a més els hem donat 
un marge.

Vostè em demanava també les dades dels ajuts de zero 
a tres. Si m’ho permet, com que en tenia la informa-
ció, la hi donaré a la segona part, però el que sí que 
també li puc dir és que hem tingut també un gran de-
bat sobre les llars d’infants, i aquí a les llars d’infants 
sí que els hem de dir la veritat. Certament hem buscat 
l’ajut de les diputacions, però, miri, tenim la taxa de 
cobertura, i ho diu el mateix informe del síndic, re-
cent, de zero a dos anys més alta que hi ha hagut, des 
que hi ha llars d’infants: estem en el 37 per cent d’ín-

dex d’escolarització. Les places d’iniciativa social han 
vist mantinguda la seva aportació per part de la Gene-
ralitat i la Diputació de Barcelona també, d’una ma-
nera clara.

A partir d’aquí, si m’ho permet, ja que veig que encara 
tinc temps, li comento els ajuts de llars d’infants pú-
bliques. Doncs, bé, els 3 milions per a ajut a despeses 
de menjador de les llars d’infants públiques s’aplica-
ran de cara al curs 15-16; s’han repartit per poder-les 
tramitar d’una manera ordenada, segons les llars d’in-
fants de titularitat municipal, 2,3; les llars d’infants 
situades a la ciutat de Barcelona, gestionades pel 
consorci, 0,48; llars d’infants de titularitat del depar-
tament, 0,22.

La difusió es va explicar en la convocatòria de la co-
missió mixta. El 26 de juny es va publicar al DOGC 
la convocatòria perquè els ajuntaments titulars de les 
llars d’infants ho poguessin notificar a les famílies, i 
la setmana que ve hi ha la reunió de la comissió pre-
vista a la convocatòria per a l’atorgament d’aquests 
ajuts, i al setembre es resoldran les de Barcelona, i la 
setmana vinent ja podrem comunicar a les llars que 
depenen directament de la Generalitat quins són els 
seus imports.

Per tant, s’ha portat a terme aquesta convocatòria; s’ha 
procurat fer bé, i, a més a més, hem pogut veure com 
aquests dies apareixien propostes que ja al maig del 
2012, de cara a la sostenibilitat del Govern, aquesta 
consellera, d’una manera prudent i discreta, com és 
habitual, va proposar per garantir-ne la sostenibilitat, 
que era la tarifació social: pagar segons l’aportació fa-
miliar per renda. Els ho vaig explicar a la comissió 
de balanç. Ara l’alcaldessa Colau ho ha anunciat com 
a gran mesura social; sàpiguen que hi ha molts ajun-
taments de Convergència i Unió fins ara, i ara, doncs, 
de Convergència, que ja ho fan –que ja ho fan–, i que 
aquesta consellera ho va proposar el 2012 als ajunta-
ments. Per tant, escolti, s’han complert aquests com-
promisos, s’ha avançat en aquestes línies.

I després em queden altres temes que de ben segur que 
vostè voldrà comentar, que amb molt de gust ho podré 
fer. Però sàpiga que, si ens comparem amb Espanya 
–per un moment–, la ràtio de zero a dos és molt més 
alta a Catalunya, i d’una manera especial la cobertura 
pública, que si a Espanya ha estat el 17,2, està a 22,9 a 
Catalunya, en el marc d’aquest 37 que li he dit.

Per tant, cregui’m que la lluita contra la desigualtat, 
amb totes les limitacions que vostè vulgui, s’ha pogut 
portar a terme, i s’ha vist claríssimament quina era la 
priorització del fons que s’ha fet.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyora An-
na Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Consellera, vostè m’ha fet una vi-
sió panoràmica de la legislatura: ha desplegat les ales 
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i ha recorregut per tota la legislatura. Jo he focalitzat, 
he anat picant d’aquelles qüestions que he considerat 
més urgents. I certament estem parlant..., vostè con-
cloïa així la seva primera intervenció; no ho deia amb 
aquestes paraules, però estem parlant de cures pal-
liatives, de posar pegats pel que fa al cas de les be-
ques. És a dir, les limitacions pressupostàries són evi-
dents i no són les que es mereix aquest país, i això ho 
hem convingut tots.

Pel que fa a les xifres provisionals, que vostè prudent-
ment n’ha dit «provisionals», de beques concedides 
aquest curs 14-15, 79.000, ja són deu mil més de la 
previsió feta en els pressupostos. El curs 13-14 van ser 
unes 67.400, encara no, i el curs 12-13, unes 63.600; és 
a dir, s’han incrementat.

Ja sap quin ha estat l’objectiu d’Esquerra Republica-
na, també, no només de les diputades educatives, de 
les tres diputades educatives, sinó dels diputats i dipu-
tades de les polítiques socials, també, de reforçar les 
beques de menjador.

Igualment, vostè, quan m’ha agafat l’anècdota sobre 
els requisits i el cas de diputades amb un nivell d’in-
gressos..., les xifres en confrontació no van per la ban-
da alta, les xifres en confrontació són per a la banda 
baixa, és a dir, quants alumnes poden quedar exclosos 
per la banda baixa, és a dir, quanta gent, quants alum-
nes en famílies en risc de pobresa o en situació de vul-
nerabilitat poden quedar exclosos per la banda baixa. 
Aquesta és la qüestió i és la preocupació, que en vista 
al curs vinent s’haurà de mirar encara més amb lupa.

Perquè ningú dels que estem aquí, de cap de les forma-
cions polítiques que estem aquí, tant al Parlament com 
si estiguéssim governant, tindríem cap intenció d’ama-
gar l’ou sobre la realitat, perquè el que volem és mi-
llorar-la, oi que sí, consellera?, i vostè la primera, atès 
que té aquesta responsabilitat. Per tant, afinar al mà-
xim perquè per la banda baixa no quedi ningú des-
penjat, tal com reiteradament aquest Parlament ha dit: 
«Infants en situació de vulnerabilitat, tots –tots, tots– 
amb beques, i, si cal, al 100 per cent.»

Celebrem el cas de les beques de menjador zero-tres. 
Serà bo anar refent l’avaluació al cap de l’any d’apli-
cació, i veure, doncs, quin és el perfil de qui s’hi ha 
acollit, i poder fins i tot fer estudis qualitatius de si 
aquestes beques han pogut ajudar, en un moment de-
terminat, que famílies que s’havien plantejat de no 
inscriure els seus infants en llars d’infants ho hagin 
acabat fent, perquè tenen aquest altre suport addicio-
nal per part del Govern de la Generalitat. Per nosaltres 
això també seria important, de poder-ho fer.

Municipis, zero-tres. En els pressupostos 2015 hi ha-
via el mandat d’un acord per la sostenibilitat, per part 
de la Generalitat, de les places municipals, i també 
d’iniciativa social. Estem al mes de juliol; el curs co-
mença al setembre, i volíem saber quin és l’estat de si-
tuació. La mixta s’havia de reunir, n’havien de parlar 
els representants locals, i aleshores saber en quin punt 
estem, perquè, clar, estem al mes de juliol, ja, i aquest 
mandat és d’execució per al curs vinent.

Igual que el mandat pel que fa a escoles de música. 
Som ben conscients, i crec que n’érem tots quan hem 

fet aquests debats, que una cosa és el zero-tres, i la 
vinculació del departament amb el zero-tres munici-
pal, i l’altra són les escoles de música, però tots vam 
convenir en la importància de contribuir a la sosteni-
bilitat de les escoles de música, i per això en els pres-
supostos es va fer una reserva de 5 milions d’euros per 
intentar propiciar un acord, també, per a aquest soste-
niment. Ens agradaria saber si aquest acord està fet, 
també perquè som a finals de juliol i el curs comen-
ça al setembre; quina distribució d’aquests recursos, 
quins criteris s’hi utilitzaran?

Com també en el cas del transport escolar no obligato-
ri: hi ha una reserva de 5 milions d’euros per intentar 
arribar a aquest acord que tantes vegades hem dema-
nat des d’aquí el Parlament, per pal·liar situacions in-
justes; si s’ha avançat o no al respecte, o si s’haurà de 
reprendre la legislatura vinent.

I, en qualsevol cas, insistir, com li deia, en la qüestió de 
la xifra de les beques pel que fa al 100 per cent de co-
bertura; saber quantes se n’han donat al 100 per cent. 
I en la qüestió del zero-tres municipal, d’escoles bressol 
d’iniciativa social i escoles de música al respecte.

I felicitar, doncs, l’increment de dotacions als centres, 
per tal de treure aquesta pressió que ha estat carrega-
da sobre les espatlles dels docents i dels equips direc-
tius dels centres massa temps –massa temps–, i amb 
tots els problemes, doncs, de gestió i de poder fer bé 
la seva feina que hi ha hagut als centres educatius per 
aquestes restriccions de dotacions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyora Ire-
ne Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, em de-
manava..., per poder aclarir més una precisió que vostè 
em sol·licitava. Jo he procurat respondre, i ara acabaré 
de fer-ho, si el temps m’ho permet i sóc capaç de fer-
ho sintèticament, però és que jo no puc fer un cert ba-
lanç sense parlar de l’èxit escolar, i de la lluita contra 
el fracàs, i de l’increment de l’FP, i de les cinc mil pla-
ces de dual, i que hem millorat la taxa d’aprovació del 
batxillerat, perquè el sistema educatiu és això. Després 
tenim uns serveis complementaris que en fan possible 
l’èxit, que ajuden a fer-lo possible, però permeti’m que 
posi a sobre del debat el treball dels ensenyants i la po-
lítica educativa, perquè l’educació és més que els ser-
veis complementaris, com vostè sap perfectament.

Per tant, vostè em parlava de les beques menjador. I jo 
li puc confirmar que els consells comarcals, preci-
sament per poder garantir que tots aquells casos que 
consideraven greus, tot i que el barem econòmic po-
dia, doncs, excloure’ls..., es va donar un marge a cada 
consell comarcal perquè l’apliqués, i això és el que ens 
ha permès arribar a aquests 79.000. D’aquests 79.000, 
n’ha de comptar deu o dotze mil que són així com 
molt singularitzats de qüestió no només econòmica, 
sinó també de singularització personal.
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Per tant, ho repetim: tot alumne que ho ha necessi-
tat i ha complert aquells requisits l’ha tingut. Si hi ha 
d’haver un debat, ha de ser sobre els requisits. I perquè 
no havíem de ser mecànicament rígids, hi vam deixar 
aquesta part flexible, i llavors hi han hagut consells co-
marcals que els han donat parcialment i d’altres al 100 
per cent, en aquesta franja. Llavors, hi ha una certa au-
tonomia de l’ens que ha rebut aquesta competència, eh?

Me demanava per les escoles de música. Doncs, miri, 
sí, en les escoles de música vam voler donar compli-
ment..., i, per tant, la proposta es va efectuar per un 
grup de treball que es va crear arran de la Resolució 
323/X, que es va aprovar el 2 d’octubre del 14, i el de-
partament ha decidit aplicar els criteris que en aquest 
grup de treball, i passats a la comissió mixta, doncs, 
s’havien aprovat.

Hi haurà una aplicació de la subvenció en els termes 
següents: el 60 per cent del total de l’assignació a cada 
centre es calcularà tenint en compte el nombre d’alum-
nes de quatre a divuit anys i el nombre d’hores lectives 
setmanals en funció de la ràtio minuts/alumne. Pensi 
que haver fet aquesta aposta de quatre a divuit i els mi-
nuts lectius setmanals ens ha permès, doncs, dedicar el 
40 per cent d’acord amb uns criteris: percentatge que 
suposa a la població de quatre a divuit atesa per cada 
escola –s’ha considerat, doncs, el 30 per cent com l’òp-
tim–; la funció social de l’escola; el nombre d’alum-
nes que estan exempts de pagament o tenen una bo-
nificació del 50 per cent –no tenint en compte els fills 
dels professors, que a moltes poblacions hi aplicaven 
l’exempció–; la diversificació instrumental –clau, clau 
per determinar-ne el cost–; el nombre d’alumnes per 
instrument, i se sol·licitarà, evidentment, que el grup 
instrumental de vuit o més components i amb quatre 
o més instruments, i el nombre d’alumnes de quatre a 
divuit que toquen aquest instrument, doncs, es puguin 
valorar d’una manera òptima.

A partir d’aquí, doncs, vostè tindrà una aplicació, que 
té aquest 60 i aquest 40, i que assignarem aquesta 

quantitat a les escoles tenint en compte aquests crite-
ris. També hi hauran altres elements complementaris, 
com la densitat de població, la dispersió, que els deci-
dirà igualment. Per tant, s’ha avançat en aquest sentit, 
s’aplicarà de cara al curs vinent.

I, a partir d’aquí, poder-li comentar que, de tots aquests 
programes de què em parlava, que són, diguem-ne, 
complementaris però importants, com el transport, 
el transport en aquells casos d’educació especial, que 
eren com més durs, s’ha previst la seva cobertura to-
tal. I altra cosa és el canvi de model de transport, que 
això sí que requereix un finançament per part de la 
Generalitat, el que li toca, que no és el que té. Però sí 
que aquells casos més..., que a vostè la feien patir, com 
el d’educació especial de manera preocupant, doncs, 
han quedat coberts en la previsió de les rutes.

Per tant, tindríem que, d’una banda, el suport a l’es-
cola inclusiva, 360 dotacions més; llars d’infants, un 
increment en la cobertura, manteniment de les places 
d’iniciativa social, i, a més a més, els ajuts de zero a 
tres perquè la beca menjador permeti l’escolarització 
en aquests casos, en què, si a més a més s’hi aplica la 
tarifació social, doncs, ja no hi ha d’haver aquest pro-
blema que ningú deixi de matricular-se per això.

I, per altra part, dir-li també que entenem que tots 
aquests serveis, doncs, el que han de fer possible és 
que l’accés a l’educació sigui possible en els nivells no 
obligatoris, i que els obligatoris permetin també l’ac-
cés a la postobligatòria, que és el que necessitem: que 
la nostra població en general pugui estar escolaritzada 
amb èxit fins a divuit anys, com a mínim.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Se suspèn la sessió fins demà a les deu.

La sessió se suspèn a les vuit del vespre.
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Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 22 de juliol, a les 10.00 h).


2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00033/10 a 234-00038/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació dels dictàmens de la Comis-
sió (dictàmens: BOPC 615, 22 i BOPC 640, 56).


3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).


4. Compliment del pressupost de despeses del Par-
lament de Catalunya en data del 30 de juny de 2015. 
Tram. 237-00001/10. Mesa Ampliada. Informe sobre 
el compliment del pressupost de despeses (informe: 
BOPC 653).


5. Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya. Tram. 202-
00060/10. Comissió de Territori i Sostenibilitat. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 644).


6. Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya. Tram. 200-
00040/10. Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (dictamen: BOPC 645, 3).


7. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents. Tram. 200-
00046/10. Govern de la Generalitat. Proposta de trami-
tació en lectura única (text presentat: BOPC 636, 3).


8. Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 


pel Decret legislatiu 2/2008. Tram. 202-00050/10. Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 606, 3).


9. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Tram. 202-00071/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 646, 3).


10. Projecte de llei del voluntariat. Tram. 200-
00013/10. Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dic-
tamen: BOPC 647, 3).


11. Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00022/10. Comis-
sió de Justícia i Drets Humans. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 648, 3).


12. Proposició de llei de mesures urgents per a fer 
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energè-
tica. Tram. 202-00062/10. Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 652, 3).


13. Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa. Tram. 202-
00092/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 561, 42).
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14. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política. Tram. 261-00004/10. Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política. Debat i votació del dictamen de la 
comissió (dictamen: BOPC 654).


15. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair. Tram. 261-00003/10. Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair. Debat i votació 
del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 616, 3).


16. Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària. Tram. 260-00003/10. Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària. Debat i votació del document que 
recull el resultat dels treballs de la comissió (informe: 
BOPC 630).


17. Informe de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Tram. 260-00004/10. Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Debat i votació del document que recull el resultat dels 
treballs de la comissió (informe: BOPC 656).


18. Informe del Grup de Treball de Revisió del Mo-
del dels Centres d’Internament d’Estrangers. Tram. 
266-00001/10. Grup de Treball de Revisió del Model 
dels Centres d’Internament d’Estrangers. Debat i vota-
ció del document que recull el resultat dels treballs del 
grup de treball (informe: BOPC 641).


19. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 15 de 
juliol de 2015. Tram. 264-00002/10. Comissió de Peti-
cions. Presentació de la memòria.


20. Procediment per a designar un membre del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 286-00001/10. Grups parlamen-
taris. Designació.


21. Procediment per a elegir dos membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 
284-00026/10. President de la Generalitat. Designació.


22. Interpel·lació al Govern sobre les condicions de tre-
ball. Tram. 300-00330/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


23. Interpel·lació al Govern sobre els compromisos en 
educació per al 2015. Tram. 300-00331/10. Anna Simó 
i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.


24. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la dese-
na legislatura. Tram. 300-00332/10. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.


25. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les pers-
pectives del Govern. Tram. 300-00333/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


26. Interpel·lació al Govern sobre els perills de la ines-
tabilitat política. Tram. 300-00336/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


27. Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta social. 
Tram. 300-00335/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.


28. Interpel·lació al Govern sobre la situació política 
davant les eleccions del 27 de setembre. Tram. 300-
00334/10. Grup Mixt. Substanciació.


29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pacte per a la infància a Catalunya. Tram. 302-
00307/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.


30. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els espais naturals. Tram. 302-00308/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


31. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació del Departament d’Economia i Coneixe-
ment en el procés de licitació d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00309/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.


32. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i 
la repercussió en les finances de la Generalitat. Tram. 
302-00310/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.


33. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les prioritats de l’acció del Govern. Tram. 302-
00311/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.


34. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament. Tram. 302-00312/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 22 de juliol, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures fiscals adoptades des del desem-
bre del 2012 i la previsió de pressupostos per al 2016. 
Tram. 310-00572/10. Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la regulació de la segona activitat en els cossos 
de bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra 
i de les policies locals. Tram. 310-00573/10. Gemma 
Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els consorcis sanitaris. Tram. 310-00565/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció social i la garantia de rendes. Tram. 
310-00566/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el II Congrés de l’Esport Català. Tram. 310-
00569/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalu-
nya. Tram. 310-00570/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament 
dels ajuts agroambientals pendents de transferir als 
agricultors i ramaders catalans. Tram. 310-00571/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al 
Govern. Tram. 310-00567/10. Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats de cooperació i 
a les comunitats catalanes a l’exterior. Tram. 310-


00568/10. Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat. 
Tram. 310-00575/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç exterior. Tram. 310-00576/10. Josep 
Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el respecte a la lleialtat institucional i el com-
pliment de la legalitat. Tram. 310-00574/10. Inés Ar-
rimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00331/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00330/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00333/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00336/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00332/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00335/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00334/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats sobre la situació de compatibilitat 
o d’incompatibilitat de diputats
Tram. 234-00033/10, 234-00034/0, 234-00035/10, 


234-00036/10, 234-00037/10 i 234-00038/10


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en les sessions 
tingudes el 30 de juny i el 14 de juliol de 2015, ha acor-
dat d’establir el dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
diputada Carmen García Lores relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-


ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la 
diputada Carmen García Lores (tram. 234-00033/10).


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex Moga 
i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura Brusca, 
i Dolors López Aguilar relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i 
als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 
12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 11.2 del 
Reglament, proposa al Ple la situació de compatibi-
litat dels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex 
Moga i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura 
Brusca i Dolors López Aguilar (tram. 234-00034/10, 
234-00035/10, 234-00036/10, 234-00037/10 i 234-
00038/10)


Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 3 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Regla-
ment)


Comissions Legislatives


Comissió de Salut
Presidenta:  M. Mercè Jou i Torras
Vicepresidenta:  Montserrat Capdevila Tatché
Secretària:  Begonya Montalban i Vilas
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PUNT 4 | VOTACIÖ


Compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 30 de 
juny de 2015
Tram. 237-00001/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 8 de juliol 
de 2015, d’acord amb l’article 29.3.h i 4 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el com-
pliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 30 de juny de 2015 (tram. 237-
00001/10).


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Parlament de Catalunya


Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 30.06.2015. Estat d'execució


Cap. Article Pressupost  
definitiu


Autoritzacions Pressupost  
disponible


Disposicions Obligacions  
reconegudes


1 10 6.707.649,10 3.432.213,93 3.275.435,17 3.432.213,93 3.432.213,93
11 744.670,03 382.377,73 362.292,30 382.377,73 382.377,73
12 12.514.206,67 6.602.459,25 5.911.747,42 6.602.459,25 6.602.459,25
13 68.847,15 34.371,40 34.475,75 34.371,40 34.371,40
15 70.000,00 3.785,07 66.214,93 3.785,07 3.785,07
16 4.444.325,00 1.972.189,11 2.472.135,89 1.972.189,11 1.972.189,11
17 1.109.840,22 231.628,45 878.211,77 231.628,45 231.628,45


Resultat 25.659.538,17 12.659.024,94 13.000.513,23 12.659.024,94 12.659.024,94


2 20 654.240,98 186.485,45 467.755,53 166.485,45 96.537,39
21 874.761,03 671.083,30 203.677,73 609.701,86 333.249,70
22 3.847.757,76 2.242.403,98 1.605.353,78 1.894.704,26 1.096.709,05
23 5.664.534,42 2.916.047,60 2.748.486,82 2.916.047,60 2.916.047,60
24 917.099,58 733.693,86 183.405,72 357.693,86 357.693,86


Resultat 11.958.393,77 6.749.714,19 5.208.679,58 5.944.633,03 4.800.237,60


4 48 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00
Resultat 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00


6 61 665.905,80 432.282,44 233.623,36 432.282,44 114.928,86
62 456.953,20 450.287,34 6.665,86 12.569,84 12.569,84
64 11.324,16 4.337,85 6.986,31 4.337,85 4.337,85
65 344.491,47 35.107,44 309.384,03 35.107,44 35.107,44
67 11.536,38 6.864,99 4.671,39 6.864,99 6.864,99


Resultat 1.490.211,01 928.880,06 561.330,95 491.162,56 173.808,98


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 55.241.041,74 28.120.869,19 27.120.172,55 26.878.070,53 25.416.321,52







Ple del Parlament


PUNT 7 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ 
EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents
Tram. 200-00046/10


Text que se sotmet a votació


Exposició de motius


La Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, 
regula, en el títol IV, l’accés als documents públics i 
l’exercici d’aquest dret. Així mateix, crea la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, atri-
buint-li àmplies funcions sobre l’accés a la documen-
tació. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
ha passat a regular i garantir el dret d’accés de les per-
sones a la informació i documentació públiques, en el 
marc de la Llei de l’Estat 19/2013, del 9 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i deroga alguns preceptes de la Llei d’ar-
xius i documents per evitar contradiccions o duplici-
tats normatives. Concretament, en aquest sentit, la Llei 
19/2014 deroga una part de la regulació sobre l’accés 
als documents públics i suprimeix determinades fun-
cions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental, com ara les relatives a informar so-
bre les reclamacions de persones i entitats per vulnera-
ció del dret d’accés als documents i sobre derogacions 
singulars de la normativa sobre accés als documents.


Aquest nou marc legal introduït per la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern fa necessari modificar la Llei 10/2001 perquè s’hi 
ajusti plenament. En aquest sentit, la disposició final 
segona de la Llei 19/2014 estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis 
mesos a comptar de la publicació de la Llei en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, un projecte 
de llei de modificació de la Llei d’arxius i documents, 
amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim 
d’accés a la informació i documentació públiques.


Per tant, és necessari modificar la Llei d’arxius i docu-
ments per a adaptar-la al nou marc legal de transparèn-
cia i accés a la informació pública. En primer lloc, ate-
sa la importància que assoleixen els sistemes de gestió 
dels documents públics per a garantir la transparència 
d’acord amb la Llei 19/2014, es considera adequat ac-
tualitzar la definició de sistema de gestió documental 
i fer referència expressa a la gestió documental en di-
versos articles, i també establir que, a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, el nom de la Llei d’arxius 
i documents ha d’incloure la referència a la gestió de 
documents.


Així mateix, la Llei estableix que correspon a la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documen-
tal tant funcions d’avaluació documental com d’accés 
als documents públics, sens perjudici de les funcions 
assignades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des i a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública per la Llei 19/2014. S’opta per 
mantenir la funció que ha exercit la Comissió Nacio-
nal d’Accés, Avaluació i Tria Documental de fer cons-
tar el règim general aplicable a l’accés als documents 
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en el moment de resoldre les sol·licituds d’avaluació de 
documents públics i en les taules d’accés i avaluació 
documental.


D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 
19/2014, s’introdueixen mesures de coordinació entre 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, per a garantir una aplicació homogè-
nia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels princi-
pis i les regles sobre la protecció de dades personals 
i l’accés a la informació. En primer lloc, la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha de 
tenir representació dels altres dos organismes, i la se-
gona mesura consisteix en la cooperació entre els tres 
organismes per a establir els criteris sobre l’aplicació 
de la normativa que regeix l’accés als documents pú-
blics.


Finalment, com a mesura de transparència, s’estableix 
l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya de fer públics els instruments de descripció do-
cumental que contenen informació d’interès públic i 
que permeten la traçabilitat de la informació i la do-
cumentació que custodien, per mitjà del portal de la 
transparència i de la seu electrònica o lloc web de l’or-
ganisme titular del servei d’arxiu i gestió documental. 
Els arxius també han d’informar els usuaris dels mit-
jans d’impugnació i dels sistemes de garantia de què 
disposen si consideren vulnerat llur dret d’accés a la 
informació pública.


Article 1. Modificació de l’article 2  
de la Llei 10/2001


Es modifica la lletra e de l’article 2 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tada de la manera següent: 


«e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’opera-
cions i de tècniques, integrades en la gestió adminis-
trativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la 
tramitació i el valor dels documents, que tenen com a 
finalitat controlar d’una manera eficient i sistemàtica 
la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conser-
vació i l’eliminació o la transferència dels documents.»


Article 2. Modificació de l’article 5  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 5 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 5. Promoció de l’ús de les tecnologies


»Les administracions públiques han de promoure 
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per a dotar-se d’un sistema 
d’informació comú i interoperable que garanteixi que 
el tractament de la documentació, en tots els aspectes 


de gestió documental, preservació i difusió dels docu-
ments, compleixi la finalitat de posar-los a l’abast dels 
usuaris i dels ciutadans.»


Article 3. Modificació de l’article 7  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tat de la manera següent: 


«1. Totes les administracions i les entitats titulars de 
documents públics han de disposar d’un únic sistema 
de gestió documental que garanteixi el tractament cor-
recte dels documents en les fases activa, semiactiva i 
inactiva i que permeti de complir amb les obligacions 
de transparència.»


Article 4. Modificació de l’article 17  
de la Llei 10/2001


Es modifiquen les lletres e i f de l’apartat 1 de l’article 
17 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i do-
cuments, que resten redactades de la manera següent: 


«e) Establir programes d’actuació arxivística i gestió 
documental.


»f) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre 
els arxius i la gestió documental.»


Article 5. Modificació de l’article 18  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 18 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 18. Consell Nacional d’Arxius i Gestió Do-
cumental


»1. El Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
és l’òrgan consultiu de l’Administració de la Genera-
litat en matèria d’arxius i gestió documental. La se-
va composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha 
de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de 
representatius dels professionals dels arxius, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de les administracions 
locals, de l’àmbit de la recerca i de les entitats socials 
i culturals del país.


»2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius i Ges-
tió Documental: 


»a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’ar-
xius i gestió documental.


»b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions 
generals en matèria d’arxius i gestió documental.


»c) Emetre informe sobre les normes tècniques bà-
siques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió 
documental dels arxius que formen part del Sistema 
d’Arxius de Catalunya.
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»d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu 
al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document 
en el patrimoni documental de Catalunya en aplicació 
de l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català.


»f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’ar-
xius de Catalunya i de les seves variacions.


»g) Emetre informe sobre els programes globals d’ac-
tuació arxivística.


»h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha 
d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del 
departament competent en matèria de cultura amb re-
lació al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del 
patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.


»j) Emetre informe sobre qualsevol afer relacionat 
amb arxius i gestió documental que el director general 
competent en aquesta matèria li sotmeti a considera-
ció.»


Article 6. Modificació de l’article 19  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 19 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 19. Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental 


»1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, 
adscrit a la direcció general competent en matèria 
d’arxius i gestió documental. La seva composició s’ha 
d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, 
entre els seus membres, n’hi hagi de designats per les 
entitats representatives dels professionals dels arxius 
i de les administracions locals; una persona represen-
tant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, i una altra de l’Autoritat Catala-
na de Protecció de Dades.»2. La Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental exerceix les 
funcions següents: 


»a) Establir criteris sobre l’aplicació de la normativa 
que regeix l’accés als documents públics, en coordina-
ció amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.


»b) Elaborar les taules d’accés i avaluació documental, 
elevar-les a l’aprovació del conseller de Cultura i con-
trolar-ne l’aplicació correcta.


»c) Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents 
públics. La resolució de la Comissió ha de fer constar 
el règim general aplicable a l’accés als documents.


»d) Avaluar els documents privats integrants del pa-
trimoni documental que no hagin estat declarats d’in-
terès nacional ni inclosos en el Catàleg del patrimoni 
cultural català, i autoritzar-ne l’eliminació, si escau.»


Article 7. Modificació de l’article 22  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, que 
resta redactat de la manera següent: 


«1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalu-
nya han de tenir personal tècnic i qualificat suficient en 
nombre per a cobrir les necessitats de l’arxiu i la gestió 
documental i per a assolir els objectius d’aquesta llei. 
S’han de regular per reglament les titulacions i la for-
mació que ha de tenir el personal tècnic dels arxius i 
les condicions que aquest personal ha de complir. En 
tot cas, la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per 
persones amb titulació universitària superior.»


Article 8. Modificació de l’article 34  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 34 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 34. Accés als documents públics 


»1. Les persones tenen dret a accedir als documents 
públics en el termes i amb les condicions establertes 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, i la 
resta de normativa que sigui aplicable.


»2. Les administracions públiques i els arxius inte-
grants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de do-
tar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per 
a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als 
documents.»


Article 9. Modificació de l’article 35  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 35 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 35. Publicitat activa i transparència


»1. Amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar 
i identificar els documents i hi puguin accedir, els ar-
xius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de com-
plir les obligacions de transparència següents: 


»a) Fer públics els instruments de descripció docu-
mental que permeten als investigadors i als ciutadans 
de localitzar la documentació de què disposen.
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»b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.


»c) Fer públiques les limitacions a la consulta de docu-
ments custodiats i informar de la data en què els docu-
ments són accessibles.


»d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els pro-
cediments que han de seguir en el supòsit que el dret 
d’accés els sigui denegat.


»2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha de 
poder ésser consultada en el portal de la transparència 
i en la seu electrònica o lloc web de l’organisme titular 
del servei d’arxiu i gestió documental.»


Disposició addicional. Referència al nom  
de la Llei 10/2001


A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, ha d’és-
ser anomenada Llei d’arxius i gestió de documents.


Sol·licitud de tramitació en lectura única davant 
el Ple


Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 120998).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2015.
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PUNT 8 


Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10


Esmena tècnica


A la Mesa del Parlament


La tramitació per la Ponència i la Comissió de la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals ha implicat 
canvis importants en el contingut normatiu proposat, 
els quals canvis, però, no s’han reflectit en el preàm-
bul, de manera que aquest ha esdevingut incongru-
ent, ja que parteix d’una prohibició total d’utilització 
d’animals en el circ quan el contingut normatiu limita 
aquesta prohibició a la utilització d’espècies de fauna 
salvatge. Per aquest motiu, els sotasignats consideren 
que, de conformitat amb l’article 112.5 del Reglament, 
cal introduir una esmena tècnica sobre el preàmbul, 
que es concreta en la supressió dels paràgrafs segon, 
tercer i cinquè i d’incloure les adaptacions explicatives 
al contingut normatiu que es proposa, de la qual cosa 
en resulta el text següent: 


«Preàmbul


»La normativa catalana sobre protecció dels animals, 
i específicament l’article 2 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, reconeix que els animals són 
éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i 
també de moviment voluntari, els quals han de rebre 
el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etolò-
giques, en procuri el benestar.


»L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, ja prohi-


beix l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si 
els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de 
burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen.


»D’una banda, un nombre creixent de països i ciutats 
d’arreu del món han prohibit l’ús dels animals salvat-
ges en els circs basant-se en llur protecció i benestar, 
en considerar que exhibir-los trets de llur hàbitat natu-
ral i fent-los fer activitats impròpies de la seva espècie 
és una crueltat i, alhora, una font de perill per a les 
persones, al mateix temps que incrementen el tràfic il-
legal d’animals i la caça furtiva d’espècies protegides.


»En la nostra realitat més propera, més d’un centenar 
de municipis ja no permeten els espectacles de circ 
amb animals salvatges pels mateixos motius.


»D’altra banda, a Catalunya, el circ ha esdevingut un 
sector cultural d’efervescència creativa i ha demostrat 
en els darrers anys una alta capacitat de desplegament 
i d’embranzida col·lectiva renovada que li ha permès 
créixer i posicionar-se internacionalment.


»El sector del circ comparteix la sensibilitat, l’estima 
i el respecte vers els animals que és precisament l’ob-
jectiu d’aquesta llei. Avui hi ha una altra mena de circs 
que ofereixen espectacles divertits, originals i extraor-
dinaris i que exhibeixen la força, l’agilitat i la destresa 
dels artistes sense necessitat d’exhibir animals salvat-
ges. Per això, actualment el circ s’entén a Catalunya 
com una disciplina fonamental de les arts escèniques 
del nostre país.


»Seguint una trajectòria legislativa en la direcció 
d’augmentar la protecció dels animals a Catalunya, és 
desig de la societat catalana de prohibir els espectacles 
de circ amb actuacions d’animals salvatges.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jospe Rull i Andreu, GP CiU; Oriol Amorós i March, 
GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP SOC; Hor-
tènsia Grau Juan, GP ICV-EUiA
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Esmenes a la totalitat
Reg. 120454 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 07.07.2015


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 120454)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa (tram. 202-
00092/10).


1 Esmena 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 3 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


PUNT 13 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10


Presentació
GP SOC


Reg. 114372 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.04.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 561, pàg. 42, del 4 de maig de 2015.
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PUNT 19 | CONEIXEMENT


Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015
Tram. 264-00002/10


Presentació


Sumari


1. Introducció


2. Relació de peticions closes en la X legislatura


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura closes en la X le-
gislatura


2.1.1. Peticions escrites


2.1.2. Peticions electròniques


2.2. Peticions de la X legislatura


2.2.1. Peticions escrites


2.2.2. Peticions electròniques


3. Relació de peticions en tramitació en la X legislatura


3.1. Peticions escrites


3.2. Peticions electròniques


4. Estadístiques


1. Introducció


La Comissió de Peticions va ser establerta l’1 de de-
sembre de 2006 després que el Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 
2006, en disposés la creació en l’article 60.


L’article 60.8 del Reglament indica que la Comissió de 
Peticions ha de presentar al Ple del Parlament una me-
mòria anual de les seves activitats.


La memòria de la Comissió de Peticions que ara es 
presenta, d’acord amb l’article 60.8 del Reglament del 
Parlament, recull les peticions tramitades entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015.


La memòria de la Comissió de Peticions recull un total 
de 75 peticions, 72 de les quals han estat closes i 3 de 
les quals estan en tramitació en la data de tancament 
de la memòria. Aquestes 75 peticions provenen de 8 
escrits presentats en la IX legislatura i de 67 escrits 
presentats en la X legislatura.


Cal destacar una sèrie de dades estadístiques amb re-
lació a les peticions, especialment les diferents vies de 
procedència del conjunt de les 75 peticions recollides 
en la memòria: 21 procedeixen d’escrits presentats al 
Registre del Parlament i 54 han estat presentades al 
web del Parlament per mitjà d’e-peticions. Així doncs, 
gairebé dues terceres parts de les peticions es presenten 
per mitjà del sistema d’e-peticions, i només una tercera 
part són peticions escrites. Aquesta proporció es va fer 
ressaltar per primera vegada en la darrera memòria i en 
la memòria d’aquest període es torna a repetir.


2. Relació de peticions closes  
en la X legislatura


Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions que cons-
taven com a «peticions en tramitació» en l’anterior 
memòria de la Comissió de Peticions (BOPC, 413, del 
20 d’octubre de 2014) i les peticions que van ser pre-
sentades i tramitades durant la X legislatura després 
de la publicació d’aquella memòria.


Es reprodueixen novament el resum, les consideraci-
ons i les actuacions que ja van constar en la memòria 
anterior (tram. 264-00001/10). En l’apartat Resposta 
final consten les actuacions fetes en el període actual.


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura 
closes en la X legislatura


2.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a les participacions preferents (8)


Persona peticionària: J. M. B. B.
Registre d’entrada núm.: 49419
Data: 12.03.2012
Tram.: 125-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda tramitar la petició conjuntament amb la resta 
d’escrits relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
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i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


2.1.2 Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (1)


Persona peticionària: L. M. B.
Registre d’entrada núm.: 41665
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-


naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (2)


Persona peticionària: N. E.
Registre d’entrada núm.: 41666
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00030/09
Procedència: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
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naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (3)


Persona peticionària: M. M. L.
Registre d’entrada núm.: 41667
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00031/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (4)


Persona peticionària: R. F. G.
Registre d’entrada núm.: 45770
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00032/09
Procedència: Gironella (Berguedà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (5)


Persona peticionària: I. L. S.
Registre d’entrada núm.: 56218
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00034/09
Procedència: Platja d’Aro (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (6)


Persona peticionària: Y. C. C.
Registre d’entrada núm.: 56221
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00037/09
Procedència: Santa Bàrbara (Montsià)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (7)


Persona peticionària: M. A. F.
Registre d’entrada núm.: 56222
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00038/09
Procedència: El Perelló (Baix Ebre)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit que reitera una petició anterior


Persona peticionària: J. B. A.
Registre d’entrada núm.: 101748
Data: 20.01.15
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit, ja que és la reiteració d’una altra petició que 
es va estudiar i resoldre.


2.2. Peticions de la X legislatura 


2.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’adquisició per tanteig i retracte de fin-
ques contigües


Persona peticionària: J. C. P.
Registre d’entrada núm.: 58653
Data: 11.03.2014
Tram.: 125-00030/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari exposa que la llei li atorga formalment 
un dret de tanteig i retracte per a comprar les propie-
tats que envolten la seva i que aquest dret no és prac-
ticable. El peticionari considera que, per a impugnar 
una venda en un termini de vuit dies, hauria de tenir 
una persona a les notaries i els registres de la propie-
tat. Considera que es podria regular el dret de manera 
que la venda no es pogués produir si no es porta un do-
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cument de renúncia dels veïns que tinguin dret a com-
prar perquè tenen finques contigües a la que es ven.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obertura d’una investigació sobre uns 
fets ocorreguts a Cardedeu (Vallès Oriental)


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 70121, 70122
Data: 12.06.2014
Tram.: 125-00033/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit, portaveu de la formació políti-
ca Democracia Nacional, vol denunciar uns fets, que 
qualifica de vandàlics, i demana que s’obri una inves-
tigació.


Actuació


S’inadmet la petició a tràmit.


Resum de l’informe: 


L’article 4 de les Normes internes de la Comissió de 
Peticions indica que no poden ésser objecte del dret de 
petició les queixes que es fonamentin en un interès le-
gítim per a la satisfacció del qual l’ordenament jurídic 
estableix un procediment específic diferent del dret de 
petició. En aquest cas es pot presentar una denúncia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials.


Escrit relatiu al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya


Persona peticionària: J. P. P.
Registre d’entrada núm.: 72470
Data: 02.07.2014


Tram.: 125-00034/10
Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari fa diversos comentaris sobre el Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya (número d’expedient: 200-00022/10), actu-
alment en tramitació al Parlament, i demana que se 
n’enviï còpia als portaveus dels grups parlamentaris i 
a la Comissió de Peticions. En concret, el peticionari 
considera que el Projecte de llei vulnera el principi de 
bona fe, la normativa europea i els drets humans.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la campanya «Signa un vot per la in-
dependència»


Persona peticionària: C. F. Ll. (Assemblea Nacional de 
Catalunya)
Registre d’entrada núm.: 78537
Data: 15.09.2014
Tram.: 125-00035/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El dilluns 15 de setembre de 2014, diversos represen-
tants de l’entitat privada Assemblea Nacional Catalana 
(ANC, en endavant) van presentar a la presidenta del 
Parlament i al Registre del Parlament un escrit acom-
panyat de 719.896 signatures, guardades en 234 cai-
xes, recollides en la campanya de l’entitat anomenada 
«Signa un vot per la independència». La Mesa del Par-
lament del dia 17 de setembre de 2014 va remetre la 
petició a la Comissió de Peticions.
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En els escrits les persones signants van introduir les 
seves dades identificatives i van signar el text següent: 


«D’acord amb la democràcia, les meves llibertats, la 
Declaració Universal dels Drets Humans i l’ordenament 
vigent, el dret de lliure determinació, el dret internaci-
onal i la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia 
de la Haia, i tot exercint el dret fonamental de petició: 


»1. Demano al Parlament de Catalunya que dugui a ter-
me totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui 
celebrar una consulta democràticament i políticament 
vinculant, en la que es pregunti als ciutadans de Cata-
lunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat 
independent.


»2. En el supòsit que l’Estat espanyol no permeti, im-
pedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democrà-
tica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui 
els resultats, vull que aquesta petició sigui una mani-
festació lliure de la meva voluntat favorable («vot») 
perquè els representants electes del poble de Catalu-
nya declarin la independència de Catalunya, d’acord 
amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de se-
tembre de 2014.


»Diposito aquest document a l’Assemblea Nacional 
Catalana perquè el faci arribar al Parlament de Cata-
lunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals in-
ternacionals, i/o als representants electes del Poble de 
Catalunya.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i encomanar a la Mesa del Parlament que s’en-
carregui, per la rellevància del volum de signatures, 
d’enviar-la solemnement als grups parlamentaris, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dificultats d’accés al mercat de tre-
ball de les persones més grans de quaranta-cinc anys


Persona peticionària: A. G. V.
Registre d’entrada núm.: 75595
Data: 25.07.2014
Tram.: 125-00036/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit exposa al Síndic de Greuges la 
precària situació de les persones més grans de quaran-
ta-cinc anys que no poden accedir al mercat laboral, 
més encara quan es queden sense cap tipus de presta-
ció. El remitent de l’escrit indica com altres països pre-
nen actuacions respecte a aquest col·lectiu.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


El Departament d’Empresa i Ocupació tramet còpia 
de la informació que el departament va enviar al Sín-
dic de Greuges en resposta a la citada queixa, així com 
l’escrit posterior del Síndic en què comunica l’arxiu de 
l’expedient arran de la informació rebuda.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions pren nota de la informació 
que el Departament d’Empresa i Ocupació va enviar 
al Síndic de Greuges i acorda comunicar al peticiona-
ri que s’ha debatut el tema en seu parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la instal·lació de reductors de velocitat 
en un municipi


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 78658
Data: 16.09.2014
Tram.: 125-00037/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit sol·licita la instal·lació de reduc-
tors de velocitat en una carretera de Cardedeu, just da-
vant d’una escola.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions que diu: 
La Comissió de Peticions arxiva sense més tràmit les 
peticions que en reprodueixin altres d’anteriors o insis-
teixin en les demandes ja resoltes per la Comissió.


Escrit relatiu a unes actuacions policials


Persona peticionària: A. C.
Registre d’entrada núm.: 80464
Data: 23.09.2014
Tram.: 125-00038/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit vol denunciar uns fets ocorre-
guts en el seu poble durant la Diada de l’Onze de Se-
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tembre i sol·licita l’obertura d’una investigació sobre 
les possibles responsabilitats penals.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials, i indicar a la 
peticionària que, si ho estima convenient, pot presen-
tar denúncia davant les instàncies policials o judicials.


Escrit relatiu als camps electromagnètics


Persona peticionària: P. L. F.
Registre d’entrada núm.: 93348
Data: 21.11.2014
Tram.: 125-00039/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


D’acord amb l’estat de coneixement actual i els estu-
dis realitzats fins a la data, no hi ha motius que justi-
fiquin que els sistemes WI-FI no puguin ser utilitzats 
a les escoles. No obstant això, cal continuar fent el 
seguiment acurat de la recerca científica que es rea-
litzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes 
competents i dels criteris i recomanacions que puguin 
sorgir sobre la base de nous coneixements o evidèn-
cies, i adaptar en tot moment les polítiques de gestió 
del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir a 
aquest respecte.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes propostes de modificació de la 
normativa de trànsit


Persona peticionària: F. M. C.
Registre d’entrada núm.: 100008
Data: 23.12.2014
Tram.: 125-00040/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament sol·liciti mo-
dificar l’article 80 de la Llei de trànsit, que estableix 
que si una multa es paga en el termini de quinze, 
s’obté una bonificació del 50% de l’import de la san-
ció; però això comporta també renunciar a fer al-


legacions i recursos administratius i que es finalitzi 
el procediment sense necessitat de dictar resolució 
expressa. El peticio nari considera injusta aquesta 
disjuntiva.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Interior.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


L’informe no es posiciona sobre les propostes del pe-
ticionari, simplement recorda que el tema està regulat 
per una llei de l’Estat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Interior als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, 
la Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a les radiacions que rep l’habitatge


Persona peticionària: A. M. A.
Registre d’entrada núm.: 101959
Data: 21.01.2015
Tram.: 125-00041/10
Procedència: Tarragona (Tarragonès)
Matèria: Habitatge
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Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Ajun-
tament de Tarragona.


Resum de l’informe: 


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya podria oferir un 
habitatge del parc que gestiona, amb la verificació prè-
via dels requisits establerts en el reglament de la Mesa 
de valoració per a situacions d’emergències econòmi-
ques i socials.


L’oferiment hauria d’analitzar l’adequació de l’ha-
bitatge i que fos en una zona geogràfica que els fets 
causants de la seva simptomatologia no l’afectessin. 
Situació que en l’àrea del Tarragonès serà de difícil 
acompliment. La interessada s’hauria d’adreçar de 
nou als serveis socials bàsics del seu municipi, perquè 
aquests canalitzin la sol·licitud d’adjudicació d’habitat-
ge prevista a la Mesa d’emergències.


Abans de l’adjudicació d’un nou habitatge, hauria de 
cedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la gestió 
del propi immoble, mitjançant els programes de cessió 
o mediació. No hi ha possibilitat de plantejar cap tipus 
de permuta.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al lliurament d’una còpia d’un dispositiu 
d’emmagatzematge d’informació


Persona peticionària: S. B. Q. (Associació Llibertat, 
Democràcia i Justícia)
Registre d’entrada núm.: 107548
Data: 27.02.2015
Tram.: 125-00042/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


L’Associació Llibertat, Democràcia i Justícia demana 
una còpia íntegra del CD que el senyor Jordi Pujol i 
Ferrusola va lliurar a la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política el 23 de febrer de 2015.


Actuació: 


S’inadmet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició d’acord amb les consideracions següents: 


Primera. En funció de l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 29 de gener de 1991, la documentació em-
prada per les comissions d’investigació només pot ser 
consultada a l’Arxiu del Parlament una vegada s’han 
publicat al BOPC les conclusions aprovades pel Ple 
del Parlament. Tanmateix, aquesta consulta es pot de-
negar quan la documentació ha estat objecte d’examen 
en una sessió de la comissió feta a porta tancada per 
tal de garantir la confidencialitat i restringir-ne el co-
neixement només als membres de la comissió.


Segona. No és aplicable en aquest cas la legislació 
administrativa que regula els drets d’accés dels in-
teressats a un procediment, ja que aquesta legislació 
no afecta els procediments parlamentaris i només es 
podria al·legar respecte dels procediments «material-
ment» administratius que tramita el Parlament, supò-
sit que no és el cas.


Tercera. La sol·licitud tampoc no es pot emparar en el 
dret d’accés a la informació pública que reconeix la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, perquè 
aquesta llei encara no ha entrat en vigor i perquè, si 
fos el cas, podrien ser aplicables alguns dels límits que 
aquesta llei estableix, d’acord amb el que s’ha exposat 
anteriorment.


Quarta. El fet que el contingut de la còpia del CD que 
es va lliurar al Parlament pugui coincidir amb la gra-
vació que és d’accés públic via Internet no altera el 
marc normatiu al qual resta sotmès el Parlament.


Escrit relatiu a la modificació de la disposició addicio-
nal sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març


Persona peticionària: J. S. C.
Registre d’entrada núm.: 111834
Data:30.03.2015
Tram.: 125-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El Síndic ens remet l’escrit d’una persona que pateix 
una malaltia (esclerosi múltiple) que la fa estar en situ-
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ació de baixa laboral en determinats períodes. El Sín-
dic considera, tot i que la remitent de l’escrit no ho 
explicita, que es vol promoure una modificació de la 
disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 
de març. El Síndic de Greuges ens comunica que la re-
mitent de l’escrit és funcionària.


La remitent de l’escrit treballa per a l’empresa pública 
Banc de Sang i Teixits, adscrita al Departament de Sa-
lut. Quan té el brot d’esclerosi se li apliquen les reduc-
cions retributives previstes per als casos d’incapacitat 
temporal per contingències comunes, atès que la seva 
malaltia no és cap de les situacions excepcionals que 
possibiliten la percepció del 100% de la retribució. Cal 
tenir en compte que aquestes reduccions retributives, 
fruit de l’aplicació de la disposició addicional sisena 
de la Llei 5/2012, del 20 de març, s’estenen al perso-
nal funcionari, estatutari i laboral al servei, no només 
de l’Administració de la Generalitat, del Servei Cata-
là de la Salut, de l’ICS, etc., sinó també de les entitats 
de dret públic com, als efectes de l’afer plantejat, seria 
Banc de Sang i Teixits.


La remitent de l’escrit demana la inclusió d’un nou su-
pòsit excepcional que permeti continuar tenint la ple-
nitud retributiva en cas d’incapacitat temporal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària. També es decideix trametre 
al Síndic de Greuges l’esmentat acord. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge


Persona peticionària: M. B.
Registre d’entrada núm.: 112231
Data: 07.04.2015
Tram.: 125-00045/10
Procedència: Ripoll (Ripollès)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que li van vendre un pis amb 
cèdula d’habitabilitat. Tanmateix, l’habitatge no té ai-
gua calenta i, per tant, demana que s’invalidi la cèdula.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.c del Reglament del 
Parlament, trametre-la al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tancament de les associacions de ven-
da i consum de drogues


Persona peticionària: J. G. S.
Registre d’entrada núm.: 115443
Data:30.04.2015
Tram.: 125-00046/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


L’adjunt general del Síndic de Greuges remet els es-
crits que es van dirigir al Síndic de Greuges en què 
el remitent es queixa de l’actitud de les autoritats pú-
bliques envers les associacions de venda i consum de 
drogues. El peticionari demana el tancament de totes 
les associacions de venda i consum de drogues i una 
disculpa de part de les autoritats per haver permès l’es-
tabliment d’aquestes associacions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.a del Reglament del 
Parlament, trametre-la als ponents de la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


2.2.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (9)


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 985
Data: 21.01.2013
Tram.: 126-00005/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


La remitent de l’escrit reitera arguments esgrimits 
en altres escrits que s’han titulat «Escrit relatiu a les 
participacions preferents», rebuts la legislatura pas-
sada.
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Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i tra-
mitar-la conjuntament amb la resta d’escrits relatius a 
participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 54937
Data: 11.02.2014
Tram.: 126-00042/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que no hi hagi prefixos provi-
sionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista 
de telefonia única per a tot Catalunya. El peticionari 
mateix adverteix que cal que Catalunya tingui compe-
tències en telecomunicacions per a introduir els canvis 
que proposa.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe: 


S’hauran de preveure totes les opcions possibles, in-
closa la previsió d’un possible prefix únic per a tot el 
territori, la qual cosa suposaria una relació integrada 
única d’usuaris. En tot cas, cal tenir present que, a ho-
res d’ara, aquesta possibilitat o d’altres són hipòtesis 
de futur en fase d’estudi.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’energia per fusió


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60602
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00043/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’expliquin a la societat i 
als diputats els avantatges de l’energia per fusió i que 
Catalunya no renunciï a aquest tipus d’energia. El pe-
ticionari explica que s’està emprant de manera experi-
mental a França i que sembla molt rendible.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
té cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe:


Entre els beneficis de l’aprofitament de l’energia nu-
clear de fusió cal esmentar l’abundància, assequibili-
tat i gran dispersió geogràfica del combustible, la se-
guretat intrínseca en el funcionament dels dispositius 
de fusió, la reducció significativa del volum de ma-
terial radioactiu, com també el curt període de vida 
d’aquests residus i, finalment, la no-generació de ma-
terial procliu a ser desviat per a finalitats armamen-
tístiques. Aquests beneficis indicats encaixen perfec-
tament en el marc de la política energètica que volem 
al nostre país. En contraposició, el principal repte de 
l’energia nuclear de fusió es troba en el desenvolupa-
ment científic i tecnològic necessari per a fer viable, 
tant tècnica com econòmicament, aquesta nova font 
energètica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus


Persona peticionària: C. S. T.
Registre d’entrada núm.: 60603
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campanya 
a la plataforma Change.org perquè no es faci una le-
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gislació específica relativa a la cala Montjoi, on es vol 
edificar El Bulli Foundation. La peticionària informa 
que actualment té mil tres-centes quaranta-dues sig-
natures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
trenta-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


L’Avantprojecte de llei pel qual es declara l’interès pú-
blic i s’aprova el projecte El Bulli 1846 té un tràmit 
equivalent a l’avaluació ambiental, per tant s’ha de sot-
metre a informació pública. És en aquest moment que 
tindrà l’ocasió de formular les al·legacions que consi-
deri oportunes. A hores d’ara, no s’ha iniciat la trami-
tació formal de l’expedient.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al transport de viatgers


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60604
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00045/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’anul·li «el dret de priori-
tat de la llei catalana de transport de viatgers» perquè 
considera que el dret de preferència de l’anterior con-
cessionari no s’adequa a la normativa europea ni a la 
legislació de contractes de l’Estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00058/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats anteriorment, el qual es 
troba regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Regla-


ment de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació 
del transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la norma esmen-
tada perquè la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals domèstics


Persona peticionària: X. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60605
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00046/10
Procedència: Munic (Alemanya)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa, per tal d’evitar el sacrifi-
ci d’animals de companyia, prohibir o limitar la cria 
d’animals i limitar-ne la venda i imposar impostos pe-
nalitzadors, fer un seguiment dels venedors d’animals 
per Internet, afavorir que els centres d’acollida adoptin 
animals, imposar l’obligatorietat dels xips identifica-
dors, eliminar les sancions econòmiques per passejar 
gossos sense corretja, augmentar les penes per mal-
tractament animal, prohibir els correbous i ampliar les 
subvencions als centres d’acollida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep vint-i-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
a Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural i al de Governació i Relaci-
ons Institucionals.


Resum de l’informe: 


Pel que fa a limitar-ne la venda, és molt difícil justifi-
car aquesta obligació impositiva en l’àmbit de la Gene-
ralitat de Catalunya, perquè comporta posar fre a una 
activitat econòmica en un període de crisi.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural al peticionari i fer públic l’informe 
al web d’e-peticions. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la signatura no presencial de les inicia-
tives legislatives populars


Persona peticionària: F.J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 61589
Data: 31.03.2014
Tram.: 126-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa un canvi en la legislació refe-
rent a les iniciatives legislatives populars (ILP) de ma-
nera que es pugui emprar una plataforma similar a la 
de les e-peticions per a adherir-se a una ILP. Així ma-
teix, proposa que les adhesions a una ILP es puguin 
fer també en les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i 
als caixers automàtics i per mitjà d’una aplicació per a 
telèfons intel·ligents (smartphones).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no ha rebut cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.a del Reglament del Parlament, trametre-la 
als membres de la Ponència de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, perquè en 
tinguin coneixement. Així mateix, i d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, acorda tra-
metre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als drets dels legitimaris


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60606
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00048/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es configurin com a drets 
dels legitimaris la informació i l’assistència a l’acte de 
signatura de l’acceptació de l’herència per part de l’he-
reu i que tinguin dret a tenir una còpia de l’escriptura. 
El peticionari considera que actualment els legitimaris 
no tenen prou informació per a calcular la llegítima 
que els correspon.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


Els legitimaris no tenen legitimació a Catalunya per 
a intervenir en la partició de l’herència. En tot cas, 
actualment, per la via de l’article 256.1.2n i 3r de la 
Llei d’enjudiciament civil, el legitimari podria dema-
nar una còpia de l’escriptura d’acceptació d’herència a 
l’efecte de la reclamació de la legítima.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals de companyia


Persona peticionària: L. J. N.
Registre d’entrada núm.: 60607
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00049/10
Procedència: Torredembarra (Tarragonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campa-
nya a la plataforma change.org perquè es prohibeixi 
la venda d’animals de companyia. La idea és que les 
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels 
refugis municipals i les societats protectores d’ani-
mals. La peticionària informa que actualment té unes 
cinc mil signatures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició rep set-centes quaranta-quatre adhesions.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la venda de llibres descatalogats de les 
biblioteques


Persona peticionària: E. R. M.
Registre d’entrada núm.: 60608
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00050/10
Procedència: Begues (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que és bibliotecària i que du-
rant la seva experiència professional sempre s’ha vist 
forçada a llençar llibres que es donen de baixa, per 
manca d’espai i ús, i que no es poden vendre perquè la 
llei estableix un procediment molt burocràtic (inventa-
riar-los, taxar-los, etc.). La peticionària proposa que es 
puguin vendre, per exemple, per Sant Jordi per un euro 
i que, amb la recaptació, es comprin novetats.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Cultura.


Resum de l’informe: 


La Central de Préstec i Serveis Especials (CEPSE) dó-
na suport als processos d’esporgada que duen a terme 
les biblioteques, les assessora pel que fa als criteris de 
selecció, els permet alliberar prestatges, conserva els 
fons bibliogràfics i en facilita la redistribució i l’acces-
sibilitat.


Ja fa divuit anys que la Biblioteca Pública d’Olot va 
posar a la venda exemplars retirats de la seva col-
lecció. Des de llavors són diverses les biblioteques pú-
bliques catalanes que han dut a terme aquesta pràctica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Cultura a la peticionària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matè-
ria de salut mental


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66111


Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00051/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’augmentin les partides 
pressupostàries en matèria de salut mental, i també 
que s’aposti per la prevenció en salut mental. Demana, 
a més, que es creï un institut català de salut mental.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep una adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


La línia de salut mental és la que menys ha disminuït 
en el període 2010-2014. Tanmateix i des de l’any 2011 
és una línia en què el pressupost ha guanyat pes relatiu.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Salut al peticionari i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre 
la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les ensenyes oficials


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66112
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00052/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
demani «un aclariment a les forces polítiques o gover-
nants de l’Estat perquè ens expliquin quins actes estan 
permesos dins la legalitat, quins no, i per què», espe-
cialment després de la crema d’una senyera durant un 
partit de futbol.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les beques per a l’estudi


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66113
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00053/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja un debat sobre les beques per a 
l’estudi i demana que s’arribi a un consens per a avan-
çar el moment en què es demanen i eventualment es 
concedeixen les beques.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parla-
mentàries


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66114
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00054/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que es redueixin el nombre de 
pròrrogues en el procediment de tramitació de les lleis 
i que les ponències tinguin un termini d’actuació, de 
manera que, en els casos en què se n’hagi d’allargar 
la durada, calgui presentar un primer informe per a 
poder decidir si continua els treballs o no, o eventual-


ment es posi un termini amb pròrrogues taxades per al 
funcionament de les ponències. El peticionari planteja 
que en el darrer mes de la legislatura totes les ponèn-
cies actives estiguin obligades a acabar els seus tre-
balls perquè en la darrera sessió plenària s’hi puguin 
pronunciar.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.


Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.a 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la pe-
tició a la Comissió de Reglament perquè, tingui co-
neixement de la proposta amb vistes a la propera mo-
dificació del Reglament del Parlament. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina 
web del Parlament


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66115
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00055/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja diversos assumptes relacio-
nats amb la informació accessible en la pàgina web 
del Parlament: (a) vol que es publiquin els projectes 
de llei i les proposicions que s’han de presentar a les 
Corts Generals dins la pestanya «Activitat parlamen-
tària»; (b) reclama que les aportacions escrites en els 
procediments legislatius es publiquin com es fa amb 
les transcripcions de les compareixences; (c) vol que 
els dossiers legislatius s’actualitzin periòdicament; (d) 
es queixa que els grups parlamentaris han abandonat 
l’espai Escó 136 i hi ha aportacions sense resposta, i 
(e) es lamenta que hi hagi projectes de llei interessants 
que no estan publicats a l’espai Escó 136.


(Una part dels continguts d’aquesta petició han estat 
introduïts, presumiblement pel mateix peticionari, a 
l’Escó 136.)


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.
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Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que el Parlament de Catalunya en breu posarà en 
marxa un portal de transparència i es refarà l’espai Es-
có 136, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. Amb aquesta 
actuació la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66116
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00056/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament aprovi una 
resolució per a impulsar la indústria dels videojocs de 
qualitat. El peticionari redacta unes notes de contingut 
que podrien servir de base per a la resolució, en què 
s’insta el Govern a elaborar un pla específic i pren-
dre les mesures necessàries per a promoure aquesta 
indústria, atreure inversions i empreses potents del 
sector a Catalunya i organitzar esdeveniments inter-
nacionals.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 22 
de maig del 2012 el pla digital, l’Agenda Digital per 
Catalunya 2020, amb la qual s’estableix el full de ruta 
que permetrà que Catalunya aconsegueixi els nivells 
de desenvolupament dels països europeus més avan-
çats en l’aprofitament de les TIC. Dins l’Agenda Digi-
tal Catalana s’identifica al sector dels continguts digi-
tals que integra el dels videojocs com un dels clústers 
prioritaris sobre el qual es poden aplicar polítiques de 
promoció industrial.


La Direcció General d’Indústria, per mitjà d’ACCIÓ, 
treballa per atraure noves inversions en el sector de 
videojocs.


Gamelab Barcelona és l’esdeveniment professional 
més important del sector del videojoc al sud d’Europa 
i la cita oficial de les companyies internacionals amb 
la indústria.


El Gamelab se celebra a Barcelona des de l’any 2011 
gràcies a un marc de col·laboració impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i al qual es van incorporar 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació i del Depar-
tament de Cultura al peticionari i, d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa par-
lamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna 
per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Ca-
talunya com a nou estat


Persona peticionària: E. A. G.
Registre d’entrada núm.: 66117
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00057/10
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Govern, a semblança del 
Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expliqui, 
de manera accessible i neutral, el procés mitjançant el 
qual es vol proclamar un estat per a Catalunya i com 
seria l’organització d’aquest nou estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que pot consultar i també descarregar-se el llibre 
blanc que és objecte de la seva petició a la pàgina web 
de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.
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Escrit relatiu a la licitació de línies de transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 66118
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00058/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es treguin a concurs les lí-
nies de transport que actualment estan en pròrroga, i 
que les noves licitacions obtinguin cànons més com-
petitius.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00045/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats amb anterioritat, el qual 
està regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Reglament 
de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la noma esmen-
tada ja que la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peticio-
nari com a resposta a les tramitacions 126-00045/10 i 
126-00058/10. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquestes peticions.


Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de Bar-
celona


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67175
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00065/10


Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que el Parlament modifiqui la 
Llei del règim d’Aran perquè es retolin en aranès de-
terminats cartells i panells informatius de la ciutat de 
Barcelona.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions dos mesos. La petició 
no ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre a la petició 
a l’Oficina de l’Aran del Parlament de Catalunya. Amb 
aquesta actuació la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la història oficial actual


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 72428
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00069/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que compareguin al Parlament 
representants de l’Institut Nova Història (INH) i la 
Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya (FEHC) 
per tal que posteriorment s’investigui si hi ha elements 
no del tot certs en la «història oficial actual», cosa que, 
segons el peticionari, hauria de portar, llavors, a fer 
les commemoracions pertinents i els canvis en les en-
ciclopèdies.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes compareixences en matèria de pa-
trimoni arqueològic


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72429
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Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00070/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin dues perso-
nes relacionades amb el patrimoni arqueològic de Ca-
talunya i que després el Parlament impulsi tramitaci-
ons parlamentàries amb les idees que sorgeixin de les 
compareixences.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu als valors del budisme zen


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72430
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00071/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament insti el Go-
vern, per via d’una resolució, a impulsar els valors del 
budisme zen, especialment el respecte, la disciplina i 
la tolerància, i que també es tingui en compte en la 
formació dels docents, en els materials didàctics i en 
els protocols de comunicació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines 
d’Internet


Persona peticionària: D. G.
Registre d’entrada núm.: 73055
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00072/10
Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari considera que actuacions com la multa a 
l’empresa Airbnb mostren una voluntat d’atac frontal a 
les eines i projectes d’Internet basats en la compartició 
de recursos i beneficis. El peticionari demana una po-
lítica inclusiva envers les eines d’Internet i que es creï 
una ponència al Parlament que ho discuteixi.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obsolescència programada


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73056
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00073/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament faci actuaci-
ons en contra de l’obsolescència programada, com ara 
fer declaracions institucionals, tenir-ho en compte en 
la tramitació de legislació i evitar d’emprar aparells 
que incorporin aquest tipus de tecnologia.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
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na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a l’eficiència del sistema monetari


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73057
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00074/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin al Parla-
ment entitats que promouen l’eficiència del sistema 
monetari i que faci un estudi sobre el tema.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als ha-
bitatges de protecció oficial


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 76915
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00075/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari demana apujar en un 50% els límits 
de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) i de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC) per a accedir als pisos de protecció 
oficial. La finalitat seria aconseguir que famílies que 
actualment superen els llindars econòmics actuals po-
guessin accedir a pisos de protecció oficial. El petici-
onari considera que després de la bombolla immobili-
ària hi ha molts pisos buits i cal donar-los una sortida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre termini d’adhesions de quatre mesos. La petició 
no té cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als titulars del dret de sufragi en les elec-
cions municipals


Persona peticionària: M. E. B. (Associació Watani per 
la Llibertat i la Justícia)
Registre d’entrada núm.: 76918
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00076/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari, en nom de l’Associació Watani per la 
Llibertat i la Justícia, demana que el poder legisla-
tiu estatal modifiqui la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general, amb relació a les 
eleccions municipals, perquè permetin als residents le-
gals votar a les eleccions municipals, sense tenir cap 
acord previ amb els països d’origen.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
informar la persona peticionària que els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya l’han estudiat i 
debatut, però que l’objecte de la seva petició és com-
petència del Congrés de Diputats, per la qual cosa la 
Comissió acorda remetre-la al Congrés. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una proposta de serveis a la col·lectivitat


Persona peticionària: J. N. M.
Registre d’entrada núm.: 76916
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00077/10
Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Altres
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Resum i consideracions: 


El peticionari convida a reflexionar sobre diversos te-
mes relacionats amb la joventut, com les drogues, el 
consumisme, el treball i les capacitats personals, i pro-
posa la realització de serveis a la col·lectivitat durant 
un any per a aconseguir un esperit d’entrega i fomen-
tar la solidaritat i la realització personal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de 
transport T-12


Persona peticionària: C. P. V.
Registre d’entrada núm.: 76917
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00078/10
Procedència: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que la interpretació que fa l’Au-
toritat del Transport Metropolità (ATM) del Regla-
ment d’utilització de la targeta T-12 en cas de pèrdua o 
sostracció a la pràctica implica que s’hagi de sol·licitar 
una nova expedició amb el corresponent pagament (ar-
ticle 10 del Reglament d’utilització de la targeta T-12) i 
que mentre no s’emeti calgui pagar els viatges. La pe-
ticionària exposa que l’article 9 del Reglament d’utilit-
zació de la targeta T-12 hauria de permetre que durant 
l’emissió de la nova targeta s’emetés un títol provisio-
nal en espera de la recepció de l’original al domicili. 
Així no hi hauria, segons la peticionària, doble pena-
lització (pagar la nova emissió i els viatges fins que ar-
ribi la nova targeta).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autori-
tat del Transport Metropolità.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


Les condicions generals d’utilització dels títols de 
transport s’aproven anualment mitjançant la publica-
ció en el DOGC, concretament per a aquest any es van 
publicar en el DOGC número 6530, del 30.12.2013, en 
què expressament s’estableix que: «La pèrdua o sos-
tracció d’una targeta (incloses les personalitzades: T-
Mes, T-Trimestre, T-Jove, T-Mes FM/FN, T-Trimestre 
FM/FN, T-Jove FM/FN o T-FM/FN 70/90) no és ob-
jecte de bescanvi ni compensació, ni tampoc donarà 
dret a obtenir-ne una altra.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre els infor-
mes de l’Autoritat del Transport Metropolità i del 
Departament de Territori i Sostenibilitat al petici-
onari i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament 
del Parlament, als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Co-
missió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu al dret de prioritat en el transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 76919
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00079/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit insisteix en el dret de prioritat 
en el transport, sobre el qual ja va formular la petició 
126-000058/10.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes in-
ternes de funcionament de la Comissió de Peticions 
que diu: «La Comissió de Peticions arxiva sense més 
tràmit les peticions que en reprodueixin altres d’ante-
riors o insisteixin en els demandes ja resoltes per la 
Comissió».


Escrit relatiu als estímuls als estudiants d’ESO amb 
bones notes


Persona peticionària: N. J.
Registre d’entrada núm.: 79918
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Data: 22.09.2014
Tram.: 126-00080/10
Procedència: Bellvei del Penedès (Baix Penedès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La peticionària demana la convocatòria d’un ajut eco-
nòmic per als estudiants que en acabar els estudis 
d’educació secundària obtinguin una nota superior a 
8,5 punts, com a mesura d’estímul per a animar-los a 
continuar estudiant i com a recurs per a pagar-se una 
estada a l’estranger o un curs intensiu d’idiomes, per 
exemple. La peticionària posa de manifest que fa anys 
que el Departament d’Ensenyament no fa aquesta con-
vocatòria.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Ensenyament.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Ensenyament a la peticionària i, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços


Persona peticionària: M. M.
Registre d’entrada núm.: 82647
Data: 08.10.2014
Tram.: 126-00081/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’eliminació de les bosses de 
plàstic en els comerços de Catalunya per tal d’ajudar a 
pal·liar el canvi climàtic.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.b 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la peti-
ció als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la difusió del Llibre blanc de la Transi-
ció Nacional de Catalunya


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 86453
Data: 22.10.2014
Tram.: 126-00082/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana fer difusió del Llibre blanc de 
la Transició Nacional de Catalunya i reitera les idees 
plantejades per l’Escrit relatiu a la redacció d’un llibre 
blanc sobre Catalunya com a nou estat (petició 126-
00057/10), que ha estat objecte d’un període d’adhe-
sions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i tramitar-la conjuntament amb la petició núme-
ro 126-00057/10, i, en conseqüència, informar el pe-
ticionari que tothom pot consultar i també descarre-
gar-se el llibre blanc que és objecte de la seva petició a 
la pàgina web de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’enderrocament de les Escoles Velles 
de l’Hospitalet de l’Infant


Persona peticionària: C. C. S.
Registre d’entrada núm.: 96982
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00083/10
Procedència: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari explica totes les gestions (a l’Ajuntament, 
al Síndic de Greuges, a diversos departaments de la 
Generalitat) que ha fet amb relació a l’enderroc de les 
Escoles Velles de l’Hospitalet de l’Infant, considerat el 
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segon edifici més antic del poble. El peticionari expo-
sa que l’Ajuntament no li ha respost ni ha contestat els 
seus escrits ni els recursos que hi ha presentat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.e del Reglament 
del Parlament, trametre-la al Síndic de Greuges. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la contractació d’energia procedent de 
fonts renovables


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 96983
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00084/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que els edificis públics de la 
Generalitat hagin de contractar obligatòriament ener-
gia procedent de fonts renovables.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al compliment de resolucions i mocions


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 102036
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00086/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari critica que els controls de compliment 
de resolucions i mocions decaiguin en acabar cada le-
gislatura i proposa que això no sigui així o que, altra-
ment, un parlament acabat de sorgir d’unes eleccions 


s’hagi de pronunciar sobre si cal complir les mocions i 
resolucions de l’anterior legislatura de les quals el Go-
vern anterior no hagués enviat justificació de compli-
ment a causa de la convocatòria electoral.


Un nou govern, escollit per un nou parlament, no ha 
de justificar el compliment de resolucions i mocions 
aprovades per un parlament que no l’ha escollit, per-
què això aniria en contra de la idea de renovació pe-
riòdica de les institucions i de la idea de responsabi-
litat política. Un nou parlament ha de poder aprovar 
noves resolucions i mocions, i canviar la direcció po-
lítica, sense haver de «derogar» totes les resolucions 
i mocions anteriors, que cal llegir sempre circums-
crites al moment històric en què foren aprovades. El 
que pot fer un nou parlament és aprovar novament 
una resolució o moció, i llavors sí que sorgiria l’obli-
gatorietat per part del Govern de justificar-ne el com-
pliment.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que s’ha debatut en el 
si de la Comissió de Peticions, que ha arribat a la sínte-
si següent: «El que pot fer un nou parlament és aprovar 
novament una resolució o moció, i llavors sí que sorgi-
ria l’obligatorietat per part del Govern de justificar-ne 
el compliment.» Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als examinadors dels carnets de conduir


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102037
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00087/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari sol·licita que es controlin més adequa-
dament els examinadors dels carnets de conduir i que 
si cometen infraccions de trànsit amb el seu cotxe el 
fet consti en un registre públic. Alternativament, el 
peticionari proposa que siguin les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat o els Mossos d’Esquadra els en-
carregats de fer els exàmens de conduir.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
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què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu l’augment dels efectius dels Mossos d’Es-
quadra per a perseguir delictes telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102038
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00088/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’augment dels efectius dels 
Mossos d’Esquadra per a perseguir delictes telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comis-
sió dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la participació ciutadana a través de 
mitjans telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102039
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00089/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
suggereixi que adopti aplicacions informàtiques d’ac-
cés ciutadà, com ara l’Escó 136 o les peticions elec-
tròniques, al Congrés dels Diputats i al Senat, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana a través de mitjans 
telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, en atenció a l’autonomia de 
cada cambra parlamentària, acorda suggerir al petici-


onari que s’adreci directament al Congrés dels Dipu-
tats i al Senat per a fer els suggeriments que proposa, 
perquè entén que el Parlament de Catalunya no hauria 
d’instar-los a organitzar-se electrònicament d’una altra 
manera. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la publicació dels assessors dels dipu-
tats i dels grups parlamentaris


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 106952
Data: 23.02.2015
Tram.: 126-00090/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el lloc web del Parlament 
de Catalunya publiqui, com ho fa el web del Parlament 
Europeu, el nom dels assessors dels diputats. El petici-
onari reclama que es modifiqui la normativa si aquesta 
no permet la publicació de la informació que demana.


En l’ordenament parlamentari català els assessors ho 
són dels grups parlamentaris i no de cap diputat en 
particular, excepte en casos molt específics (membres 
de la Mesa i cap de l’oposició).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària en la reforma del Reglament 
del Parlament actualment en tramitació. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al reconeixement de Crimea com a nació 
independent


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 113116
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00091/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
acordi i suggereixi al Ministeri d’Exteriors que pren-
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gui les mesures necessàries per tal que l’Estat espa-
nyol reconegui el territori de Crimea com a una nació 
independent.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-
la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cooperació al desenvolupament de 
Catalunya en certes zones del Paraguai


Persona peticionària: I. M. M.
Registre d’entrada núm.: 113117
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00092/10
Procedència: El Vendrell (Baix Penedès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa la seva experiència personal 
com a cooperant en una zona determinada del Para-
guai (coneguda com a Bañados) i demana que el Par-
lament de Catalunya hi fomenti projectes o actuacions 
de cooperació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet la petició al Departament de la Presidència.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.c, trametre-la al Departament de la Pre-
sidència (Agència Catalana de Cooperació i Desen-
volupament), amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la gratuïtat dels telèfons d’atenció al 
client de les empreses concessionàries de la Generali-
tat, o que presten serveis de manera externalitzada per 
encàrrec o autorització de la Generalitat


Persona peticionària: L. F. G.
Registre d’entrada núm.: 113118
Data: 07.04.2015
Tram.: 126-00093/10
Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que determinades em-
preses concessionàries de l’Administració de la Ge-
neralitat no tenen telèfons d’atenció al client gratuïts i 
posa l’exemple de les empreses dedicades a la inspec-
ció tècnica de vehicles (ITV).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la consideració dels fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies, no inclosos en els 
termes «plantes i flora»


Persona peticionària: E. G. B.
Registre d’entrada núm.: 114508
Data: 24.04.2015
Tram.: 126-00094/10
Procedència: Planoles (Ripollès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que en el món científic, 
acadèmic i escolar es consideren els fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies i, des d’un punt 
de vista filogenètic, relativament allunyats dels vege-
tals, i demana que: 


«1. Es deixi de considerar els fongs com organismes 
inclosos en els vegetals i, per tant, els tracti com orga-
nismes amb característiques pròpies. Aquesta diferen-
ciació comportaria utilitzar sempre el trinomi «ani-
mals, plantes i fongs» quan habitualment es fa servir 
«animals i plantes».


2. S’utilitzi el trinomi «flora, fauna i funga», en l’or-
dre que escaigui, quan es refereixi al conjunt d’orga-
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nismes que conviuen en un territori o ambient deter-
minat.


3. S’incorporin els dos punts anteriors en el Llibre 
d’estil del Parlament.»


Consideracions: L’apartat V.3.2 de la versió provisio-
nal (pendent de validació) del Llibre d’estil de les lleis 
i altres textos del Parlament de Catalunya, versió de 
desembre del 2014, és l’únic punt que fa referència a 
animals i vegetals (que no plantes).


Part V. Qüestions convencionals
V.3. Tipus de lletra
V.3.2. La cursiva


g) Noms científics d’espècies animals i vegetals.


El toro (Bos taurus) és un animal mamífer amb un sis-
tema nerviós molt proper al de l’espècie humana.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i trametre-la 
als Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament 
de Catalunya, perquè en tinguin coneixement. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’endometriosi


Persona peticionària: M. A. P. O. (Asociación Estatal 
de Afectadas Endometriosis, ADAEC)
Registre d’entrada núm.: 118016
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00095/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


Aquesta associació d’afectades per l’endometriosi de-
mana suport i col·laboració als partits representants en 
el Parlament amb relació a l’endometriosi; en concret, 
demana la incorporació d’aquesta problemàtica en els 
programes electorals i la creació d’unitats especialit-
zades.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
i informar l’Asociación de Afectadas Endometriosis 
(Adaec) que el 15 de juny de 2015 tots els grups parla-


mentaris van presentar la Proposta de resolució sobre 
l’endometriosi (tram. 250-01661/10), publicada en el 
BOPC, 612, de 29 de juny de 2015, la qual serà deba-
tuda en la Comissió de Salut del 16 de juliol de 2015. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la regulació de les assegurances


Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 118017
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00096/10
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament legisli per a 
evitar que les companyies asseguradores es neguin a 
assegurar persones amb algun tipus de discapacitat re-
coneguda i que, en aquests casos, no puguin establir 
preus abusius. Així mateix, demana que els departa-
ments de la Generalitat competents en la matèria arti-
culin un mecanisme ràpid per a emetre un dictamen o 
informe sobre la discapacitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tractament de les dades dels usuaris de 
la sanitat pública en el marc de la discussió parlamen-
tària del projecte VISC+


Persona peticionària: M. C.
Registre d’entrada núm.: 118064
Data: 26.05.2015
Tram.: 126-00097/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa que és directora del cen-
tre de recerca Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra 
UNESCO de Bioètica, que ha elaborat un document 
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titulat Document sobre bioètica i Big Data: explota-
ció i comercialització de les dades dels usuaris de la 
sanitat pública. La remitent vol que aquest document 
es posi a disposició del Parlament amb relació a la dis-
cussió entorn el projecte VISC+.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Es tramet la petició al Departament de Salut.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris. Així 
mateix s’acorda, d’acord amb l’article 60.3.d del Re-
glament del Parlament, trametre-la al Departament 
de Salut perquè en tingui coneixement. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al nivell d’anglès exigible als mestres


Persona peticionària: M. A. P.
Registre d’entrada núm.: 119211
Data: 15.06.2015
Tram.: 126-00098/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit qüestiona que als centres d’edu-
cació primària es demani als mestres de tenir un nivell 
B2 d’anglès.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a l’educació fora de l’aula


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 116143
Data: 07.05.2015
Tram.: 126-00099/10
Procedència: Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El text és un manifest relatiu a l’educació fora de l’aula, 
que vol fomentar una pràctica més generalitzada de les 
oportunitats educatives que es poden oferir als infants i 
els joves fora de l’àmbit estrictament escolar, i demana 
que se’n tingui més en compte el valor didàctic. Fa re-
ferència tant al pati de l’escola com a l’entorn local o a 
les sortides i les estades en el medi natural o en medis 
que no són els habituals de l’infant o el jove. Els redac-
tors del manifest entenen l’educació fora de l’aula com un 
mitjà per a desenvolupar la capacitat d’aprendre tot cre-
ant una situació que aprofita l’entorn, entès d’una manera 
subjectiva per a cada individu. Aquesta dinàmica educa-
tiva hauria de facilitar que s’impregnessin d’aprenentat-
ges viscuts com a experiències lúdiques que els ajudin a 
comprendre el món que els envolta i a millorar-lo.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, acorda trametre la petició als grups parla-
mentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


3. Relació de peticions en estat actual  
de tramitació


3.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats


Persona peticionària: G. F. L. (SOS Bebés Robados 
Catalunya - Asociación de Afectados por el robo de 
bebés y de apropiación de identidad)
Registre d’entrada núm.: 108617
Data: 05.03.15
Tram.: 125-00043/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia
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Resum i consideracions: 


L’associació SOS Bebés Robados Catalunya - Asoci-
ación de Afectados por el robo de bebés y de apro-
piación de identidad exposa les actuacions que està 
duent a terme perquè s’investigui la desaparició de 
nadons acabats de néixer, principalment en la segona 
meitat del segle xx, es resolgui la vertadera filiació de 
les persones amb dades falses en el Registre Civil o 
amb expedient d’adopció irregular, i se n’extreguin les 
eventuals responsabilitats.


En el seu escrit fan una sèrie de peticions dirigides a 
múltiples organismes i entitats (Estat, comunitats au-
tònomes, diputacions, bisbats, Ministeri Fiscal, Insti-
tut Nacional de Toxicologia, Poder Judicial, entre al-
tres).


Les més relacionades amb les comunitats autònomes i 
que, per tant, es dirigeixen al Parlament de Catalunya 
són les següents: facilitar l’accés als arxius i registres 
amb informació d’adopcions o abandonaments de na-
dons, i dels historials clínics, que es demani als go-
verns autonòmics el suport a les associacions d’afec-
tats i víctimes, que es designi un interlocutor únic a 
cada comunitat autònoma per tal de col·laborar amb 
les associacions d’afectats i víctimes.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


El Departament de Salut comunica a la Comissió que 
ha tramès la petició al Departament d’Interior, ja que 
aquest té organitzada la interlocució amb la Secretaria 
d’Estat de Seguretat sobre les actuacions relacionades 
amb possibles sostraccions de nounats.


Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de reproduc-
ció assistida públics


Persona peticionària: M. C. R. (Associació «Ca la 
Dona»)
Registre d’entrada núm.: 115333
Data: 29.04.2015
Tram.: 125-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa la situació de les do-
nes sense parella masculina i de les dones lesbianes 
i bisexuals per a accedir a la gratuïtat dels sistemes 
de reproducció assistida i per a inscriure els seus fills 
si opten per pagar-se elles mateixes la reproducció, 
ja que la cartera de serveis estatal reserva la gratuïtat 
del procediment de reproducció assistida per a ajudar 


a la gestació a dones que han tingut problemes per a 
quedar-se embarassades o que tenen algun problema 
amb la seva capacitat reproductiva. També exposa que 
a les dones que accedeixen al sistema de reproducció 
assistida se’ls aplica el mateix protocol que a les do-
nes infèrtils, amb l’excés de medicalització que això 
comporta. La remitent de l’escrit demana de tenir una 
reunió amb els grups parlamentaris per a exposar la 
situació i que s’adoptin les mesures necessàries per a 
establir el dret de les dones sense parella masculina i 
les dones lesbianes i bisexuals d’accedir gratuïtament 
als sistemes de reproducció assistida públics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


3.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d’opo-
sicions al Cos de Mossos d’Esquadra


Persona peticionària: O. M. R.
Registre d’entrada núm.: 96984
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00085/10
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que els aspirants a 
opositar al Cos de Mossos d’Esquadra no tenen no-
tícies sobre futures convocatòries i demana que se’ls 
trameti oficialment algun tipus d’informació relativa a 
les convocatòries.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no rep cap adhesió.
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4. Estadístiques
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PUNT 20 | DESIGNACIÓ


Procediment per a designar un membre del 
Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00001/10


Propostes de candidats
Reg. 121076 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 17.07.2015


Proposta de candidata presentada pel GP ERC   
(reg. 121076)


– Sra. Rita Marzoa i Font


PUNT 21 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir tres membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 284-00026/10


Propostes de candidats
Reg. 119839 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 30.06.2015


Proposta de candidats presentada per la Presidència de 
la Generalitat (reg. 119839)


– David Albet i Sunyer


– Mercè Gisbert i Cervera.







Ple del Parlament


PUNT 29 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 302-00307/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120819 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 300-00325/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques els canvis legislatius necessaris per tal de 
fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència 
social i, a la vegada, recuperar els ajuts ja embargats, 
així com també establir que aquests tipus d’ajuts desti-
nats a la compra de medicaments, pagament de rebuts 
de subministraments, lloguer d’habitatges o menjadors 
escolars, no tributen.


2. Impulsar programes concrets de polítiques actives de 
provisió de famílies acollidores alienes, i desplegar, en 
el termini de tres mesos, el programa de famílies aco-
llidores professionals, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllonga-
ment de l’acolliment en centre per manca de famílies.


3. Promoure una assignació del personal de suport ne-
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
mantenir la previsió per reconvertir els CEE en cen-
tres de referència a les escoles ordinàries i dotar els 
CREDA dels recursos per garantir atenció logopèdica.


4. Donar compliment a la Moció 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnera-
bilitat, que insta el Govern a garantir que els infants 
derivats als EAP’s, CDIAP’s o CSMIJ tinguin un di-
agnòstic en un període màxim de sis mesos des de la 
derivació al servei per part d’un professional.


5. Donar a conèixer, en el termini d’un mes, la plani-
ficació del Govern per configurar un sistema integrat 
de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil, tot identificant les prestacions existents i pos-
sibles millores, amb la finalitat de desplegar normati-
vament el drets dels infants a un nivell de vida adequat 
i establir criteris per assegurar-ho.


6. Impulsar una llei de mesures integrals per combatre 
la violència contra la infància i l’adolescència.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC


Dossier per a la sessió 58


Convocada per al 21 de juliol de 2015, a les 16.00 h


Tercera part
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Esmenes presentades
Reg. 121210, 121211 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121210)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància 
a Catalunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2. Intensificar la promoció de programes concrets 
de polítiques actives de provisió de famílies acolli-
dores alienes, i desplegar, en el termini de tres me-
sos, el programa d’acolliment en unitats convivencials 
d’acció educativa, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllon-
gament d’infants de 0-3 anys en centres per manca de 
famílies.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121211)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Cata-
lunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Seguir impulsant programes concrets de políti-
ques actives de provisió de famílies acollidores alienes, 


i potenciar el programa de famílies acollidores espe-
cialitzades, així com assegurar que s’adopten tots els 
mecanismes necessaris per evitar el perllongament de 
l’acolliment en centre per manca de famílies.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir una assignació de personal necessari per 
a l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, així com continuar mantenint la 
previsió de potenciar els Centres d’Educació Especial 
com a centres proveïdors de recursos i serveis a les es-
coles ordinàries i dotar els CREDA dels recursos per 
garantir atenció logopèdica.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. A partir del mapa de prestacions i abans de sis me-
sos, donar a conèixer la planificació del Govern per 
configurar un sistema integrat de prestacions econò-
miques per combatre la pobresa infantil, tot identifi-
cant les prestacions existents i possibles millores, amb 
la finalitat de desplegar normativament els drets dels 
infants a un nivell de vida adequat i establir criteris per 
assegurar-ho.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el Decret sobre 
la protecció publica relativa als maltractaments a in-
fants i adolescents amb l’objectiu, entre altres, de do-
nar major visibilitat a la lluita contra la violència vers 
els infants i adolescents.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 30 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais naturals
Tram. 302-00308/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120824 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els espais 
naturals (tram. 300-00326/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens ma-
joritari entre les entitats del sector ambiental, els pro-
fessionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural.


2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
i complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.


4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 121208 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121208)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els es-
pais naturals (tram. 302-00308/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 1


«1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais natu-
rals protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens 
majoritari entre les entitats del sector ambiental, els 
professionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural, tal i com es va 
aprovar per una Resolució del GP d’ICV-EUiA a la co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural el 15 de juliol de 2015.»


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 2


«2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


2. El Parlament de Catalunya reprova el govern per 
la perllongada situació de pèrdua de dotacions pres-
supostàries i de recursos humans en les estructures de 
gestió actuals dels Espais Naturals Protegits, i per l’in-
compliment de la Moció 83/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural aprovada per tots els grups de la Cambra 
el 27 de febrer de 2014.»







 4 | Sessió plenària 58


3 Esmena 3
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 3


«3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
I complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull recollia 
l’esmena presentada pel GP d’ICV-EUiA a la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


«4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.»


4. El Parlament reprova el Govern per l’incompliment 
del punt t de la Moció 83/X, aprovada el 27 de febrer 
de 2014 i que el comprometia a Presentar, durant el 
2014, la memòria preliminar de la llei de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural.


Lamenta que no s’aprofitessin les dues oportunitats 
d’impulsar l’esmentada llei a partir de proposicions de 
llei presentades pel GP d’ICV-EUiA a la a la IX Legis-
latura el 7 d’abril de 2011 i a la X Legislatura el 10 de 
gener de 2013.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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PUNT 31 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació del Departament 
d’Economia i Coneixement en el procés de 
licitació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00309/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 120825 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00324/10).


Moció


1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) No recórrer en cassació contra les Sentències dic-
tades per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Ca-
talunya en el recursos números 14, 28 i38 de 2013 que 
declaren la nul·litat del acord d’adjudicació del con-
tracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en al-
ta del Sistema Ter-Llobregat i a demanar-ne l’execució 
provisional prevista en l’article 91.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrati-
va, en el cas que cap altra part intervinent interposi re-
curs de cassació contra les mateixes.


b) Assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua durant el 
termini que sigui necessari per adoptar el mitjà de 
gestió directa del servei que sigui més idoni, garantint 
la plena titularitat pública del servei i la participació 
de les entitats local del àmbit territorial en que es pres-
ta el servei.


2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes per tal que, de conformitat amb el pre-
vist en els articles 1 apartats 1 i 2; i 2 apartats a i f de 
la seva llei 18/2010 de 7 de juny remeti a aquest Parla-
ment un informe detallat en relació a: 


a) Els Efectes econòmics, en termes d’indemnitzaci-
ons, compensacions i costos financers que hauria d’as-
sumir la Generalitat de Catalunya en el cas que fi-
nalment s’hagin d’executar, per esdevenir fermes, les 
Sentències dictades per la Secció Cinquena de la Sa-
la contenciosa-administrativa del Tribunal superior de 


Justícia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i 
38 de 2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudi-
cació del contracte de gestió del servei d’abastament 
d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


b) La resolució interpretativa de data 5 de juliol de 
2013 dels Honorables Consellers de Territori i Soste-
nibilitat i d’Economia i Coneixement en resposta a la 
petició formulada per l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, en escrit de 7 de juny 
de 2013, en relació a la resolució de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractual 1/2013 de 2 de gener, 
en concret: si dita resolució interpretativa en els seus 
apartats 1; 2, a i c suposa una sobre-garantia, en ter-
mes de preveure o fer possible una major compensa-
ció que la correspondria a l’adjudicatària del contrac-
te de gestió del referit servei i als entitats financeres 
que tinguin constituïda penyora sobre els seus drets 
de crèdit front a l’administració, en relació a la que 
els correspondria aplicant les disposicions de la llei 
de contractes del sector públic, les directives europees 
sobre Contractes del sector públic i demés disposició 
aplicable, en el cas que s’hagin d’executar les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat


3) El Parlament de Catalunya encarrega al Síndic de 
Greuges per tal que, de conformitat amb el previst en 
els articles 3. apartat 1 i 4. Apartats c (bona adminis-
tració), f i j de la seva llei 24/2009 de 23 de desembre, 
emeti informe sobre la resolució interpretativa de da-
ta 5 de juliol de 2013 dels Hbles. Consellers de Ter-
ritori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement en 
resposta a la petició formulada per l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, en es-
crit de 7 de juny de 2013, en relació a la resolució 
de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractual 
1/2013 de 2 de gener, en concret:  Si dita resolució in-
terpretativa en els seus apartats 1; 2, a i c suposa una 
sobre-garantia, en termes de preveure o fer possible 
una major compensació que la correspondria a l’ad-
judicatària del contracte de gestió del referit servei i 
als entitats financeres que tinguin constituïda penyora 
sobre els seus drets de crèdit front a l’administració, 
en relació a la que els correspondria aplicant les dis-
posicions de la llei de contractes del sector públic, les 
directives europees sobre Contractes del sector pú-
blic i demés disposició aplicable, en el cas que s’ha-
gin d’executar les Sentències dictades per la Secció 
Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa del 
Tribunal superior de Justícia de Catalunya en el re-
cursos números 14, 28 i 38 de 2013 que declaren la 
nul·litat del acord d’adjudicació del contracte de ges-
tió del servei d’abastament d’aigua en alta del Sistema 
Ter-Llobregat
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4) El Parlament de Catalunya censura l’actuació que 
han tingut tant les Conselleries de Territori i Sosteni-
bilitat com la d’Economia i Coneixement en la prepa-
ració, tramitació, adjudicació, interpretació i demés ac-
tuacions posteriors del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 121141 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121141)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-


bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00309/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.b


«1.b. Un cop finalitzats de manera ferma els proces-
sos judicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la 
vista de la sentència o sentències, dur a terme les ac-
cions necessàries per assumir l’explotació i la gestió 
directa del servei d’aigües Ter-Llobregat, garantint la 
plena titularitat pública del servei i la participació de 
les entitats locals de l’àmbit territorial en què presta el 
servei.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC  Diputat GP ERC 







 7 | Sessió plenària 58


PUNT 32 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés d’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat i la repercussió en les finances 
de la Generalitat
Tram. 302-00310/10


Presentació
GP C’s


Reg. 120826 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés 
d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i la repercussió 
en les finances de la Generalitat (tram. 300-00328/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller 
d’Economia i Coneixement, Honorable Sr. Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.


2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a comparèixer, abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions i en sessió extraordinària de la 
Comissió d’Economia i Finances, i donar explicacions 
sobre:


a) L’import que el Govern haurà de pagar a Acciona, 
SA, per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter-Llobregat.


b) Com i quan pensa el Govern pagar la indemnització 
milionària a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.


c) Els acords signats pel Govern per a pagar aquesta 
indemnització a Acciona, SA, en conceptes com ara 
lucre cessant, costos financers o inversions realitzades.


d) Si ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentals, i que contempla expressament 
el propi plec de clàusules administratives de la conces-
sió, i que suposa uns 40 M€.


e) Les mesures que pensa prendre el Govern per a 
compensar econòmicament als Ajuntaments afectats 
per la suspensió de l’adjudicació de la gestió d’aigua 
en alta de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat a l’em-
presa Acciona, els quals es poden veure afectats per 
conceptes com inversions en infraestructures de gestió 
de l’aigua en baixa realitzades, augment del cànon de 
l’aigua o venda d’actius públics municipals


3. Encarregar una auditoria externa independent que 
quantifiqui els riscos econòmics que afrontaria la Ge-
neralitat si es confirma la darrera sentència del TSJC, 
que declara nul el procés d’adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President GP C’s Diputat GP C’s
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PUNT 33 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les prioritats de l’acció del Govern
Tram. 302-00311/10


Presentació
GP PPC


Reg. 120863 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 300-00329/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya constata que els quasi 
tres anys d’aquesta X Legislatura el Govern de la Ge-
neralitat ha centrat els seus esforços en accions que no 
han estat la lluita contra la crisi i els seus efectes, la ge-
neració de llocs de treball i oportunitats pels catalans, 
així com prendre mesures per pal·liar les conseqüènci-
es que la crisi ha generat en la societat.


2. El Parlament de Catalunya manifesta que la inesta-
bilitat política a la que ha sotmès el Govern als cata-
lans ha generat frustració, desafecció i esgotament en 
la societat, condemnant-la a una paràlisi que lastra les 
opcions de consolidació de la recuperació.


3. El Parlament de Catalunya considera que els en-
frontaments i la manca de voluntat del Govern de la 
Generalitat d’entendre’s amb el Govern d’Espanya ha 
dificultat la cooperació i la recerca de sinergies con-
juntes per a treballar en un objectiu comú, la sortida 
de la crisi.


4. El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern 
de la Generalitat encara està a temps de modificar les 
seves prioritats i que és necessari que l’acció de go-
vern, en el que resta de legislatura, es centri en les au-
tèntiques prioritats dels catalans.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


a. Centrar tota la seva atenció i esforços en lluitar per 
superar la crisi econòmica i els seus efectes per tal de 
generar llocs de treball i oportunitats.


b. Comprometre’s amb l’estabilitat política i crear un 
marc propici per la recuperació de la confiança de la 
societat en les institucions.


c. Crear un clima de cooperació amb el govern de l’Es-
tat i les administracions locals amb l’objectiu priorita-
ri de restablir els mecanismes de cooperació política.


d. Negociar de forma lleial amb el Govern de l’Estat, i 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes, una revisió del model de 
finançament sota els principis d’ordinalitat, solidaritat, 
subsidiarietat i lleialtat institucional.


e. Complir la legislació vigent pel que fa als terminis 
de pagament de les administracions públiques i a mi-
llorar-los a PIMEs i autònoms fent efectius els paga-
ments en un termini no superior a 30 dies.


f. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2016, d’acord amb el termini que 
estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
per tal de donar confiança a creditors, proveïdors, tre-
balladors públics i al conjunt dels ciutadans com en 
tant que beneficiaris de l’acció de l’administració.


g. Crear un marc d’estabilitat i disciplina en la despesa 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat de les fi-
nances públiques.


h. Reforçar les polítiques de recuperació de l’ocupació 
com a millor eina de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat, sense oblidar les accions pal·liatives.


i. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2016 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa-
ments educatius i la finalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa-
tiva i el món local.


j. Suprimir els barracons a les escoles catalanes de tal 
forma que en dos anys no hi hagin cap barracó en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics substitu-
int-los amb instal·lacions dignes.


k. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència.


l. Oferir, en el curs 2015-2016, el castellà com a llen-
gua vehicular en els centres sostinguts amb fons pú-
blics eliminant, en qualsevol cas, l’atenció lingüística 
individualitzada en castellà.


m. Donar puntual compliment als compromisos de pa-
gament de la factura farmacèutica a les oficines de far-
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera-
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes i saldar el deute pendent.


n. Crear un servei específic d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.


o. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter-
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a les 
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persones tot incloent-les en el proper Pla de Proveïdors 
i articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute concret amb les entitats del Tercer pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis tot prio-
ritzant en el pagament del Fons de Liquiditat Autonò-
mic corresponent a Catalunya, el pagament a empre-
ses i entitats del Tercer Sector Social.


p. Desplegar en la seva totalitat la legislació social 
de Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei 
de Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova 
cartera de serveis i un model concertació, ràtios, fun-
cions i coordinació dels professionals adaptats a les 
actuals necessitats socials; el desplegament amb re-
cursos suficients la Llei de la Infància i Adolescència 
establint, en el marc del Pacte de la Infància, els re-
cursos econòmics per la seva implementació i el ple 
compliment de la Llei de Prestacions Socials de Ca-
ràcter Econòmic.


q. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara 
a millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.


r. Presentar, durant el proper període de sessions, un 
paquet de mesures legislatives que inclogui almenys: 


i. Una reforma fiscal que redueixi els trams de la quota 
autonòmica de l’IRPF harmonitzant-los amb els esta-
tals i a reduir els tipus impositius.


ii. La reforma de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per tal de completar els processos de sim-
plificació i reducció de les càrregues administratives i 
garantir la transparència en la gestió pública.


iii. Un projecte de llei de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació.


iv. La reforma de la Llei de suport a les famílies per 
tal de millorar el suport a les famílies, en especial a 
les nombroses.


v. La reforma de la Renda Mínima d’Inserció per ga-
rantir el dret subjectiu a la percepció i recuperar la 
universalitat per a tots aquells que compleixin els re-
quisits establerts.


vi. Modificar la Llei d’educació de Catalunya per ga-
rantir el castellà com a llengua vehicular i suprimir 
l’atenció lingüística individualitzada en castellà.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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PUNT 34 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions 
al Parlament
Tram. 302-00312/10


Presentació
GP ERC


Reg. 120866 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament (tram. 300-00327/10).


Moció


En els darrers mesos, el Parlament de Catalunya ha 
treballat, a través d’una ponència conjunta, en una pro-
posició de llei electoral. El document, si bé no concre-
ta un sistema electoral nou, incorpora tot un seguit de 
mesures destinades a millorar la qualitat democràti-
ca, la promoció de la participació electoral, la reducció 
de despesa i la simplificació de processos. Tot plegat, 
amb la voluntat compartida d’afrontar i lluitar contra 
la desafecció política.


Això no obstant, sembla poc probable que aquest text 
pugui ser aprovat amb prou marge com perquè pugui 
ser aplicat a les properes eleccions previstes (que no 
convocades formalment) per al proper 27 de setembre. 
Per tant, hi haurà aspectes que no podran ser imple-
mentats immediatament i, això no obstant, represen-
tarien millores significatives en l’àmbit de l’accessi-
bilitat, la informació en els mitjans de comunicació 
públics i la reducció de la despesa electoral, per posar 
alguns exemples. En bona part, es tracta d’elements 
que, tot i no disposar de llei específica, es poden pre-
veure en el decret de convocatòria de les eleccions i en 
tot cas, poden ser impulsats pel departament de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya.


Per tots aquests motius, es proposa al Ple del Parla-
ment l’adopció dels següents acords: 


En allò que fa referència al vot exterior, el Parlament 
de Catalunya insta el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya a: 


1. Instar novament, al Govern de l’Estat, que elimini la 
disposició del vot pregat per als residents a l’exterior, 
donat que es tracta d’un instrument que atempta contra 
els més elementals drets electorals.


2. Impulsar, a través de tots els mitjans al seu abast, 
una campanya divulgativa dirigida als/a les catalans/
es residents a l’estranger per tal d’informar dels pas-
sos necessaris per exercir el dret de vot en les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya, especialment 
en allò que fa referència a la necessitat d’inscriure’s al 
ERTA (registre de residència temporal).


3. Posar a disposició dels catalans residents a l’estran-
ger un telèfon i una adreça electrònica on es puguin in-
formar directament dels seus drets democràtics i com 
exercir-los.


En allò que fa referència a la necessitat de garantir, a 
través de les següents mesures, que les persones amb 
discapacitat puguin gaudir, en condicions d’igualtat i 
no discriminació, del dret de participació política i pu-
guin exercir el dret de sufragi actiu i passiu en con-
dicions d’igualtat amb el conjunt de la ciutadania, el 
Parlament de Catalunya insta el Departament de Go-
vernació de la Generalitat a impulsar, com a mínim, 
les següents mesures: 


4. Garantir l’accessibilitat dels locals i meses electorals.


5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la infor-
mació electoral de caràcter institucional, tan d’aquella 
que faciliti el Departament de Governació com de les 
diferents juntes electorals.


6. Imprimir sobres de vot amb Braille per als electors 
amb discapacitat visual i sordceguesa. La preparació 
del vot accessible es facilitarà amb la sol·licitud prèvia 
de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.


7. Valorar la inclusió d’un codi QR a cada papereta 
electoral que permeti, mitjançant un lector o un telè-
fon mòbil adaptat, la seva lectura i per tant l’accés al 
contingut de les paperetes amb llistes tancades.


8. Avaluar l’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, ajudes tècniques i 
de suport necessaris.


9. Difondre, a través de campanyes institucionals als 
mitjans de comunicació públics i/o privats, portals 
d’internet, xarxes socials i seus administratives, infor-
mació detallada adreçada a l’electorat amb discapaci-
tat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels seus drets


10. Promoure entre els partits polítics, coalicions elec-
torals i/o agrupacions d’electors/es l’accessibilitat dels 
programes i informacions electorals, ja sigui a través 
del Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor i/o electrònic.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
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de la Generalitat a incentivar als partits polítics, coa-
licions electorals i/o agrupacions d’electors/es per tal 
que: 


11. Facilitin la superació del sistema de blocs electo-
rals en els mitjans de comunicació públics amb l’ob-
jectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra con-
sideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció 
i elaboració de les informacions relacionades amb la 
campanya electoral, alhora que es preserven els prin-
cipis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat 
política, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3. 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.


12. Promoguin un acord amb tots els mitjans de co-
municació per tal que tots els sondejos electorals i en-
questes que es puguin publicar des de la convocatòria 
d’eleccions fins al darrer dia permès per publicar-les, 
explicitin tota la informació tècnica així com la meto-
dologia emprada per elaborar-les.


13. Garanteixin que, en cap cas, es limitarà l’accés 
dels mitjans de comunicació en els actes electorals que 
diguin a terme, ni s’imposaran imatges o talls de veu 
pregravats.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


14. Encomanar al Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya l’elaboració d’un informe diari sobre la presèn-
cia de cadascuna de les candidatures i/o partits en tots 
els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Aquest informe serà públic i es donarà a conèixer, di-
àriament, a través del portal web del CAC i inclourà, 
com a mínim, el temps, els horaris d’emissió i l’ac-
tivitat recollida per a cadascuna de les candidatures 
i/o partits. L’informe també abastarà el període trans-
corregut entre la convocatòria i l’inici de la campanya 
electoral, si bé en aquest cas tindrà una periodicitat 
setmanal.


15. Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya un informe qualitatiu sobre la informació propor-
cionada, durant la campanya electoral, per part dels 
mitjans de comunicació públics i privats, incidint es-
pecialment en el principi de l’interès informatiu i el 
respecte al pluralisme polític. Aquest informe s’elabo-
rarà a la meitat i al final de la campanya electoral i es 
donarà a conèixer, com a mínim, a través del portal 
web del CAC de forma puntual.


Finalment, en allò que fa referència a la reducció de 
les despeses electorals, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Departament de Governació a: 


16. Impulsar, com a mínim amb els partits polítics amb 
representació parlamentària, un acord per efectuar un 
mailing conjunt. Aquesta única tramesa ha d’incloure 
un full de propaganda electoral de cada candidatura, 
un sobre de votació i una papereta de cadascuna de 


les candidatures que haguessin obtingut representació 
parlamentària i que concorrin a les citades eleccions.


17. Donar compte, de forma periòdica, sobre les mesu-
res incloses en aquesta moció o aquelles altres que es 
puguin impulsar en allò que fa referència a l’accessibi-
litat i la participació electoral, l’estalvi de la despesa i 
la millora de la transparència i la informació.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 121204, 121209, 121212 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 121204)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, David Pérez Ibáñez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fomentar la participació democràtica, l’accessibi-
litat i la simplificació de processos en les eleccions al 
Parlament (tram. 302-00312/10)


1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 3 bis, amb la redacció següent: 


«3 bis. Els ajuntaments i els consolats estaran obligats 
a mantenir un servei de consulta del cens electoral vi-
gent durant el termini de 8 dies comptats a partir del 
sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions»


2 Esmena 2
D’addició


S’addiciona un incís al punt 6, amb la redacció se-
güent: 


«6. Imprimir sobres i paperetes de vot amb Braille per 
als electors [...]»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 bis, amb la redacció següent: 


«10 bis. Avaluar la possibilitat que es pugui garantir a 
les persones amb discapacitat psíquica els drets polí-
tics i la possibilitat de gaudir dels mateixos en igual-
tat de condicions que la resta de la ciutadania. Per tal 
de garantir aquest dret, l’Administració electoral resta 
subjecte a les obligacions i garanties establertes en la 
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Convenció de Nova York sobre els drets de les persones 
amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006.»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 ter, amb la redacció següent: 


«10 ter. Facilitar a les persones amb discapacitat físi-
ca transport gratuït adaptat per a accedir als col·legis 
electorals.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu David Pérez Ibáñez
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121209)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per a fomentar la participació democràtica, l’ac-
cessibilitat i la simplificació de processos en les elecci-
ons al Parlament (tram. 302-00312/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició a continuació de l’apartat 17


«En allò que fa referència al paper dels mitjans públics 
de comunicació durant la propera campanya electoral, 
en la que es presentaran set candidatures amb repre-
sentació parlamentària (CDC-ERC, PSC, PP, Catalu-
nya sí que es pot, UDC, Cs i CUP), el Parlament re-
comana al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al 
Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals: 


»18. Atès que les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya són qualificades segons les diferents forces 
polítiques com a plebiscitàries, constituents o autonò-
miques, els mitjans públics garantiran la més estricta 
neutralitat per tal d’evitar que els mitjans es decantin 
per alguna d’aquestes opcions.


»19. En relació als debats electorals es garantirà el 
màxim número possible de debats, entre ells el tradici-
onal dels caps de llista i també els territorials o secto-
rials entre candidats i candidates, mantenint el format 
d’anteriors campanyes que estructuraven el debat per 
temes, assegurant, en tot cas, que totes les candidatu-


res puguin expressar el seu posicionament sobre el fu-
tur polític de Catalunya, les polítiques a aplicar da-
vant la crisi econòmica, la lluita contra la corrupció, 
i les propostes programàtiques de cada candidatura.


»20. Atès que una de les candidatures ha fet públic que 
el seu candidat a la Presidència de la Generalitat no 
és cap de llista per cap circumscripció, i que aquest 
candidat és l’actual President de la Generalitat, és im-
prescindible que a més dels debats de caps de llista i de 
diversos candidats o candidates esmentats en el punt 
anterior, se’n celebri un entre els candidats o candi-
dates a presidir la Generalitat, com a garantia de la 
màxima informació a la ciutadania i en aplicació del 
principi de l’interès informatiu.


»21. Cal garantir el manteniment de les píndoles in-
formatives, que han existit en darreres conteses electo-
rals, relatives a les propostes programàtiques sectori-
als de cada candidatura.


»22. Cal que els mitjans públics, analitzin, amb criteri 
periodístic, el grau de compliment dels compromisos 
electorals contrets per les candidatures que es van pre-
sentar l’any 2012, tal com demanava la ILP per una 
Llei electoral catalana.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121212)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la simplifi-
cació de processos en les eleccions al Parlament (tram. 
302-00312/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la in-
formació electoral de caràcter institucional que faciliti 
el Departament de Governació i instar a les diferents 
juntes electorals a seguir el mateix criteri.»
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2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Imprimir material en Braille que permeti el vot ac-
cessible als electors amb discapacitat visual i sordce-
guesa. La preparació del vot accessible es facilitarà 
amb la sol·licitud prèvia de les persones amb discapa-
citat visual i sordceguesa.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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