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SESSIÓ NÚM. 19.1

La sessió s’obre a les deu del matí i dos minuts. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària 
general i el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Projecte de pressupost del Parlament per al 2012 i pro-
jecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2012 
(tram. 230-00004/09 i 230-00003/09). Mesa Ampliada. 
Debat i votació dels dictàmens (dictàmens: BOPC 170, 
10 i BOPC 170, 6).

3. Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 200-00015/09). Govern de la Generalitat. De-
bat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 149, 5).

4. Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis 
(tram. 300-00087/09). Laia Ortiz Castellví, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política universitària (tram. 
300-00091/09). Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sis-
tema sanitari (tram. 300-00088/09). Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 
300-00090/09). Carme Capdevila i Palau, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 300-
00089/09). Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern 
de l’Estat en infraestructures (tram. 300-00092/09). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
perquè l’Administració sigui eficient i viable (tram. 300-
00093/09). Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanci-
ació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el capteniment del Departament de Benestar Social i Fa-
mília amb relació a la renda mínima d’inserció (tram. 302-
00071/09). Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures que preveu incorporar als pressupostos del 
2012 per a fomentar la recuperació econòmica (tram. 
302-00072/09). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària (tram. 302-00074/09). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres decisions del Departament d’Ensenyament 
(tram. 302-00075/09). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de seguretat del Departament d’Interior (tram. 
302-00076/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona 
(tram. 302-00077/09). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les conseqüències econòmiques de l’espoliació fiscal 
que pateix Catalunya (tram. 302-00078/09). Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Debat i votació.

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats, comença la sessió.

El primer punt de l’ordre del dia són les preguntes 
amb resposta oral al Govern.

Pregunta
al Govern a respondre oralment  
en el Ple sobre les mesures  
previstes per a millorar els resultats  
de l’informe PISA (tram. 310-00123/09)

La primera és sobre les mesures previstes per millorar 
els resultats de l’informe PISA. La formula l’il·lustre 
senyor Jordi Cañas, del Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans.

Jordi Cañas Pérez

Buenos días, presidenta. Honorable consellera, hace 
unas semanas vimos los resultados proporcionados 
por la Fundación Jaume Bofill acerca de la posible 
manipulación de datos proporcionados por su depar-
tament para obtener mejores calificaciones en el infor-
me PISA.

Ante esta situación, queríamos saber, primero, la ve-
racidad de esta información y, segundo, qué medidas 
piensa implementar su departamento para corregir 
esta situación.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Irene 
Rigau, consellera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. L’OCDE ha declarat, i ho 
ha escrit, que no hi ha hagut manipulació, i això ens ha 
tranquil·litzar a tothom i ha deixat les coses al seu lloc.

Gràcies, senyor diputat.
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La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi 
Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Bueno, no sé lo que dice la OCDE; lo que sí que es 
cierto es que en este informe se evidencia que hubo 
ciento cincuenta alumnos menos que se evaluaron, 
alumnos que se incorporaban en la franja de repetido-
res, alumnos de tercero de ESO o hijos de familias in-
migradas, con unos resultados que obviamente benefi-
ciaban los resultados del informe.

Este informe también señala alguna de las mentiras y 
de los mantras que desde su Govern y desde el Gobier-
no y desde el tripartito y algunos partidos de la oposi-
ción se defiende, que es que este nuestro modelo edu-
cativo es un modelo de éxito. Hombre, pues, menos 
mal que es de éxito, porque casi con un 35 por ciento 
de fracaso escolar, calificarlo así suena a broma.

Éxito también dicen ustedes que es la inmersión lin-
güística. También este informe evidencia que ustedes 
mienten, mienten cuando pasan las informaciones y 
los informes a PISA, porque cuando ustedes comentan 
que la capacidad comprensiva y lectora de los alum-
nos castellanoparlantes en nuestra educación es idén-
tica a los niños de Salamanca lo que hacen es mentir. 
Y mienten, porque la evaluación, como ha demostrado 
este informe, se circunscribe a la capacidad lectora en 
catalán. ¿Si quiere, le leo a usted lo que dice el infor-
me? «Los resultados en comprensión lectora en len-
gua catalana del alumnado de Cataluña están por en-
cima de los del conjunto de España y contribuyen, por 
tanto, a elevar la media española.» Hombre, claro que 
están por encima de la media española, porque ahí se 
estudia en castellano. Evidentemente, es una tomadu-
ra de pelo, una tomadura de pelo que justifica y sirve 
como coartada para su objetivo, porque para ustedes la 
educación no es una forma de igualar la sociedad, no 
es una forma de proporcionar la igualdad de condicio-
nes a los alumnos en el futuro, sino un mecanismo de 
ingeniería social.

Esto lo evidencia el informe PISA. Y, por lo tanto, no-
sotros les reclamamos dos cosas: una, que cumplan la 
sentencia del Tribunal Constitucional; dos, que elimi-
nen el proceso de inmersión lingüística que hace que 
los alumnos castellanoparlantes e hijos de inmigrados 
tengan el doble fracaso escolar que la media, el do-
ble que los alumnos catalanoparlantes, alumnos que 
no son «inmersionados». Esos que dicen «viva la in-
mersión», deberían decir «viva la educación», porque 
la educación es el mecanismo de igualdad social más 
importante; en manos de un gobierno nacionalista, es 
un mecanismo de desigualdad.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable consellera 
d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, aquesta 
prova es passa als alumnes que tenen quinze anys. Si 
tots aquests alumnes que tenen quinze anys hagues-
sin passat per la immersió lingüística, no tindríem els 
resultats, en determinats col·lectius, que tenim. Preci-
sament és perquè alguns han arribat quan feien tercer 
o quart, que ja porten més de dos anys però no tota 
l’escolaritat en el sistema. I aquí hi ha un impacte, i 
aquest impacte és normal. Pensi que hi han alumnes 
que tenen una llengua familiar no romànica i que, per 
tant, una certa dificultat afegida hi és, però hi és amb 
el català i hi és amb el castellà.

Per tant, no es tracta d’afegir, aquí, arguments en con-
tra de la immersió, perquè estem parlant precisament 
d’un col·lectiu que no ha viscut la immersió lingüís-
tica.

Per altra part, la mostra, ha de tenir la tranquil·litat que 
estava ben feta.

I, per acabar, també, si vostè llegeix l’informe, veurà 
com diu que precisament l’alumnat immigrant a Cata-
lunya demostra un grau de resiliència superior a altres 
comunitats, la més alta d’Espanya i, per molt, de la 
mitjana de l’OCDE. Precisament, aquest concepte de 
resiliència és el que ens ha de portar a garantir aques-
ta igualtat d’oportunitats i la funció d’ascensor social 
que sempre ha tingut l’educació a Catalunya. I li pre-
go que miri aquest apartat en l’informe, que li quedarà 
bastant més clar.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’estoc d’habitatges a 
Catalunya.

Pregunta
al Govern a respondre oralment  
en el Ple sobre l’estoc d’habitatges  
a Catalunya (tram. 310-00120/09)

La formula l’il·lustre senyor Benet Maimí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Benet Maimí i Pou

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
a Catalunya, el sector de la construcció residencial viu 
en una situació difícil i d’activitat mínima molt impor-
tant. Ha estat un sector sobredimensionat on l’oferta 
ha superat la demanda de forma excessiva.

Els anys 2008, 2009 i 2010 –i també sembla allar-
gar-se a aquest any 2011–, la construcció a Catalu-
nya s’ha reduït dràsticament, fet que ha creat una for-
ta des ocupació en el sector de la construcció que ha 
afectat tant personal o professionals qualificats com 
no qualificats.

Estem pagant els excessos dels anys 2003 al 2006, 
quan a Catalunya es construïa més del que es neces-
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sitava; tothom ho veia, però ningú actuava. L’oferta 
que, com he dit abans, va superar la demanda real i 
que va comportar que, per exemple, en un sol trimes-
tre de l’any 2006 es construïssin o es comencessin 
tants habitatges com els que es necessitaven al llarg 
de tot l’any.

Aleshores, en el sector hi ha un consens que falta crè-
dit, tant per als ciutadans com per als promotors, per 
una banda, i també hi ha un altre problema, que és la 
necessitat d’absorbir l’estoc, per una altra. Són dos 
factors en què crec que cal centrar esforços per poder 
tornar a un cert inici de l’activitat que pugui tendir a 
recuperar el sector i alhora també a crear ocupació, 
però, en cap cas, jo penso que no hem de repetir errors 
dels darrers anys.

Comença a haver-hi demanda d’habitatge, sobretot en 
determinats punts metropolitans del país, que poden 
ser l’inici de la recuperació del sector, però cal tam-
bé buscar fórmules per poder absorbir l’estoc. Aquest 
estoc, molt d’ell, està ubicat en zones vacacionals i té 
un fort potencial de compra molt important a nivell in-
ternacional.

Conseller, pensa la Generalitat poder fer quelcom per 
ajudar a la mobilització o absorció d’aquests estocs a 
nivell internacional?

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Lluís 
Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Lluís Miquel Recoder i Miralles)

Sí. Moltes gràcies, presidenta. Senyor diputat, evident-
ment, nosaltres també estem preocupats pel llast que 
representa per al sector l’estoc d’habitatges desocu-
pats, i que pot representar, segons els nostres càlculs,  
entre 75.000 i cent mil unitats d’habitatges nous, en 
aquest cas, buits.

Estem parlant d’un sector que avui encara representa 
el 7,9 per cent de la població activa però que havia re-
presentat el 12,9, xifra que, sense cap mena de dubte, 
és excessiva, però, per descomptat, que, si comparem 
les dues xifres, doncs, veurem quina és la magnitud de 
la caiguda.

Aproximadament un terç de la construcció són de se-
gona residència i difícilment el mercat intern en les 
circumstàncies actuals podrà absorbir aquest estoc. És 
per això que hem d’anar a buscar els nostres visitants 
estrangers.

I, què és el que ens demanen potenciar els compradors 
d’habitatge que vénen d’altres països? Ens demanen 
seguretat jurídica; ens demanen garanties, com a con-
sumidors, garanties respecte del compliment de la le-
galitat general, però específicament de la legalitat ur-
banística i també de la normativa de qualitat.

En el nostre país tenim algunes experiències que pen-
so que podem seguir com serien els distintius de qua-

litat que ja s’estan aplicant en el sector mediambiental 
i també en el sector agroalimentari amb un notabilís-
sim èxit.

I és per això que hi estem treballant. I li anuncio que 
pròximament crearem el distintiu de qualitat de pro-
ducte immobiliari residencial, un distintiu que podran 
obtenir els propietaris d’habitatges, prèvia sol·licitud, 
i passant, doncs, tota una sèrie de controls per part de 
l’Administració. En aquest moment, estem treballant 
per establir les condicions i requisits d’aquells habi-
tatges, d’aquells edificis que vulguin optar al distintiu.

Jo penso que amb el distintiu podrem proporcionar als 
compradors potencials una informació millor, una in-
formació més fiable, i donar-los-en la seguretat, que 
sovint és l’obstacle que els frena a adquirir un habitat-
ge en el nostre país. És una acció que va en la línia de 
la seguretat jurídica, que entenem que és clau per a la 
recuperació econòmica.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’increment de les medi-
acions que s’estan fent per mitjà del Centre de Media-
ció de Dret Privat de Catalunya.

Pregunta
al Govern a respondre oralment  
en el Ple sobre l’increment de  
les mediacions que s’estan fent per  
mitjà del Centre de Mediació de Dret  
Privat de Catalunya (tram. 310-00121/09)

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

Montserrat Roura i Massaneda

Moltes gràcies, honorable presidenta. Consellera, me-
diació, segons la Gran Enciclopèdia Catalana defi-
neix, és l’acció del qui intervé entre dues persones o 
més per fer-los posar d’acord. Per tant, la mediació 
és un mitjà alternatiu de resoldre conflictes entre dues 
parts que accepten voluntàriament la intervenció d’un 
tercer, que els ajuda a arribar a un acord i que es diu 
«mediador».

La Llei de mediació en l’àmbit del dret privat va am-
pliar els supòsits de mediació familiar i va introduir 
la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la 
convivència ciutadana i social i altres conflictes de ca-
ràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir 
relacions en el futur.

La mediació pot resultar molt útil, per exemple, per 
resoldre els conflictes derivats de les relacions de ve-
ïnatge, associatives o col·legials; també en els proces-
sos de discapacitat psíquica, mental o de malalties de-
generatives que limiten la capacitat d’obrar, i fins i tot 
en les desavinences familiars, com pot ser en les suc-
cessions.
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Honorable consellera, creiem que la mediació en 
l’àmbit del dret privat ha de ser de gran utilitat. I avui 
li preguntem com valora l’increment de mediacions 
que s’estan duent a terme aquest any 2011 a través del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i tam-
bé si ens podria dir a què és degut aquest increment.

Moltes gràcies, honorable presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Maria  
Pilar Fernández i Bozal, consellera de Justícia.

La consellera de Justícia (M. Pilar Fernández Bozal)

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putada, efectivament aquest any 2011 s’està produint 
un increment de la mediació com a eina alternativa per 
a la resolució dels conflictes judicials. Això demostra, 
en conseqüència, que la mediació s’està cada vegada 
consolidant més en el nostre sistema de resolució de 
conflictes, perquè els ciutadans comencen a creure en 
la mediació, però a més a més el que és més important 
encara és que els mateixos jutges comencen a creure 
en la mediació com una eina alternativa per a la reso-
lució dels conflictes sense la necessitat d’anar als jut-
jats i tribunals.

L’increment, com vostè deia, és degut a l’ampliació de 
l’objecte de la llei, no només a l’àmbit familiar, sinó 
també a tot l’àmbit del dret privat, però pensem, des 
del Departament de Justícia, que veritablement l’aug-
ment s’ha produït precisament per aquesta consciència 
dels jutges, perquè s’han incrementat en gran mesura 
les derivacions que fan els jutges en matèria de con-
flictes que se’ls presenten davant de la seva taula quan 
són competents, però ells mateixos pensen que s’han 
de derivar a la mediació.

En aquest sentit, és molt important l’esforç que ha es-
merçat el Departament de Justícia durant tot aquest 
any, que va arribar a una junta de jutges de prime-
ra instància de Barcelona que es va celebrar el mes 
d’abril d’enguany en què es va decidir per tots els jut-
ges per unanimitat derivar a la mediació tots aquells 
conflictes que els arribessin com a conseqüència de la 
seva competència però que ells pensessin que estaven 
millor resolts per al ciutadà per l’eina de la mediació.

En aquest sentit, l’augment de les derivacions judici-
als és, doncs, molt interessant, perquè, només, els jut-
ges van derivar trenta-una mediacions l’any 2010, i en 
el que portem de l’any 2011 ja portem derivacions en 
un nombre de 271, per tant, l’increment és molt expo-
nencial.

D’altra banda, s’ha produït també un augment del 
nombre d’acords de les parts quan utilitzen l’eina de 
la mediació: en portem ja 681 aquest any 2011; l’any 
2010 en van ser 627.

Perquè es consolidi l’eina de la mediació, des del de-
partament considerem que és molt interessant la figu-
ra del mediador. Entenem que el mediador ha de ser 
una persona molt competent, qualificada i reconeguda, 
tant socialment com professionalment. En aquest sen-

tit, estem treballant, ja, en el reglament de desenvolu-
pament de la llei, que serà l’eina adequada per establir 
tant la formació específica com la formació continu-
ada d’aquests mediadors, i també fixar el seu estatut 
personal...

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera de Justícia

...que actuarà com a garantia de qualitat.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la projecció exterior de 
la cultura catalana.

Pregunta
al Govern sobre la projecció exterior de la 
cultura catalana (tram. 310-00122/09)

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

Marta Alòs López

Gràcies, honorable presidenta. Honorable conseller, el 
proppassat 26 d’octubre, durant la que va ser la pri-
mera visita institucional del president Mas a les Ba-
lears, conjuntament amb el president balear, va refer-
mar el compromís amb l’Institut Ramon Llull de cara 
a continuar promovent al món la cultura dels territoris 
de llengua catalana. L’univers comú des d’un punt de 
vista cultural i lingüístic que els uneix ha estat i segui-
rà sent, per tant, el pal de paller per a seguir sumant 
esforços també, i és important destacar-ho, des d’un 
punt de vista de benefici econòmic. La col·laboració 
present i futura és una bona notícia que reforçarà  
la projecció internacional des de tots els camps de la 
producció artística, com són el teatre, el cinema, l’art 
visual i la literatura. El cas de la pel·lícula Pa negre, 
atès que ha estat produïda a Catalunya i dirigida per 
un mallorquí, podria ser un clar exemple de l’objectiu 
que persegueixen ambdós executius.

Per tant, l’Institut Ramon Llull és el marc idoni de 
cara a definir i aconseguir els interessos que uneixen 
la identitat pròpia de la nostra nació i les Balears. La 
finalitat de projectar a l’exterior la llengua i la cultura 
catalana que s’hi expressa en totes les seves modali-
tats, matèries i mitjans d’expressió fa que la tasca que 
té encomanada esdevingui una eina importantíssima 
per al nostre país.

Sabem, però, que l’herència econòmica que va rebre 
aquest Govern impossibilita moltes de les iniciatives 
que, de ben segur, a vostè, conseller, li hauria agradat 
desenvolupar. Pensar que el Govern de la Generalitat 
està pagant 4 milions d’euros diaris d’interessos i que 
l’any que ve haurà de pagar 6 milions diaris..., és, de 
totes totes, una pèssima herència. És per això que un 
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dels temes que, de ben segur, va parlar al Consolat de 
Mar va ser, si us plau per força, les polítiques d’auste-
ritat a l’institut.

Sabem que per primera vegada aquest organisme va 
detallar en un document les línies estratègiques que 
han de guiar les actuacions durant els propers anys. A 
causa de la important tasca que desenvolupa aquest or-
ganisme, ens podria informar, conseller, sobre quines 
han estat les principals conclusions de la reunió de la 
junta rectora de l’institut, celebrada a Palma, i quines 
implicacions tindrà de cara a la projecció exterior de 
la cultura catalana?

Moltes gràcies, conseller; moltes gràcies, molt hono-
rable consellera.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Ferran 
Mascarell, conseller de Cultura.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, cer-
tament, la reunió del 26 d’octubre va ser una reunió 
important, significativa, presidida pel president del 
Govern balear i pel president de la Generalitat de Ca-
talunya. Va ser important perquè va ratificar la con-
tinuïtat de la institució; una institució, doncs, que és 
essencial en un dels que són els grans objectius del 
nostre Govern, que és la projecció de la cultura cata-
lana, bàsicament per tres raons. La primera, perquè la 
marca «cultura catalana» té una notable implicació en 
el conjunt de la significació que el país explica de si 
mateix com a país de creació i com a país d’innovació. 
En segon lloc, perquè al darrere de la marca hi han 
moltes indústries de la cultura, indústries creatives, 
que tenen en els mercats internacionals, doncs, un pes 
extraordinàriament important; som un país que té més 
talent que no pas mercat interior, per tant cal projec-
tar-ho. I, en tercer lloc, perquè això dóna una notable 
significació, la projecció del català, la mateixa fortale-
sa del català cara endins.

Bé. Tot això va ser ratificat en aquesta reunió, presi-
dida, doncs, com els deia, pels dos presidents a Pal-
ma de Mallorca. La continuïtat està assegurada; es van 
obrir les línies estratègiques dels propers anys, es va 
ratificar la feina feta aquest any 2011. Certament, hi 
ha hagut una reducció significativa de pressupost, però 
no ha rebaixat un gram l’ambició. L’ambició és pos-
sible de mantenir, amb aquests objectius que els estic 
esmentant.

De cara als propers anys, vostè em demanava quines 
són les línies de prioritat. En primer lloc, doncs, les 
activitats culturals amb valor afegit de caràcter econò-
mic. És a dir, tot allò que té a veure amb el món de la 
literatura i vinculat a la traducció i al món editorial es 
reforçarà. Tot allò que té a veure amb la priorització de 
determinades àrees geogràfiques d’interès per a nosal-
tres; el món d’Orient, per exemple, que és un món en 
què hem tingut poques relacions, més enllà d’Europa i 
més enllà d’Amèrica. La compactació de projectes; és 
a dir, fer aquells projectes que tenen més significació 

i més repercussió a mitjà i llarg termini. I, no cal dir-
ho, la priorització del treball en xarxa, especialment 
amb el tema del català; saben vostès que tindrem cent 
catorze lectorats aquest any vinent, lectorats que tenen 
una més que notable importància en la projecció i en 
l’enfortiment de la llengua dels catalans.

Tot això tindrà repercussió en algunes –només en 
cito algunes– de les grans iniciatives del proper any. 
Vostès saben que «Joan Miró» es veurà a la National 
Gallery de Washington; serà una gran exposició que 
allà es podrà veure i que tindrà, sens dubte, la matei-
xa repercussió que ja ha tingut a Londres. Participarà 
l’arquitectura catalana, a través del Llull, a la Biennal 
d’Arquitectura de Venècia; serà la primera ocasió en 
què succeirà...

La presidenta

Honorable conseller, se li ha acabat el temps.

El conseller de Cultura

...i és participarà també a l’off del Festival d’Avinyó.

Oportunitats per a la cultura catalana, situar la cultura 
catalana al món.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les retallades en l’àmbit 
de la salut a les Terres de l’Ebre.

Pregunta
al Govern sobre les retallades en 
l’àmbit de la salut a les Terres de 
l’Ebre (tram. 310-00119/09)

La formula l’il·lustre senyor Juan Bertomeu, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Juan Bertomeu i Bertomeu

Gràcies, honorable presidenta. Honorable conseller, 
les retallades econòmiques al camp de la salut a les 
Terres de l’Ebre ens porten, evidentment, a la pèrdua 
en quantitat i qualitat del servei.

Per tant, la pregunta seria quin és lo seu capteniment 
referent a la situació real que ens trobem a les Terres 
de l’Ebre amb el sistema sanitari actual, i quines són 
les seues propostes a curt termini per a donar sortida a 
la situació caòtica que s’ha generat al territori.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Boi 
Ruiz, conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Molt honorable presidenta... Il·lustre diputat, miri, el 
Servei Català de la Salut ha prioritzat Terres de l’Ebre 
en funció de la realitat del territori i en funció dels cri-
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teris bàsics de planificació sanitària, prioritzant excep-
cionalment, Terres de l’Ebre, l’atenció sanitària als 
ciutadans sobre qualsevol altra de les prestacions in-
closes en el sistema sanitari.

Gràcies.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Juan 
Bertomeu.

Juan Bertomeu i Bertomeu

Gràcies, honorable presidenta. Miri, senyor conseller, 
com vostè sap, a diferents ajuntaments de les Terres 
de l’Ebre s’estan presentant mocions en defensa dels 
interessos dels ciutadans en matèria de salut, les quals 
són aprovades per unanimitat de tots els grups polí-
tics, alguns d’ells governats per Convergència i Unió, 
com, per exemple, el de Tortosa. De la mateixa mane-
ra, s’estan portant a terme manifestacions com la con-
vocada per la Plataforma per la Salut de les Terres de 
l’Ebre lo passat dia 30 d’octubre.

El servei que donàvem abans de les retallades al ter-
ritori era insuficient, motiu pel qual se va presentar el 
projecte de construcció d’un nou hospital a les Terres 
de l’Ebre, amb capacitat per a ser centre de referèn-
cia territorial i poder donar a les seues instal·lacions 
els serveis necessaris. El Govern de CiU no només ens 
paralitza el projecte de construcció d’aquest nou hos-
pital, necessari i imprescindible, sinó que al damunt 
de les retallades ens retiren la gerència territorial de 
l’ICS, i actualment depenem d’una gerència ubicada 
a Tarragona, que al mateix temps és la que pren de-
cisions de les retallades que es fan, com és tancar dos 
plantes de vuitanta llits, tancar àrees bàsiques a la nit 
–actualment quatre, i n’estudien algunes més–, tan-
cament de quiròfans a la tarda, cirurgia només opera 
càncers i trauma d’urgència, i altres decisions que es 
prenen des de Tarragona, com reduir 1.660 persones 
respecte a l’any passat.

Miri, senyor conseller, vostès no fan lo que diuen, vos-
tès no han tingut una transparència explicant al territo-
ri els motius de les retallades, vostès no respecten els 
usuaris i no els diuen la veritat. No han posat cap in-
terès a consensuar amb usuaris i agents implicats unes 
mesures econòmiques amb repercussió en la salut de la  
població. Vostès estan produint un desviament de l’ac-
tivitat econòmica i empresarial fora de les Terres de 
l’Ebre, que comporta conseqüències socials i econò-
miques negatives al territori.

Per tant, senyor conseller, li demano el restabliment 
dels serveis assistencials que s’han deixat de prestar 
a les Terres de l’Ebre; tornar a obrir els dispositius sa-
nitaris per a evitar els desplaçaments i patiments in-
necessaris de la població; dialogar i consensuar amb 
els ajuntaments i usuaris lo Mapa d’atenció sanitària, 
d’atenció continuada i d’emergències; retornar el po-
der d’execució i decisió dels serveis sanitaris assisten-
cials i no assistencials, evitant que aquestes decisions 
se prenguin a Tarragona, Reus i Barcelona.

La presidenta

Senyor diputat, se li ha acabat el temps.

Juan Bertomeu i Bertomeu

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller de 
Salut.

El conseller de Salut

Molt honorable presidenta... Il·lustre diputat, miri, to-
tes i cada una de les mesures que vostè ha anomenat 
són mesures de caràcter estructural, relacionades amb 
la gestió, però que no són mesures relacionades amb 
l’atenció a les persones, que és el que nosaltres creiem 
que hem prioritzar.

També, per a la seva informació, li diré que les deci-
sions de l’Institut Català de la Salut no es prenen ni a 
Tarragona, eh? Es prenen a Barcelona, al carrer Bal-
mes, perquè –vostè ho sap molt bé– és una única or-
ganització, un únic pressupost i una única manera de 
prendre decisions de forma centralitzada. I sap vostè 
que això nosaltres ho volem canviar. Per tant, no em 
digui que les decisions es prenen a Tarragona, perquè 
es prenen a Barcelona.

Per altra banda, racionalitzar l’estructura directiva i 
comptar amb una sola gerència per als dos territoris, 
crec que no és una cosa que posi en perill o posi en di-
ficultats l’atenció als ciutadans.

Miri, i reclamar determinades coses, jo crec que ho 
hem de fer amb una miqueta de seny, eh?, de seny sa-
nitari. Miri, reclamar que es reobrin les ofertes de ser-
veis que tenim en aquests moments..., i li poso com 
a exemple..., suposo que vostè també em demana que 
es torni a obrir el consultori o el CAP de Sant Jau-
me d’Enveja, que, clar, resulta que hi han construït un 
pont, i l’altre CAP està a vuit-cents metres, a Deltebre, 
i, per tant, home, prescindir d’un per utilitzar l’altre a 
vuit-cents metres, jo crec que no és una irracionalitat 
de cap mena ni és traslladar activitat a altres territoris 
de les Terres de l’Ebre. Si vostè em demana que reo-
brim les dotze hores que hem ajustat al centre d’aten-
ció primària de la Sénia..., perdó, l’ambulància de la 
Sénia, l’hem reduït dotze hores, a canvi de mantenir 
permanentment durant vint-i-quatre un metge i una in-
fermera... Doncs, home, jo crec que hem de fer discur-
sos consistents i no distreure determinades coses.

No hi ha activitat sanitària que vagi fora de Terres de 
l’Ebre, li ho puc assegurar, i no hi ha cap acció que 
s’hagi pres que no hagi preservat, en cap moment, 
l’atenció a les persones. A les persones no les atenen 
dispositius, les atenen organitzacions i professionals.  
I jo, quan sento que em diuen que he de tornar a obrir 
i manifestacions per tornar a obrir Sant Jaume d’En-
veja, a vuit-cents metres d’un altre centre..., home, jo 
crec que hem de ser tots una miqueta racionals i ser 
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tots conscients, jo crec que hem de ser tots conscients 
–nosaltres ho som– de...

La presidenta

Senyor conseller, se li ha acabat el temps.

El conseller de Salut

...la situació que viu el país.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les polítiques d’ocupa-
ció.

Pregunta
al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació (tram. 310-00115/09)

La formula la il·lustre senyora Laura Massana, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, en el temps 
que vostè és al capdavant del seu departament, vostè o 
bé no fa res o bé crea alarma i caos, com ha estat en el 
cas de la renda mínima. Des del principi de la legisla-
tura es va comprometre a reduir a la meitat l’atur, però 
és el Govern que ha dut més catalans a l’atur, com in-
diquen les darreres dades de l’EPA, que situen la taxa 
d’atur en gairebé un 20 per cent, i fa que sigui, senyor 
conseller, l’única cosa en què creixem més que en cap 
altra comunitat de l’Estat: la pitjor data en dècades i, 
òbviament, la pitjor des de la crisi. I vostès, a aquestes 
742.000 persones aturades, els ofereixen el que ha de-
nominat «un pla de xoc».

Pot dir-nos, conseller, per què denomina com a nou un 
pla d’accions que ja es realitzen, que són part de les 
convocatòries del SOC, com, per exemple, els plans 
d’ocupació «Treball als barris»? Pot dir-nos amb qui 
l’ha dissenyat, aquest pla, si no ha comptat ni amb els 
agents socials ni amb els ajuntaments?, quin calenda-
ri d’implementació?, com es vertebraran els suposats 
ajuts a les empreses?

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació.

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

Molt honorable presidenta... Senyora diputada, miri, 
la primera i principal preocupació de la conselleria és 
l’atur –la primera i principal preocupació és l’atur. I 

a això estem adreçant totes les mesures, industrials i 
també de millora de l’ocupació i l’ocupabilitat.

És per això que, a instàncies d’aquest Parlament, des-
prés del debat de política general, mitjançant una re-
solució, el Govern va acordar unes mesures urgents 
adreçades prioritàriament a les persones en atur de 
llarga durada, que enllaçarà amb les polítiques actives 
d’ocupació 2012, dins de l’estratègia catalana d’ocu-
pació.

No vull fugir d’estudi, senyora diputada, però l’En-
questa de població activa del tercer trimestre s’inse-
reix dins del mateix relat que es va iniciar els anys 
2007 i 2008. Hi insisteixo, no vull fugir d’estudi, però 
això és una rèplica més d’aquell terratrèmol –d’aquell 
terratrèmol.

Miri, no sé si vostè dóna cops d’ull a l’índex i tracks 
europeus a cinc anys, o al diferencial entre l’euríbor 
i el Repo, o a la utilització que es fa de la facilitat de 
dipòsit del Banc Central Europeu, o a les primes dels 
crèdits default swaps. Veurà que aquella crisi finance-
ra originària, que després va ser econòmica i social, 
ara s’està retroalimentant amb la crisi del deute sobirà 
europeu.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora Laura 
Massana.

Laura Massana Mas

Senyor conseller, jo no he demanat que em faci un re-
lat de teoria econòmica i de coses que ja sabem. Jo sí 
que faig cops d’ull..., més que cops d’ull, m’ho miro 
molt bé. I nosaltres també, el nostre grup ha prioritzat 
sempre les polítiques per reduir l’atur i crear ocupació.

Per aquest motiu, i davant de la inoperància i falta 
d’acció que vostè ha anat mostrant al capdavant del 
departament, hem estat molt exigents, hem aportat 
propostes i, fins i tot, s’han votat mocions en aquest 
sentit.

I, òbviament, clar que compartim la necessitat de crear  
ocupació i de fer un pla, però aquest pla ha de ser in-
tegral, coherent i consensuat amb els agents socials.

El pla que vostè s’ha tret de la màniga, o bé per quedar 
bé o perquè sabia que les dades de l’EPA li pintarien 
la cara, són un seguit de mesures que recullen coses, 
com ja he dit, que ja s’han fet o són coses completa-
ment inconnexes que dissortadament no serviran per 
al que han de servir, quan vostè parlava d’indústria, 
que és per canviar el model productiu, ni crearan nova 
ocupació, ni..., nosaltres considerem que això no es 
pot fer sense els agents socials. Actuar al marge de la 
concertació i, a més a més, amb les retallades d’aquest 
Govern, farà que cada vegada siguem més un país sen-
se futur i sense perspectives per als joves i sense cohe-
sió social, conseller.

Deixi’s de mesures ineficients, inútils, de cara a la ga-
leria, i treballi per un pacte real per a l’ocupació, per 
una política integral que capgiri el model productiu, 



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  10

que freni les retallades i que creï ocupació en benestar 
i en salut, i també en energies renovables, per exem-
ple, que és responsabilitat del seu departament.

I, sobretot, senyor conseller, freni aquest impuls que 
té per criminalitzar les persones aturades, que és per 
a les quals vostè sí que s’hauria de llevar cada dia ben 
d’hora al matí i estar al seu servei i no fer-los sentir 
mereixedors o culpables de la seva situació. 

I això lliga molt amb una de les seves propostes, que 
són el camí que estan triant... (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), 
de privatització...

La presidenta

Senyora diputada, se li ha acabat el temps.

Laura Massana Mas

...–sí, senyora presidenta–, de privatització del SOC, 
amb el que això suposarà. 

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor conse-
ller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Molt honorable presidenta... Senyora diputada, la cre-
ació d’ocupació i la millora de l’ocupabilitat vindrà 
pel redreçament de l’economia, per una formació pro-
fessional orientada a la necessitat de les empreses i per 
la reforma del SOC, en cooperació també, òbviament, 
amb el sector privat.

Millorar la competitivitat de les empreses obliga, pri-
mer, a reequilibrar el pressupost, però no a absorbir 
recursos que han d’anar a les empreses; després, re-
dreçar el crèdit amb la reforma del sistema financer i, 
després, introduir competitivitat a les empreses. Això 
vol dir més internacionalització, més innovació, més 
capitalització, foment de l’esperit emprenedor, atrac-
ció d’inversió estrangera directa, plans generals, com 
el de l’energia i el canvi climàtic o el Pla estratègic 
de turisme o el Pla de compres públiques per part del 
CTTI.

Espero, senyora diputada, que coincidirà amb mi que, 
per millorar la competitivitat de les empreses, hem de 
fer això que està fent la conselleria d’Empresa i Ocu-
pació; millorant la competitivitat milloraran els bene-
ficis, els beneficis es reinvertiran i la reinversió dels 
beneficis empresarials crearà ocupació. Hem de deixar 
de ser una economia en part subsidiada per activar-la 
laboralment.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el transport públic.

Pregunta
al Govern sobre el transport 
públic (tram. 310-00116/09)

I la formula l’il·lustre senyor Roberto Labandera, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi 

Gràcies, presidenta. Conseller, aquesta no és una bona 
setmana en matèria de transport per al seu departament 
ni per al país. L’aeroport de Reus s’ha quedat, aquest 
dilluns, sense vols comercials; el de Girona està a mig 
gas, i Alguaire sense resoldre. Això se suma a d’altres 
notícies com poden ser la línia 9 paralitzada, les nego-
ciacions amb Renfe Operadora en un punt mort. Tot 
això, un balanç dolent; tot això, pitjors perspectives.

Però avui no li pregunto per això, que podria ser com-
petència compartida, com podrien ser la gestió i la 
promoció d’alguns aeroports, sinó per una competèn-
cia exclusiva del Govern de la Generalitat i específi-
cament del seu departament: quines són les retallades 
–les «racionalitzacions», en diuen vostès– que té pre-
vistes a nivell de l’oferta de transport públic de passat-
gers a nivell de tot el país i, en especial, en els serveis 
nocturns.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Lluís 
Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, el Pla de 
transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, que 
vostès varen elaborar, preveu que, transcorreguts dos 
anys, se n’ha de valorar el funcionament. I això és 
exactament el que nosaltres estem fent.

Realment ens n’hem adonat..., i és fàcil trobar que és 
desproporcionat mantenir serveis amb una ocupació 
mitjana baixíssima; i, per tant, ens hem proposat me-
sures de racionalització que afectin a tots aquells ser-
veis de transport de passatgers que portin una mitjana 
inferior a cinc passatgers o bé que el cost individual 
per passatger superi els quinze euros.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Roberto 
Labandera.

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Gràcies, presidenta. Conseller, el passat mes de setem-
bre el seu departament es va adreçar a alguns ajunta-
ments de la segona corona metropolitana per anunciar 
retallades de serveis; és el cas, per exemple, de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní d’Anoia, al qual li van advertir 
que li reduirien un 50 per cent el servei nocturn –entre 
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la capital del cava i Barcelona– i, a més a més, que el 
servei nocturn entre Sant Sadurní i Vilafranca queda-
ria suspès.

En la inauguració de la Fira del Medi Ambient a Tàr-
rega va anunciar, també, un tema d’una importància 
mediambiental considerable: la reducció de transport 
públic a les províncies de Girona i a Lleida; de trenta-
tres expedicions es va parlar, específicament, que seri-
en suprimides. I també hi ha notícies que a les Terres 
de l’Ebre es pensa aplicar una mesura similar. Aquesta 
té conseqüències per al desenvolupament rural, unes 
conseqüències molt clares d’allò que predica, per 
exemple, del foment del desenvolupament rural i de 
les residències de les famílies al territori que pregona 
el conseller Pelegrí, al seu costat, i que semblaria que 
no coincideix en aquest tipus de polítiques.

També li diré que el tancament de les farmàcies am-
bulatòries està molt lligat al tema del transport públic 
en el medi rural i, sobretot, a aquests serveis nocturns.

Vostè ens planteja un servei a la demanda. No sabem 
què vol dir, conseller. Però des de fa uns mesos les no-
tícies –i aquestes són, per nosaltres, preocupants– són, 
exclusivament, de racionalització/retallada i no sabem 
cap a on vol anar el seu departament.

Cap on va, conseller?, què pensa fer?, què proposa 
al país?, quin model d’equilibri territorial es planteja 
quan serveis tan vitals per als ciutadans que viuen a 
l’interior del país són retallats d’aquesta manera, i al-
guns a l’àrea metropolitana?

Gràcies, presidenta. Gràcies...

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Lluís 
Recoder.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Senyor Labandera, proposem exactament mantenir 
tots els serveis de transport de passatgers que portin 
més de cinc passatgers o que el cost unitari sigui in-
ferior a quinze euros. Això és el que proposem. En els 
casos en què hi hagi línies que suprimim –i sempre ho 
fem concertadament amb els ajuntaments i informant 
prèviament els usuaris– oferim alternatives.

Quines són les alternatives? El servei en demanda, per 
exemple –el servei en demanda–, concertació amb ta-
xistes del territori perquè vagin a buscar la gent. El 
servei és igual de còmode i ens surt, a tots plegats, 
molt més barat que mantenir unes línies que són abso-
lutament, doncs, antieconòmiques.

Miri, a Lleida hem revistat 449 expedicions, hem de-
cidit que cal actuar sobre vuit serveis i tres nocturns.  
I així, al Segrià, per exemple, de les cinc línies noctur-
nes actuals, se’n mantindran dues. Això ens represen-
ta un estalvi, del 2011, el que queda d’any, i 2012, de 
600.000 euros.

A Barcelona, reordenem tot el servei nocturn. Amb 
el llenguatge ferroviari –ho podríem estendre al llen-
guatge dels autobusos– saben que el pitjor que hi ha és 

«passejar ferro», que vol dir passejar autobusos buits. 
Vostè veurà com van moltes de les línies nocturnes 
que tenim actualment.

A Girona, s’han pres mesures d’ajust sobre cinc línies, 
amb un estalvi de més de 200.000 euros. I, pel que fa 
als serveis que finança directament la Generalitat, la 
reestructuració només per al que queda d’any ens re-
presentarà un estalvi de 470.000 euros.

Estem, doncs, reestructurant serveis infrautilitzats. 
Entenc que vostè, doncs, per criteri electoral ha d’anar 
insistint en aquesta teoria...

La presidenta

Conseller, se li ha acabat el temps.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

...del disc ratllat de la retallada, però penso que, en 
aquest cas, senyor Labandera, s’ha... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre els pressupostos del 
2012.

Pregunta
al Govern sobre els pressupostos 
del 2012 (tram. 310-00117/09)

La formula la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampe-
re, del Grup Parlamentari Socialista.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 

Gràcies, presidenta. Conseller, li volíem preguntar per 
què trenca, vostè, un consens que existia en aquest país 
pel que fa a les balances fiscals i no respecta el rigor 
amb què es presentaven. Perquè vostè es va treure una 
xifra, la pitjor de les possibles, perquè sap, vostè, que 
estava molt i molt condicionada per una circumstància 
extraordinària, que és el gran dèficit de l’any 2009.

Li volíem preguntar si rectificaria i si presentaria les 
dades amb el rigor amb el qual es feia abans i podíem 
tenir la discussió d’un tema tan important com aquest 
com pertoca.

I també li volíem preguntar, conseller, si vostè honora-
ria el compromís del molt honorable president de la Ge-
neralitat, que va dir: «No serà pel Govern que els pres-
supostos no s’aprovin abans de final d’any, perquè els 
entrarem en aquesta cambra; dependrà dels diputats.»

Els diputats treballarem vint-i-quatre hores el dia, li 
ho puc assegurar, president, però tenim uns terminis 
fixats pel Reglament, i, atenent-nos a aquests termi-
nis, això vol dir que, per honorar de facto el compro-
mís del molt honorable president, vostè ha d’entrar els 
pressupostos més o menys la primera..., o com a límit 
el 15 de novembre. I voldríem saber si ho farà.
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Però, sap què passa, conseller? Que les circumstànci-
es econòmiques d’aquestes darreres setmanes, i d’avui 
en particular, superen totes aquestes preguntes, que 
són pertinents per a Catalunya; les superen.

I, per tant, creiem que la portaveu d’economia del 
principal grup de l’oposició li ha de preguntar al con-
seller d’Economia del nostre Govern per al que és re-
alment important i és el que està passant a Europa: 
volem saber la seva opinió, conseller, sobre la cimera 
d’Europa de la setmana passada, volem saber què opi-
na vostè sobre si aquest referèndum, que està posant 
en escac i mat les economies, és o no és pertinent, per-
què creiem que això és el tema important de debò.

Gràcies, conseller.

La presidenta

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

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

Jo no sé què haig de contestar... A veure, es va pre-
sentar, com vostès saben, una moció perquè presen-
téssim els pressupostos el 10 d’octubre, a pesar que, 
com va declarar el mes de maig d’aquest any el presi-
dent Montilla, les mocions són recomanacions. Nosal-
tres ens vam prendre aquesta recomanació molt serio-
sament. Vam veure que era impossible presentar un 
pressupost abans del 10 d’octubre –d’altra banda, per-
fectament predictible pel fet que no s’ha pogut presen-
tar en els últims trenta anys. I, per respecte a la moció 
que s’havia presentat, vaig demanar una compareixen-
ça al Parlament per explicar per què no s’havia pogut 
presentar; compareixença que vaig fer la setmana pas-
sada.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora Rocío 
Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 

Sí, conseller, els interessos polítics i electorals no no-
més són legítims, sinó que, a més, són molt impor-
tants. No és el mateix que governin uns, que governin 
els altres, li ho ben asseguro. Però jo avui, i li ho dic 
sense prepotència, li regalava la pregunta perquè cre-
ia que el correcte avui era parlar del que està passant 
a Europa.

Vostè no ha tingut, permeti-m’ho, aquesta alçada de 
mires, i, per tant, l’únic que em queda és asseure’m al 
meu escó una mica menys orgullosa, encara, del meu 
Govern.

La presidenta

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

El conseller d’Economia i Coneixement

A veure, em sembla que nosaltres dos coincidim en 
una cosa: vostè està convençuda que el tema del pres-
supost no l’he portat simplement per raons electorals, 
i jo estic absolutament convençut que la seva insistèn-
cia en el tema és per raons exclusivament electorals. 
Jo crec que hem de deixar que el procés pressupostari 
segueixi el seu procés normal, procedeixi en la seva 
integritat, que ja és prou delicat.

I ja és prou delicat en bona part, efectivament, pel que 
està passant a Europa. No hi ha cap moment que hagi 
sigut tan delicat com el moment actual, on el senyor 
Papandreu –socialista, per cert– ha llançat una mena 
de bomba en el procés europeu, del qual no sabem si 
ens en sortirem. Jo crec que, en tot aquest procés, no 
ha passat res tan poc predictible i tan desestabilitzador 
com la crida a un referèndum per part de Grècia.

També li diré que no es preocupi pel pressupost, que 
arribarà en el moment que hagi d’arribar, arribarà quan 
es pugui fer. Hi han moltes incerteses a resoldre pel 
que fa a ingressos, etcètera, incerteses que també estan 
relacionades amb la crisi per la qual està passant Euro-
pa. És força evident que els ingressos de què disposa-
rem l’any vinent dependran de les polítiques del pro-
per Govern i que les polítiques del proper Govern pel  
que fa a impostos, per exemple, dependran, crucial-
ment, de les perspectives europees de l’any vinent, 
que no són...

La presidenta

Honorable conseller, se li ha exhaurit el temps.

El conseller d’Economia i Coneixement

...gens bones.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el protocol d’actuació 
per al desenvolupament d’infraestructures elèctriques 
en el període 2011-2014 signat per la Generalitat i En-
desa.

Pregunta
al Govern sobre el protocol d’actuació  
per al desenvolupament d’infraestructures 
elèctriques en el període 2011-2014 signat per 
la Generalitat i Endesa (tram. 310-00118/09)

La formula l’il·lustre senyor Marc Sanglas, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla 

Sí, gràcies, presidenta. Honorable conseller, la setma-
na passada es feia pública la signatura d’un protocol 
entre l’empresa Endesa i el Govern de la Generalitat; 
un protocol al qual assistia el molt honorable president 
de la Generalitat, per tant, entenem que des de la Ge-
neralitat se li dóna una alta volada a aquest protocol. 
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Nosaltres entenem, també, que és vital que aquest país 
disposi d’una xarxa de distribució elèctrica molt po-
tent, mallada, però que, en tot cas, del que es tracta és 
que aquesta inversió no sigui fruit només d’un proto-
col, ni d’un dia, sinó que, en tot cas, aquesta inversió 
es faci de manera periòdica i supervisada pel Govern 
de la Generalitat, tal com es preveu en la Llei de qua-
litat del subministrament elèctric, combinant amb els 
plans d’inversió.

En tot cas, hem demanat informació a la conselleria, 
que no ens ha estat donada, i el que voldríem és que 
ens concretés en què consisteix aquesta inversió pre-
vista i, en tot cas, si en aquesta inversió prevista hi ha 
altres inversions previstes anteriorment i que no han 
estat executades fins al moment.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Molt honorable presidenta... Senyor diputat, aquest 
protocol s’insereix en tot un seguit de protocols d’ac-
tuació i d’inversions que està signant el Govern de Ca-
talunya amb les empreses més importants, i no només 
amb el sector energètic, també amb altres sectors. Per 
exemple, amb el sector energètic ja vam signar el pas-
sat setembre un protocol similar amb l’operador més 
important de gas, Gas Natural Fenosa, i estem treba-
llant per signar-ne uns altres amb els transportistes de 
gas –Enagas, en el cas de Catalunya–, i també elèctric, 
és a dir, Red Eléctrica. I tot això en el marc de la Llei 
18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric. En definitiva, va adreçat a la 
millora del TIEPI, del TIEPI dels consumidors, més 
de 4 milions de consumidors, que té aquesta compa-
nyia elèctrica, domèstics i industrials, i és lògic que 
signem amb aquesta companyia perquè té 93.000 qui-
lòmetres de línies elèctriques a Catalunya, 317 subes-
tacions, 675 transformadors i més de 48.000 centres 
de transformació.

En tot cas, hem establert una comissió de seguiment 
per fer, doncs, un bon control de totes les inversions 
que farà aquesta companyia en el període 2011-2014 
a Catalunya.

La presidenta

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

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies. En tot cas, li preguntava per les inversi-
ons de l’empresa, ara li pregunto per la contrapresta-
ció que això significa per al Govern de la Generalitat. 
Hem pogut llegir també, a través de les informacions 
periodístiques i de la nota de premsa del seu departa-
ment, que la Generalitat s’obliga a fer unes reserves  
de sòl en llocs on es prevegi nova demanda a indicació 

de la mateixa empresa Endesa, i, d’acord també amb 
algunes previsions que estan previstes en la modifica-
ció de la Llei d’urbanisme, ens temem que no sigui 
la Generalitat qui faci el control sobre l’empresa sinó 
que sigui l’empresa qui acabi controlant el que fa el 
Govern de la Generalitat.

Per tant, ens agradaria que ens concretés en què con-
sisteixen aquestes obligacions per part de la Generali-
tat i també si això, aquesta posada en escena tan «rim-
bombant» del protocol, té alguna cosa a veure amb la 
notícia apareguda també fa quinze dies on Endesa fle-
xibilitzava el pagament de les factures de la Generali-
tat pel consum energètic.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller 
d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Molt honorable presidenta... Senyor diputat, el proto-
col d’actuació d’inversions representa per a Endesa un 
compromís d’inversió per als propers anys 2011-2014 
de 2.263 milions d’euros. Això, en l’àmbit de genera-
ció, significa centrals hidroelèctriques –estany Gento, 
Montnegre–, cicles combinats –Bescanó, Foix–, tam-
bé generació distribuïda –l’smart grid–; òbviament la 
inversió més important..., més de 1.500 milions d’eu-
ros van adreçats a reforçar la malla de distribució, i, 
per tant, evitar els problemes que els anys recents hem 
tingut, amb 181 actuacions; també recerca, desenvolu-
pament i innovació en estalvi i eficiència energètica, 
en molts àmbits. I, per part de la Generalitat, efectiva-
ment, integrar el desenvolupament d’aquestes inversi-
ons en infraestructures elèctriques amb la planificació 
urbanística, amb agilitació dels tràmits administratius 
i autoritzacions ambientals per a deu anys.

Ja li he dit que hem fet una comissió mixta de segui-
ment. Poso a la seva disposició, òbviament, aquest 
protocol signat, que, com dic, té àmbits molt amplis; 
des d’enllumenat públic, edificis de l’Administració, el 
projecte «Port verd», la mobilitat elèctrica o compta-
dors intel·ligents de la telegestió, i l’acord amb l’IREC 
sobre Smart City, tot sota el control d’aquesta comis-
sió de seguiment i, òbviament, de la Direcció...

La presidenta

Honorable conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

...General de l’Energia.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem ara a les preguntes al president de la Genera-
litat.
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
seva actuació per a defensar la dignitat, 
la memòria, l’honor i el respecte de les 
víctimes catalanes dels bombardejos 
espanyols (tram. 317-00075/09)

La primera pregunta és sobre la situació política, i la 
formula l’excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, 
del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per 
la Independència.

Alfons López i Tena

Molt honorable president de la Generalitat, què pensa 
fer per a defensar la dignitat, la memòria, l’honor i el 
respecte a les víctimes catalanes dels bombardejos es-
panyols?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, miri, una 
de les coses que penso fer és contestar-li la seva pre-
gunta i dir-li que algunes declaracions que s’han fet 
recentment són una indignitat i un error monumental 
que s’ha condemnat públicament i d’entrada per part 
del mateix president de la Generalitat, que en diverses 
intervencions va fer aquesta condemna.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’excel·lentíssim senyor 
Alfons López Tena.

Alfons López i Tena

Molt honorable senyor president, vostè no és un tertu-
lià de la ràdio i la televisió, vostè és el president de Ca-
talunya, i com a president de Catalunya el que li toca 
és fer un paper institucional, no un paper de tertulià. 
I com a president de Catalunya, i com a president de 
Convergència i Unió i, com a conseqüència, del grup 
parlamentari, al que l’emplaço és que, des d’aquí, 
des d’aquesta cambra i des del seu Govern, i amb la 
dignitat institucional que li dóna ser el cent vint-i-
novè president de la Generalitat de Catalunya, no el  
quart president d’una comunitat autònoma espanyo-
la, el que faci sigui defensar la dignitat, la memòria 
i l’honor de les nostres víctimes. Aquí hi han hagut 
unes paraules molt gruixudes. I, sobretot, hi ha hagut 
unes segones paraules molt gruixudes, quan el ponent 
de la Constitució i rector de la Universitat Carlos III 
el que va dir és que amb les víctimes catalanes dels 
bombardejos es podia fer broma, però amb les vícti-
mes de Guernica, no, i amb les víctimes de les bombes 
d’ETA, tampoc.

Necessitem que algú com vostè estigui a l’alçada del 
càrrec que ocupa i que defensi la memòria, la dignitat 
i l’honor de les víctimes catalanes dels bombardejos, 

de les víctimes catalanes de la violència. I viuen mol-
tes persones, familiars, que encara ploren els seus fa-
miliars desapareguts i víctimes de l’última vegada en 
la qual Espanya va bombardejar Barcelona i Catalu-
nya, que va ser durant la guerra del 1936-1939. 

No estem parlant només d’història antiga; estem par-
lant d’història recent, estem parlant de ferides obertes, 
estem parlant de famílies que ploren. I de la mateixa 
manera que estem en contra del terrorisme, de la ma-
teixa manera que estem en contra de les bombes i de 
la mateixa manera que celebrem l’acabament de la vi-
olència en política, la seva obligació com a president 
de la Generalitat, i jo des d’aquí l’emplaço..., i en tin-
drà ocasió el seu grup parlamentari, perquè, a més, 
fins ara el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i el Grup de Solidaritat hem presentat una moció en 
aquest sentit a la Junta de Portaveus d’aquesta cambra. 

L’emplaço que estigui a l’alçada de la trajectòria de 
la institució que ara encapçala i que actuï institucio-
nalment i no com a tertulià de ràdio, de televisió, o en 
unes declaracions purament verbals.

Moltes gràcies, molt honorable president.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor López Tena, es-
tem en el terreny de la subjectivitat: vostè pot conside-
rar que les meves declaracions són més o menys afor-
tunades; jo ho puc considerar exactament a l’inrevés, i 
aquí ens quedarem. I no sé quin interès pot tenir això 
fins i tot per al conjunt del poble de Catalunya i per a 
l’opinió pública. 

A criteri meu, i això és matèria opinable, ja li ho ad-
meto, crec que la resposta del president de la Gene-
ralitat, que, per cert, va ser de les primeres que es va 
fer, o la primera, quan es van sentir aquestes declara-
cions per part del senyor Peces-Barba, va ser una res-
posta immediata, va ser una resposta contundent i va 
ser, crec, i ho dic amb tota la modèstia, una resposta 
a l’alçada de la dignitat del poble de Catalunya. Vos-
tè diu que no? (Pausa.) Doncs, miri, vostè es queda 
amb la seva opinió; jo em quedo amb la meva. I només 
una última reflexió: no sé si vostè és el més indicat per 
parlar de formes i de formalitats.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre les 
mesures per a afrontar la pèrdua de llocs  
de treball i de vols en els aeroports de Reus, 
Girona i Lleida-Alguaire (tram. 317-00078/09)

La formula l’honorable senyor Joan Puigcercós, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, vèiem 
les imatges de com a l’aeroport de Reus cent treballa-
dors deixaran de treballar –no sabem si a la primave-
ra podran reprendre la seva feina–; sabem també que 
l’aeroport de Girona en aquests moments està en un 
50 per cent menys de vols, i també coneixem la situa-
ció de Lleida-Alguaire. 

Què està fent, què pensa fer, com pensa enfocar el Go-
vern aquesta problemàtica?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Puigcercós, el 
Govern, en aquests tres àmbits, concretament l’aero-
port d’Alguaire, l’aeroport de Reus i l’aeroport de Gi-
rona, està treballant activament per intentar reforçar 
tot el que és el tema de les rutes. Amb una limitació, 
que jo ja la hi reconec, i és que, davant de determina-
des posicions d’una determinada companyia, en lloc 
d’abaixar el cap i acceptar les condicions que se’ns 
volen imposar, trencant acords que estan vigents, en 
lloc de fer això, hem intentat no passar per aquesta 
via, hem intentat mantenir una posició de dignitat des 
del punt de vista del que ha de ser la relació d’un go-
vern amb qualsevol empresa privada, i a partir d’aquí 
entendre que aquesta no és la via de futur i per tant ex-
plorar altres vies, que en alguns casos comencem a te-
nir alguns èxits; per exemple, concretament a Alguaire 
ja s’han signat una sèrie d’acords amb operadors es-
trangers per portar, durant la temporada d’esquí, du-
rant la temporada d’hivern, una sèrie de potencials es-
quiadors concretament a l’aeroport d’Alguaire.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joan 
Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Miri, senyor president, la 
situació de la Costa Daurada i de la Costa Brava, i po-
dríem estendre-la a Tarragona, Girona o altres ciutats, 
que es veuen afectades per la situació de Reus i Giro-
na és una situació cada cop més difícil. I, si no, parli 
directament amb botiguers, comerciants, restauradors, 
hotelers o empreses de lleure. I és difícil perquè vos-

tès, quan van entrar al Govern..., malgrat que en el de-
bat d’investidura el vam escoltar quan parlava que no 
miraria enrere, doncs, amb ganes de passar comptes, 
la sensació és que el discurs que es va fer inicialment 
és que la gestió amb Ryanair no s’havia fet bé. Tots 
sabem que la companyia Ryanair, ho acaba de dir vos-
tè, té formes poc ortodoxes, i fins i tot blasmables, so-
vint, però érem conscients que el que aporten aquests 
vols a Reus i Girona i a aquestes zones turístiques és 
molt més..., el que paga la Generalitat és molt menys 
del que aporten per al sector turístic.

Es va negociar amb molta contundència i es va denun-
ciar Ryanair, en una campanya de si s’havia d’apor-
tar diner públic perquè això tingués retorn privat; una 
campanya que vostès van discutir, van qüestionar els 
acords que s’havia fet fins aquell moment; sis mesos 
després se li oferia el mateix a Ryanair i més. I què ha 
fet la companyia? Doncs, ara s’ho ha repensat i dema-
na molt més. Això és una part de la tenalla. 

Però vostès han de ser conscients, també, que hi ha 
una altra part que es diu AENA. I AENA en aquests 
moments perjudica Reus i Girona perquè obre portes a 
Barcelona amb millors condicions –ja ho ha denunciat 
el conseller Recoder. 

Però, escolti’m, vostès tenen al Consell Executiu un 
membre, el senyor Duran, que s’hi asseu sovint, que ell  
mateix ha dit moltes vegades, mantes vegades, que 
ha salvat Espanya, en tres ocasions. Ho diu ell, no ho 
diem nosaltres. I, escolti, tan difícil és posar damunt de  
la taula, quan se salva Espanya o quan es posen peda-
ços als concessionaris d’autopistes de l’entorn de Ma-
drid per solucionar un problema d’una mala planifica-
ció, posar damunt de la taula especialitzar l’aeroport 
de Barcelona en vols intercontinentals, amb vols im-
portants d’enllaç, i especialitzar Girona i Reus en low 
cost? Aquí hi ha una peça que es diu AENA. Sabem 
les dificultats que té el Govern amb Ryanair. Però, es-
colti’m, vostès s’han de plantar: què pensen fer davant 
d’AENA?, com pensen dir al Govern espanyol que cal 
variar i cal planificar la situació?

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Puigcercós, els 
contractes s’han de complir o no s’han de complir? 
(Pausa.) Doncs, escolti’m, si s’han de complir, és el 
que està fent el Govern: fer complir els contractes que 
estan vigents. No ens hem inventat res; estan vigents 
aquests contractes fins a finals del 2011. I, si estan vi-
gents, la companyia els ha de complir. El que no pot 
ser és que, amb contractes vigents i amb acords fets, 
una companyia faci un pols a un govern perquè, sa-
bent que deixa unes determinades rutes i que pot fins i 
tot provocar que hi hagi gent que es quedi sense feina, 
amb aquest pols, el Govern ràpidament, doncs, abaixi 
el cap i signi les condicions que vulgui la companyia. 
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Això el Govern no ho pot fer. I vostè ho ha d’enten-
dre, no?

Ara, vostè té tota la raó quan diu: «Home, a més a més 
hi ha un altre actor en tota aquesta escena, no?, que és 
AENA.» Evidentment que sí. Aquest actor..., i aquest 
actor pesa molt. De fet, gairebé ho pesa tot, perquè qui 
gestiona aquests aeroports no és el Govern de la Ge-
neralitat desgraciadament, concretament segueix sent 
AENA, no?

Deixi’m dir-li una cosa: possiblement AENA esta-
ria disposada en aquest moment, o el Govern cen-
tral, vaja, a estudiar algun traspàs. Alguna vegada ens 
n’han parlat, quan nosaltres hem insistit, com vostè 
reclamava, davant d’aquest punt, no? Però ens posen 
una condició, que no és menor, que és que ens hem de 
quedar tot el deute. Fantàstic! És a dir, quedi’s vostè 
l’aeroport però vostè es queda tot el deute. És a dir, 
Catalunya ha d’assumir tot el deute que han estat ge-
nerant ells. I, ara com ara, aquesta condició no és as-
sumible, almenys ara com ara.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre les 
noves dades de l’atur i la responsabilitat 
que hi té el Govern (tram. 317-00076/09)

La formula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President, les dades d’atur són 
alarmants: 742.000 aturats a Catalunya; un terç dels 
nous aturats són catalans, un terç dels aturats de l’Es-
tat; a Catalunya, dels llocs que s’han perdut fixos, la 
meitat són catalans... –dels llocs que s’han perdut a ni-
vell d’Estat–, i tot això en un any en què el turisme ha 
anat com mai, i quan les exportacions també van com 
mai.

Vull, president, que m’expliqui si creu que el seu Go-
vern en té alguna responsabilitat i com valora aquestes 
dades.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, les da-
des són francament dolentes, fins i tot, es pot dir sense 
pal·liatius que «molt dolentes». I vostè em diu «qui-
nes responsabilitats hi ha en tot això?» Doncs, miri, jo 
sempre vaig dir que aquest, el camí de la recuperació 
de la feina i de l’ocupació, seria un camí dur i un camí 

lent; però, a més a més, amb les circumstàncies que 
estem vivint en aquest moment, com vostè compren-
drà, encara aquest camí es presenta més incert, no?

Com vostè sap perfectament, parlant de responsabili-
tats, doncs, miri, hi ha un Govern espanyol que és res-
ponsable de la legislació laboral i del marc de relaci-
ons laborals, que alguna cosa deu tenir a veure amb el 
mercat laboral, i després, a Catalunya, efectivament hi 
ha un govern, actualment, que fa nou o deu mesos que 
exerceix la seva funció, i un govern que hi va estar, an-
teriorment, set o vuit anys. Analitzi vostè on hi ha les 
responsabilitats.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Joan 
Herrera.

Joan Herrera Torres

Senyor president, les dades són dolentes a tot l’Estat, 
són desastroses a Catalunya, i les dades de l’EPA han 
pintat la cara al seu Govern.

Miri, a mig planeta s’està dient: «L’austeritat supo-
sa, precisament, un escenari de major desocupació.»  
I vostès treuen pit, continuen traient pit, diuen que són 
els primers de la classe, amb ajustos i amb retallades, 
però ho estan fent de forma tan eficaç que avui Cata-
lunya és qui lidera les dades en destrucció d’ocupació, 
senyor president.

De fet, avui, vostès el que han fet és fer que Catalunya 
lideri, precisament, el rànquing, a nivell d’Estat, en la 
generació d’atur. I la responsabilitat és pel que fan, les 
retallades, però també pel que no fan, que el que no 
fan són polítiques actives d’ocupació. Dit d’una altra 
manera, presenten com a nou el que és un compendi 
de tot allò que s’estava fent, com li hem preguntat al 
conseller Mena.

I, sap quin és el tret diferencial català, senyor presi-
dent? El tret diferencial català és que el seu Govern és 
l’alumne més avantatjat de la classe aplicant retalla-
des, que retallen a tort i a dret, que això deprimeix més 
l’economia, que això fa caure més el consum, que es 
degraden els serveis públics i que això destrueix ocu-
pació.

Vostè va parlar del «cercle virtuós». Avui, sap on es-
tem, senyor president? En el «cercle desastrós»: més 
retallades?, més atur; més dies que passen sense de-
manar més diners a qui més té, a qui més especula, a 
qui menys contamina, i menys possibilitats tenim de 
sortir-nos-en, d’aquesta crisi.

I vostès, en canvi, el que ens plantegen ara són més 
ajustos, més ajustos estructurals, sense tenir present 
que les retallades són doloroses socialment i que són, 
econòmicament, irracionals.

La darrera enquesta del CEO diu que la immensa ma-
joria dels catalans considera que estem avui pitjor que 
fa un any. I en tot això alguna cosa hi tenen a veure les 
seves polítiques, perquè no és que ens facin sortir de 
la crisi...
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La presidenta

Senyor diputat...

Joan Herrera Torres

...és que encara ens endinsen més en la crisi.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, si vostè 
analitza les dades de l’EPA –i jo li demano que ho faci 
amb una mica de cura i amb una mica d’atenció, i ar-
ribant al detall–, veurà que en aquest tercer trimestre, 
malgrat que les dades d’increment de l’atur són fran-
cament dolentes, com li he dit al començament, no és 
per culpa de la desocupació major en el sector públic. 
Faci el favor d’analitzar-ho. No és el sector públic qui  
està contribuint, amb els ajustaments, els estalvis, 
l’austeritat i les retallades, al fet que hi hagi més de-
socupació; no d’una manera significativa, gens signi-
ficativa. Estem parlant en alguns casos de centenars 
de persones sobre un problema de desenes de milers. 
On s’està destruint ocupació és en els sectors privats, 
no en el sector públic, senyor Herrera. El que passa és 
que vostès tenen una autèntica obsessió en aquest sen-
tit, i es pensen que tots els mals vénen perquè el sector 
públic està fent els deures.

Però jo li ho he dit moltes vegades: per què ara hem 
de fer ajustaments més grans dels que hauríem de fer 
en circumstàncies normals? Doncs per dues raons: pri-
mer, perquè les circumstàncies de l’entorn són les que 
són. Europa, desgraciadament, en aquest tercer tri-
mestre, ha canviat; i l’euro ha canviat, i l’eurozona ha 
canviat, i no precisament a millor. I nosaltres formem 
part d’aquest món.

I, després –jo sento molt haver-li-ho de recordar, però–,  
si els ajustaments d’aquest any 2011 són els que han 
de ser per complir les normes d’aquest club al qual 
pertanyem –i que suposo que vostès no en volen sor-
tir–, si hem de fer més ajustaments és perquè els de-
sajustaments i desequilibris que ens vàrem trobar van 
ser molt més grans dels que vostès tenien permesos...

La presidenta

Senyor president...

El president de la Generalitat

...senyor Herrera.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
col·laboració amb el proper nou Govern 
de l’Estat per a adoptar les mesures 
necessàries en l’àmbit econòmic per a 
sortir de la crisi (tram. 317-00074/09)

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

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Molt ho-
norable president, aquest d’avui és el darrer ple que es 
farà abans de les eleccions del 20 de novembre.

El nostre Grup Parlamentari voldria preguntar al pre-
sident de la Generalitat: quina serà la seva actitud amb 
el proper Govern d’Espanya per reactivar l’economia, 
especialment per ajudar a les mesures absolutament 
necessàries a Catalunya?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Ca-
macho, és fàcil de respondre aquesta pregunta: el pri-
mer que farà el Govern de Catalunya davant del Go-
vern espanyol és defensar els interessos de Catalunya 
i del conjunt dels catalans, el primer de tot, això abans 
que qualsevol altra cosa.

I, si això surt bé –si això surt bé–, i si el futur Govern 
espanyol, del color que sigui, respecta els interessos 
de Catalunya i respecta, allà on Catalunya s’hi juga, 
el seu progrés i el seu benestar, i la seva identitat i la 
seva personalitat col·lectiva, si això és així –com, de 
fet, sempre ha estat–, doncs, el Govern de Catalunya 
tindrà una actitud de col·laboració lleial amb el Govern 
espanyol, des d’un punt de vista institucional; però la 
premissa és que el futur Govern espanyol respecti els 
interessos de Catalunya i del conjunt del poble català.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’excel·lentíssima senyo-
ra Alícia Sánchez Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor president, espero que el fàcil que ha estat con-
testar-ho sigui encara molt més fàcil complir-ho... Li 
ho dic pel següent: perquè Catalunya està vivint els 
moments més dramàtics de la seva història en l’àmbit 
econòmic. Vostè, quan era cap de l’oposició, criticava 
constantment el president Montilla i el tripartit per la 
manca d’actitud, per la manca d’iniciativa per superar 
la crisi econòmica i per reduir el principal problema 
del país, que és l’atur.
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Ara resulta que tenim 742.000 aturats, 140.000 més que 
la darrera EPA; que la nostra taxa d’atur està quasi a un 
20 per cent; que la taxa d’atur juvenil està a un 43 per 
cent; que el fracàs escolar segueix sent el 35 per cent, i 
els nostres joves universitaris, més del 40 per cent, dei-
xen la seva carrera universitària. Aquestes dades són 
encara molt pitjors que les de l’anterior Govern tripar-
tit. I vostè, senyor Mas, ara vol parlar i vol justificar la 
situació economicofinancera i les notícies d’Europa.

Nosaltres li diem: «Senyor president, el seu Govern 
no està tenint l’empenta necessària; el seu Govern està 
paralitzat; el seu Govern no ha pres les mesures neces-
sàries en l’àmbit econòmic que necessita el país; les 
primeres: mesures laborals profundes.» És veritable-
ment molt trist i lamentable escoltar les respostes que 
se senten aquí, del Govern, en l’àmbit laboral. Escol-
ti’m, en deu mesos, vostès només han estat capaços de 
treure un decàleg; un decàleg que suposa que el 10 per  
cent dels aturats tinguin moltes més iniciatives en 
l’àmbit dels plans d’ocupació.

Nosaltres, senyor president, hem actuat amb respon-
sabilitat, amb els pressupostos, amb la reducció del 
sector públic. Avui ho farem amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària. Però li demano a vostè, senyor presi-
dent, que no anteposi les prioritats del seu partit, de 
Convergència i Unió, davant de les prioritats del país. 
I li demano, senyor president, que actuï amb la matei-
xa responsabilitat que ha fet el Partit Popular aquí amb  
el pròxim Govern d’Espanya. I li demano que encara  
que és molt important el proper pacte de finançament que  
tinguem amb el Govern d’Espanya –i espero que sigui 
amb un govern del Partit Popular– és encara molt més 
important el pacte econòmic per sortir de la crisi.

Senyor president, Catalunya no sortirà de la crisi si no 
ho fa amb la resta d’Espanya. I, senyor president, és 
molt important que vostè actuï amb la lleialtat, amb la 
reciprocitat i, especialment, amb la responsabilitat que 
necessiten els catalans sense anteposar els seus propis 
interessos per als interessos de país –per als interessos 
de país–, per als interessos de Catalunya.

Per tant, li demano, senyor president, que actuï amb 
la mateixa responsabilitat que ho hem fet des d’aquí i 
que vostè defensi...

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...aquests interessos de Catalunya com nosaltres ho 
hem fet aquí.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Ca-
macho, a aquest Govern se li poden fer moltes críti-

ques, suposo, al nostre Govern, al de Catalunya, i vos-
tès, de fet, en fan moltes, de crítiques, a l’actuació 
d’aquest Govern, i no només vostès; però, si alguna 
cosa crec que no se li pot criticar a aquest Govern és 
que no exerceixi la responsabilitat. Escolti, ho estem 
fent des del primer dia, i no en circumstàncies fàcil.

Aquest Govern, senyora Sánchez-Camacho, ha fet el 
que ha fet durant aquest any 2011 amb dues convo-
catòries electorals en un sol any: amb unes eleccions 
municipals i amb unes eleccions generals espanyoles. 
I en cap moment hem fet un pas enrere per deixar de 
fer allò que havíem de fer en interès del país, que és el 
que vostè reclamava. I, si haguéssim fet cas d’alguns 
discursos, no hauríem fet re, hauríem estat contem-
plant les musaranyes durant uns quants mesos, a veure 
si es presentaven temps millors per començar a actuar, 
i vàrem actuar des del primeríssim moment.

Per tant, se’ns pot acusar de moltes coses; se’ns poden 
criticar moltes coses, segur que hem comès errors, se-
guríssim; segur que hi ha coses que es poden fer mi-
llor, també li ho admeto; ara, no ens diguin que aquest 
Govern no està actuant amb responsabilitat i amb sen-
tit de país. Perquè molts altres governs, d’altres colors, 
i no em faci dir de quins, davant d’aquestes eleccions 
espanyoles el que fan és mirar cap a un altre costat. I 
el Govern de Catalunya no, el Govern de Catalunya 
des del primer dia ha actuat amb responsabilitat. Vos-
tès hi han ajudat, en part, i, de la mateixa manera que 
vostès hi han ajudat, doncs, escolti’m, el Govern de 
Catalunya, li ho torno de dir, serà responsable també 
en les relacions amb el Govern espanyol.

Vostè deia: «Catalunya no se’n pot sortir si Espanya 
no se’n surt.» Doncs, deixi’m dir-li-ho al revés: Es-
panya no se’n sortirà si, primer, Catalunya no se’n 
surt –si, primer, Catalunya no se’n surt–, perquè, des 
de molts punts de vista seguim sent un gran motor a 
nivell econòmic, no només d’Espanya, sinó del sud 
d’Europa. Per tant, actitud de col·laboració...

La presidenta

Senyor president...

El president de la Generalitat

...evidentment.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat Ple sobre 
les mesures per a corregir les retallades 
pressupostàries en l’àmbit sanitari perquè  
no repercuteixin en l’índex d’ocupació  
i en la qualitat del servei (tram. 317-00077/09)

La formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del 
Grup Parlamentari Socialista.
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Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, quan 
s’actua en temps de crisi es poden prendre diferents 
tipus de decisions: es poden retallar despeses o es po-
den retallar també serveis. Jo crec que s’han de retallar 
despeses, però no es poden retallar serveis. I, a l’hora 
d’abordar una crisi, es pot fer amb encerts, amb mesures 
adequades, cometent algun error, com vostè mateix aca-
ba de reconèixer, i, fins i tot, cometent algun disbarat.

I l’«apagada sanitària», senyor president, és un autèn-
tic disbarat. I, com pensa reaccionar i corregir aquest 
fet, i assegurar que la forma que està prenent, ara, la 
retallada sanitària, no repercuteixi negativament en 
l’índex d’ocupació i en l’índex de qualitat de la presta-
ció del servei sanitari a Catalunya?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, bé, ens 
haurà d’explicar què vol dir això de l’«apagada sanità-
ria». Suposo que ara tindrem ocasió de sentir-ho, per-
què «apagada sanitària» vol dir que quan s’apaguen 
els llums es queda tot fosc.

Aleshores, espero que em descrigui, en un país que té 
tants hospitals, tants centres d’atenció primària, tants 
metges, tantes infermeres, tants auxiliars en l’àmbit de 
la salut, tants professionals..., espero que ens expliqui 
ara, exactament, què vol dir una «apagada sanitària», 
perquè, agafant les seves paraules literals, vol dir que 
el sistema sanitari català ha deixat de prestar serveis.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joa-
quim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Miri, senyor president, la trista desolació solitària 
d’alguns hospitals aquest dilluns era una bona mostra 
del que estic volent dir. I només calia anar-hi, i no pas 
anar-hi a fer activisme, simplement a anar visitar un 
malalt, que és el que jo vaig fer.

I en algun d’aquests hospitals, on hi havia una reducció 
sensible de l’activitat, la percepció que es tenia era la 
de la degradació d’un servei, que és només la punta vi-
sible d’un fenomen molt més profund, que és que s’es-
tà abandonant tot allò que en el sistema sanitari català 
significava activitat en altres sectors: valor afegit, recer-
ca, aplicació i tot el que significava en un altre terreny, 
tot el que és un sistema sanitari d’excel·lència que havia 
prevalgut a Catalunya durant molt i molt de temps.

I en això, senyor president, no calen excuses de mal pa-
gador. Es pot triar perfectament bé què es retalla i d’on, 
i no fer perillar el sistema sanitari públic de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, per què in-
sisteixen a donar una imatge del sistema sanitari que 
no es correspon amb la realitat? A més a més, fent 
entrar la por al cos a la gent. Això és d’una gravíssi-
ma irresponsabilitat. Que això ho facin algunes altres 
formacions polítiques, encara ho podria arribar a en-
tendre, perquè estarien instal·lades en la més pura de-
magògia, però vostès, que han estat governant aquest 
país, haurien de tenir una mica més de cura en com 
presenten les coses. I deixi’m dir-li que les presenten 
francament malament, perquè (veus de fons) –senyor 
Nadal, respecti les formes, eh?, si us plau–..., deixi’m 
dir-li-ho així; però, escolti’m, no li ho dic com un re-
tret total: és que em sorprèn que el Partit Socialista ho 
presenti d’aquesta manera.

Vostè m’està dient... És a dir, ara resulta que l’apaga-
da sanitària a Catalunya és que un dia de pont es van 
reduir alguns serveis i alguna activitat..., cosa que és 
veritat, perquè, si s’han de fer estalvis en el sistema 
sanitari, millor fer-los allà aquells dies on hi ha mol-
ta menys demanda. Vostè sap quantes visites s’anul·len 
als especialistes en el sistema de salut de Catalunya, 
cada any? Aproximadament un 20 per cent; i els dies 
de pont, un 80 per cent. Aleshores dius: «Home, si 
s’ha d’estalviar, intentem estalviar allà on causi menys 
perjudici.» Això és l’única cosa que els estem inten-
tant explicar a...

I davant d’aquesta situació, senyor Nadal, torno a dir 
que em sorprèn que vostè parli d’apagada sanitària, 
com si el sistema sanitari català s’hagués fos. I aquest 
dilluns, sent un dia de pont –que, efectivament, es va 
concentrar una part dels estalvis que s’havien de fer en 
el sistema de salut–, aquest dilluns, escolti’m, les ur-
gències es van atendre, els... (Veus de fons.) Escolti’m, 
si s’apaga el sistema... (Remor de veus.) Les urgències 
es van atendre, els malalts estaven atesos, les visites es  
van fer...

La presidenta

Un moment, president. President, un moment. (Pau-
sa.) Continuï, president.

El president de la Generalitat

...les visites es van fer, els serveis van funcionar amb 
normalitat... I, efectivament, com que s’ha d’estalviar 
en aquest sistema, s’intenta estalviar allà on no causa 
perjudicis, perquè la gent, torno a dir-li-ho, en un dia 
de pont anul·la moltes visites a especialistes, en per-
centatges molt alts, com vostè sap perfectament.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics. 
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre  
l’informe i les conclusions de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic i els 
passos a seguir amb relació a la proposta 
de pacte fiscal (tram. 317-00079/09)

La formula l’il·lustre senyor Jordi Turull, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. 

Jordi Turull i Negre

Moles gràcies, presidenta. Molt honorable president, 
un dels seus compromisos més clars davant del poble 
de Catalunya va ser la proposta d’un nou pacte fis-
cal entre Catalunya i l’Estat. Sempre va dir que du-
rant l’any 2011 calia treballar la proposta Catalunya 
endins, per tal de tenir-la a punt i amb el màxim con-
sens perquè, un cop hi hagués un nou govern a l’Estat, 
es pogués plantejar; un pacte fiscal consistent en el fet 
que Catalunya recapti i gestioni tots els tributs que es 
generen des d’aquí i aporti una quota de retorn a l’Es-
tat en concepte de despeses generals i de cooperació 
interterritorial, si escau.

Aquesta setmana passada, la comissió d’estudi consti-
tuïda a tal efecte va acabar els seus treballs i va aprovar 
un informe i unes conclusions que avalen, tant des del 
punt de vista jurídic, com tècnic, com polític, tant la 
viabilitat com la necessitat d’aquest nou pacte fiscal. 
Un informe i unes conclusions aprovades per més del 
60 per cent dels membres d’aquesta cambra, després 
d’haver escoltat i debatut amb els millors experts, tant 
de dins com de fora de Catalunya, en aquesta matèria.

Per altra part, no paren d’aparèixer diferents estudis i 
enquestes en què es constata que un pacte fiscal plan-
tejat en aquests termes és compartit per la immensa 
majoria de catalans i catalanes. Molta gent, cada cop 
més, veu com aquí ens hem d’estar de moltes coses 
per la penúria de les nostres finances, mentre d’altres, 
amb els nostres diners, es permeten segons quines 
alegries pressupostàries. Molts també veuen com al-
guns pretenen reduir el seu dèficit a base de perpetuar 
i aprofundir l’asfíxia i el dèficit fiscal estructural que 
pateix Catalunya.

El pacte fiscal, president, pel nostre grup, ja no és 
sols –que ho és– necessari per una qüestió de justícia 
i prou, o de més capacitat i voluntat d’autogovern i 
prou, d’expressió política del dret a decidir –que tam-
bé. En el context actual, el pacte fiscal és, a més, una 
qüestió d’imperiosa necessitat per garantir el progrés i 
el benestar de tots els catalans i les catalanes. 

És per això, president, que li preguntem quina valo-
ració fa dels resultats dels treballs i conclusions de la 
comissió d’estudi del pacte fiscal i quins creus que són 
els passos a seguir a partir d’ara.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, bé, jo ce-
lebro que s’arribés a aquestes conclusions positives 
per part de la comissió que es va crear específicament 
per estudiar el pacte fiscal. Constato que hi ha una ma-
joria en el Parlament de Catalunya –una majoria, a 
més a més, important– a favor d’aquest objectiu del 
pacte fiscal, que, en definitiva, el que vol dir és que 
Catalunya pugui tenir més capacitat de decisió en ma-
tèria fiscal i que, a més a més, tinguem més recursos 
dels que nosaltres mateixos generem; no hem de de-
manar res a ningú, sinó simplement que una part dels 
recursos que es generen a Catalunya es quedin també 
a Catalunya.

Per tant, celebro que hi hagi aquesta majoria políti-
ca. Em sembla que a hores d’ara encara és una majo-
ria política que es podria millorar, i aquest és l’intent 
que hem de fer a partir del 20 de novembre, tal com 
se’ns ha demanat per part d’alguns grups parlamenta-
ris d’aquesta cambra. I ho intentarem, sense renunciar 
a allò que el Parlament de Catalunya ja ha establert 
com una línia clara de treball, que és el que es va acor-
dar en aquesta comissió.

He dit algunes vegades que el consens social que hi 
ha en la societat catalana sobre aquesta matèria, hem 
d’intentar traslladar-lo a un consens polític ampli en 
aquest Parlament. I que aquí ens hi juguem molt, per-
què és evident que la força de Catalunya la farem sen-
tir amb més solidesa i amb consistència si hi ha una 
gairebé unanimitat entorn d’aquests plantejaments.

Segona cosa que volia dir-li. Aquest ha estat un any 
dur des del punt de vista dels ajustaments i de l’aus-
teritat i del que se’n diuen «les retallades». És evident 
que Catalunya els deures, en aquest sentit, els ha fet o 
els està fent, però també és cert que nosaltres hauríem 
pogut enfocar aquest tema de l’austeritat d’una mane-
ra diferent si tinguéssim un tracte fiscal molt més just 
que no pas el que tenim. El país és capaç de produir 
suficient per poder fer les coses d’una manera diferent 
i d’una manera millor des del punt de vista econòmic i 
social per al conjunt del poble de Catalunya.

I aquest és el tema del pacte fiscal: que Catalunya pu-
gui viure millor i el poble de Catalunya pugui viure 
amb més benestar gràcies a l’esforç que fa el mateix 
país; no anant a pidolar res a ningú: gràcies a l’esforç 
del país. I, això sí, acompanyat dels deures que s’han 
de seguir fent.

Deixi’m dir-li, perquè està caient la que està caient, 
que davant de la irresponsabilitat d’algun govern eu-
ropeu, com el Govern grec, els governs com el nostre 
–i el de Catalunya ha de ser exemple en aquest sentit– 
hem d’actuar amb la màxima responsabilitat, perquè 
ens hi estem jugant el benestar de tothom, i també el 
nostre. Irresponsabilitat d’alguns, responsabilitat nos-
tra. I ambició nacional catalana per tenir un pacte fis-
cal com el que necessitem. 

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al segon punt 
de l’ordre del dia, que és el projecte de pressupost del 
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Parlament per al 2012 i el projecte de pressupost del 
Síndic de Greuges per al 2012.

Projectes
de pressupost del Parlament i del 
Síndic de Greuges per al 2012 (tram. 
230-00004/09 i 230-00003/09)

Per acord de la Mesa Ampliada, farà la presentació del  
projecte de pressupost corresponent a l’any 2012 i  
del projecte de pressupost del Síndic de Greuges el vi-
cepresident primer, l’il·lustre senyor Lluís Corominas.

El vicepresident primer

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors dipu-
tats, em pertoca fer la presentació, en nom de la Mesa 
i de la Mesa Ampliada, del pressupost del Parlament 
de Catalunya per al 2012. Alhora, i d’acord amb el que 
disposa la Llei 24/2009, s’hi inclou també el pressu-
post del Síndic de Greuges.

Com no pot ser d’una altra manera, aquest pressupost 
segueix la línia d’austeritat que ja hem estat aplicant 
aquest any 2011, producte de la situació social i eco-
nòmica que estem vivint. Hi ha un esforç important 
que ja s’ha començat a fer aquest 2011 i que continua 
el 2012. En quatre exercicis pressupostaris hem reduït  
un terç el pressupost del Parlament de Catalunya, 
i s’ha fet un gran esforç el 2011 i el 2012; el 2011, 
amb un 9 per cent de disminució, i el 2012, amb un 
12,34 per cent. Així, hem passat dels 59.656.000 eu-
ros d’aquest any 2011 als 52.296.000 euros del 2012. 
Això ha estat possible perquè per primera vegada a la 
història aquest Parlament fa una reducció de tots els 
capítols pressupostaris, cosa que no s’havia fet mai; 
des del 5 per cent del capítol IV fins gairebé al 80 per 
cent del capítol VI.

Analitzant capítol per capítol, al capítol I la reducció 
ha estat, és, serà d’un 6,57 per cent. I aquí hi ha des 
de la reducció i no-provisió de les places de perso-
nal eventual; la no-provisió tampoc de les baixes del 
personal funcionari; la reducció de les hores extres, 
i, com no desconeixen vostès, també que els diputats 
del Parlament de Catalunya aquest 2012 ens retrau-
rem l’import d’una paga, de les catorze a què tenen  
dret els diputats d’aquest Parlament. Això suposarà 
una rebaixa d’un 7 per cent, acumulant el capítol I i 
el capítol II, i per tant, això té, evidentment, doncs,  
un clar component d’exemple de cara enfora, però 
també hi ha una reducció que és al voltant dels 
800.000 euros.

Recordar també que aquest any 2011 ha estat el pri-
mer en què s’ha aplicat la rebaixa de manera íntegra, 
tots els mesos de l’any, del 15, el 10 i el 8 per cent 
en el sou dels diputats; una decisió que vam prendre a 
mitjans de l’exercici del 2010 i, per tant, que el 2010 
només es va aplicar durant mig any. L’aplicació aquest 
2011 d’aquella rebaixa ha suposat una mitjana ponde-
rada del voltant del 6 per cent de menys despesa per 
aquest concepte.

Pel que fa al capítol II, hi ha una reducció del 9,18 per 
cent; i, si ho comparem amb el 2009, arriba fins al 21 per  
cent. Aquí hi ha hagut rebaixes evidents en les despe-
ses de protocol, en les despeses de representació, en 
viatges, en comunicació, en el consum energètic, en 
manteniment i en neteja.

També hi ha, de cara al pressupost del 2012, un ànim 
de continuar amb la reducció del parc automobilís-
tic, i així haurem passat en un exercici pressupostari 
de divuit vehicles als cinc que pretenem tenir de cara 
al 2012, i amb un canvi clar de concepte respecte al 
que és el concepte de cotxe oficial i dels serveis que 
se n’han de derivar, i, per tant, una reducció de divuit 
a cinc vehicles, amb la rebaixa evident dels rèntings, i 
també del combustible d’aquests vehicles.

Pel que fa al capítol IV, el capítol de les assignacions 
als grups parlamentaris, hi ha una rebaixa del 5 per 
cent, també amb un gest de cara enfora, però alhora 
també representa, evidentment, una reducció importan-
tíssima, de més de 800.000 euros. Som conscients que 
aquest capítol IV és estructural al funcionament de la  
mateixa democràcia, perquè és el funcionament dels 
partits polítics, però també és evident que semblaria 
molt estrany que tots els capítols tinguessin una reduc-
ció i, en canvi, al capítol IV els partits polítics no ens 
apliquéssim també una reducció. I, per tant, per això 
es va fer aquesta proposta, acceptada per tots els par-
tits polítics.

Finalment, al capítol VI hi ha una rebaixa importantís-
sima, i, en tot cas, el que preveiem és poder incorporar 
durant l’any els romanents o els crèdits propis de què 
puguem disposar. Seguint amb les tretze mesures que es  
van exposar ja en el pressupost del 2011 i que anaven 
bàsicament destinades a l’estalvi energètic, en temes 
de seguretat s’ha de fer la tanca perimetral de l’edifi-
ci, i també en la utilització preferent de la comunica-
ció electrònica en comptes del paper i, per tant, totes 
aquelles inversions que també afecten els mitjans elec-
trònics.

Bé, fins aquí el pressupost del Parlament de Catalu-
nya.

I, com vostès saben, per la Llei del Síndic de Greu-
ges, la Llei 24/2009, també ens pertoca aprovar avui 
el pressupost del Síndic de Greuges. Aquest pressu-
post enguany preveu una reducció de l’11,87 per cent 
respecte al pressupost del 2011. Això vol dir passar 
dels 7.900.000 euros del 2011 als 6.900.000 euros del 
2012.

Recordar també que, des del pressupost del 2011, i 
d’acord amb el previst al títol vuitè de la Llei del Sín-
dic de Greuges, s’hi incorpora el pressupost de l’Au-
toritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura, que 
enguany puja fins a 173.0000 euros.

Per capítols, hi ha una reducció en el pressupost de la 
Sindicatura de Greuges d’un 7,69 per cent en el capí-
tol I, i dir que, quant a personal, des del pressupost del 
2010, que hi havia assignades noranta-nou persones, 
enguany, per al 2012, es preveu arribar a les vuitanta-
set persones; per tant, una reducció evident. El capítol 
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II té una minoració d’un 25 per cent. I el capítol VI, 
una minoració del 33 per cent.

Finalment, també el síndic ens ha presentat un compro-
mís de reducció pressupostària per als exercicis 2012-
2014 i amb un compromís, doncs, en aquests exercicis, 
també, de seguir en aquesta línia d’austeritat.

Bé, fins aquí també el pressupost del Síndic de Greu-
ges.

I, finalment, fer-los arribar una reflexió que en les re-
unions amb tots els grups parlamentaris ja els la vam 
fer arribar i es va fer evident: que la Mesa vol portar 
a debat dels diferents grups parlamentaris l’harmonit-
zació necessària de la legislació que afecta tres insti-
tucions que, tot i que tenen autonomia, i autonomia 
pressupostària, és evident que s’hauria d’harmonitzar 
la seva legislació. No és lògic que aprovem el pressu-
post del Síndic de Greuges i, en canvi, la Sindicatura 
de Comptes i l’Oficina Antifrau no siguin motiu tam-
bé d’aprovació per aquest Parlament. En tot cas, o tots 
d’una manera, o tots d’una altra. Amb l’ànim d’arribar 
a un consens amb tots els grups parlamentaris, volem 
fer aquest debat i, en tot cas, doncs, intentar aquesta 
harmonització legislativa, tot i preservant la indepen-
dència i l’autonomia que tenen aquestes institucions.

Res més. Agrair les aportacions de tots els grups par-
lamentaris en el debat i en les diferents mesures que 
s’han portat a terme de cara al pressupost del 2012, i 
esperem la seva aprovació.

Gràcies.

La presidenta 

Un cop acabada la intervenció, iniciarem la votació 
que... (Albert Rivera Díaz demana per parlar.) Senyor 
Rivera...?

Albert Rivera Díaz 

Sí, senyora presidenta. Per explicació de vot, breu-
ment. 

La presidenta 

Endavant.

Albert Rivera Díaz 

En primer lloc, volem felicitar-nos que el Parlament 
de Catalunya estigui prenent mesures d’austeritat. 
Crec que és la línia adequada conforme el que s’es-
tà fent, i, per tant, tal com vam fer a la mateixa Mesa, 
aquí volem manifestar la nostra satisfacció i vot a fa-
vor en aquest cas. 

Però sí que volem fer una reflexió, que ja l’apuntava el 
vicepresident, i que també caldria portar-ho en aquest 
Parlament, en aquest cas, perquè es vota conjuntament 
i no es pot separar, que és el pressupost del Síndic de 
Greuges, pressupost que puja 100 milions d’euros, en 
un moment de crisi econòmica, i que nosaltres..., crec 
que no s’adequa per a res en aquesta austeritat que 
s’ha d’exigir a les institucions.

Per tant, nosaltres volem posar de manifest que, ara per 
ara, votar els pressupostos comporta votar el mateix 
amb el Síndic de Greuges, i que, per tant, en aquest 
Síndic, com en el cas de la Sindicatura de Comptes 
o l’Oficina Antifrau, estaríem a favor que hi hagu-
és algun sistema, o bé per poder votar separadament 
aquests pressupostos o bé per fer una harmonització 
que pogués ser conjunta i que s’adeqüi a un pressupost 
d’austeritat com el que s’ha fet al Parlament. 

Per tant, votarem favorablement, però volíem deixar 
constància que no estem a favor o no estem d’acord 
amb una part, diguéssim, autònoma d’aquest pressu-
post, que és el del Síndic de Greuges, tal com està for-
mulat actualment. 

Gràcies.

(Veus de fons.)

La presidenta 

Senyor López Tena...

Alfons López Tena 

Gràcies, presidenta. Per explicació de vot. No estem 
d’acord amb els pressupostos, no per al contingut con-
cret, sinó simplement perquè el contingut és impos-
sible de saber. Continuarem aquí amb uns pressupos-
tos que generen uns dibuixets amb coloraines i només 
quatre pàgines de text; és a dir, 52 milions d’euros, vol 
dir 13 milions d’euros per pàgina; no ha passat per cap 
comissió, no hi ha hagut període d’esmenes, no hi ha 
hagut absolutament res

I, a més, aquí s’encobreixen coses, com ara el fet que 
aquest Parlament està contractat tampoc els externs, 
en lloc d’usar els propis lletrats i els lletrats de la Ge-
neralitat, o com ara que es contracta, com vostè sap 
perfectament, a la cunyada del seu fill, Jael Lizarte, 
com a assessora d’aquest Parlament.

Com a conseqüència, votarem en contra d’aquests 
pressupostos, que, si no fossin de Catalunya, sinó d’un 
altre país centreamericà, es diria que són d’una repú-
blica bananera.

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Cridarem a votació. Però sí, dir-li, senyor López Tena, 
que ha passat els tràmits reglamentaris que li corres-
pon, i que va ser aprovat per Mesa Ampliada, a la qual 
vostès no van assistir. 

Per tant, cridem a votació. 

(Pausa llarga.)

Passem a la votació del projecte de pressupost del Par-
lament per al 2012 i del projecte de pressupost de la 
sindicatura de greuges. 

Comença la votació. 

Han estat aprovats per 125 vots a favor i 3 en contra. 
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Projecte de llei
d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(debat de totalitat) (tram. 200-00015/09)

Passem, ara, al punt següent de l’ordre del dia, que és 
el debat de totalitat sobre el projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària de Catalunya.

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presen-
ta la iniciativa, en nom del Govern de la Generali-
tat, l’honorable senyor Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement.

(Pausa.) Conseller, ja pot intervenir.

El conseller d’Economia i Coneixement 

Molt honorable presidenta del Parlament, il·lus trís-
si mes senyores diputades i il·lustríssims senyors di-
putats, és amb una gran satisfacció que m’adreço, de 
nou, al Ple del Parlament de Catalunya per tal de sot-
metre a la deguda tramitació i debat parlamentari un 
projecte de llei.

Aquesta vegada es tracta del Projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària; tant la simplicitat del text que es pre-
senta, com la consideració de l’entorn econòmic en el 
qual ens trobem, han induït el Govern a sol·licitar el trà-
mit de procediment d’urgència, però hem rebutjat el de  
lectura única.

El Govern ha entès que, davant la conveniència d’ofe-
rir una manifestació clara del compromís de la Gene-
ralitat amb l’equilibri econòmic i financer, era bo que 
l’expressió d’aquest compromís comptés amb un de-
bat ampli i amb la participació activa de tots els grups 
parlamentaris. Així, si el text és aprovat, amb les apor-
tacions que hi pugui haver en el tràmit d’esmenes, en-
tenem que els seus efectes seran més sòlids i reforça-
ran, pel que fa a les finances públiques, un missatge de 
rigor, que és especialment important en l’actual con-
text econòmic internacional.

Es podria pensar que aquest projecte de llei respon, 
simplement, a l’excepcionalitat del moment. Efectiva-
ment, en les circumstàncies actuals Catalunya, com la 
resta de l’Estat, no té altra opció que enfilar el camí de 
l’estabilitat pressupostària, la qual cosa vol dir avan-
çar amb certa rapidesa cap a dèficits molt reduïts, tot 
i acotar d’aquesta manera els nivells d’endeutament.

I és per això que, com saben, des del primer moment 
el Govern de la Generalitat ha assumit la seva respon-
sabilitat i ha emprès una política d’austeritat i un es-
forç important de reducció del dèficit. 

L’entorn econòmic europeu del qual som part ens re-
clama, en aquests darrers mesos, reforçar legislati-
vament el principi d’estabilitat pressupostària. Tot 
refermant amb aquest projecte de llei la nostra co-
responsabilitat amb Europa, creiem que estem fent, 
doncs, un pas més en la recuperació de la confiança 
i la credibilitat. Però el compromís amb l’estabilitat 
no és només una necessitat conjuntural. M’explico: 
els ingressos que es consignen cada any en el pressu-
post de la Generalitat de Catalunya han de servir, per 
una banda, per a proveir els serveis que associem amb 
l’estat de benestar, i, per altra banda, per a la planifi-

cació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica 
per a l’impuls de les polítiques de recerca i de desen-
volupament tecnològic, d’infraestructures, de promo-
ció, difusió i accés a la cultura, i de totes les altres que 
el nostre Estatut recull com a matèries competencials 
de la Generalitat, i que requereixen un finançament 
important i que en constitueixen, també, un requisit  
imprescindible per assolir el creixement econòmic i la 
plenitud nacional. 

Per tal de garantir que totes aquestes prestacions es 
puguin desenvolupar i mantenir al llarg del temps, cal 
comptar amb un nivell suficient d’ingressos. Pensem 
que a Catalunya no hi comptem, amb aquest nivell.  
I és per això que s’ha obert la perspectiva de negociar 
un pacte fiscal que ens porti a la suficiència financera. 

Ara bé, la necessitat d’estabilitat pressupostària és una 
altra cosa; amb suficiència d’ingressos o sense, amb 
pacte fiscal o sense, és il·lusori pensar que encadenant 
dèficits pressupostaris, any rere any, i acumulant, per 
tant, deutes sense límit, es poden sostenir nivells de 
despesa permanentment superiors als ingressos. In-
tentar mantenir una estructura de serveis dimensiona-
da per sobre dels ingressos, porta inevitablement a la 
ineficiència i al mal servei. Aquesta ha de ser la raó 
genuïna per autoimposar-nos un principi d’estabilitat 
pressupostària; una altra cosa és que les circumstànci-
es actuals ens hagin fet evident la naturalesa del pro-
blema i que ens hagin portat a la conclusió que el pati-
ment present no s’hauria de repetir mai més. 

En el cas de Catalunya, a més, el principi d’estabilitat 
pressupostària comporta un altre benefici: ser un gran 
ajut per a la causa de mantenir la nostra autonomia 
financera, i, per tant, el nostre autogovern davant els 
condicionaments normatius que vénen d’Europa o del 
Govern de l’Estat, i davant les contingències i restric-
cions que ens vénen dels mercats. Disposar d’un qua-
dre fiscal estable, que no obligui a recórrer al crèdit, 
ens fa menys dependents de les institucions financeres 
i de les vicissituds diàries dels mercats. Guanyem lli-
bertat. 

És prou coneguda la reforma exprés de l’article 135 de 
la Constitució sobre aquesta matèria, feta el setembre 
passat, tot prescindint de l’històric consens constitu-
cional. Hi va haver compareixences, i també un debat 
extraordinari en aquesta cambra el passat 30 de setem-
bre sobre la qüestió. Des del primer moment, vàrem 
expressar que, mentre que el Govern compartia l’es-
sència del contingut de la reforma constitucional que 
es proposava, enteníem que era preferible que fos el 
mateix Parlament de Catalunya qui expressés l’impe-
ratiu legal que informés l’actuació del Govern de la 
Generalitat i la confecció dels seus pressupostos per 
part d’aquest Parlament, per principi, però també per-
què no es generés cap dubte sobre el nostre compro-
mís amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària.

El Govern ha aprovat aquest projecte de llei en base al 
títol sisè de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que 
regula de forma molt concreta les finances de la Gene-
ralitat, específicament el seu article 201 estableix els 
principis que informen el finançament de la Generali-
tat: suficiència de recursos, responsabilitat fiscal, equi-
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tat, lleialtat institucional, autonomia financera, coordi-
nació, solidaritat i transparència.

D’altra banda, l’article 214 encomana a la Generalitat 
l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
atenent, entre d’altres, els principis de la Unió Euro-
pea. És des d’aquest encàrrec que el Govern ha apro-
vat el projecte de llei que avui els presentem. 

El text consta de 9 articles, 2 disposicions addicio-
nals, 1 disposició transitòria, 1 disposició derogatòria 
i 1 disposició final. L’article primer recull el compro-
mís amb l’estabilitat pressupostària i ho fa apel·lant la 
normativa legal de la Unió Europea, apel·lació que es 
repeteix més específicament a l’article 3, que cito lite-
ralment: «Els criteris per al compliment de l’estabilitat 
financera són els establerts o els que s’estableixin per 
la Unió Europea i en especial pel tractat de funciona-
ment de la Unió Europea, el protocol sobre el proce-
diment aplicable en cas de dèficit excessiu i el Pacte 
d’estabilitat i creixement.

A més d’aquests dos articles, referits respectivament 
al principi d’estabilitat pressupostària i als criteris 
per al seu compliment, el text precisa en el seu arti-
cle segon l’àmbit d’aplicació de la llei que s’estableix 
en l’Administració pública de la Generalitat i els ens 
i organismes que en depenen, si bé –i aquesta és una 
precisió important– l’objectiu a assolir és global i no 
individualitzat; és a dir, es tracta d’un número, no de 
tres-cents números.

El text del projecte de llei vol ser també especialment 
concís i clar; per això precisa conceptes i metodologia. 
En el seu article quart defineix l’indicador a utilitzar, 
el de saldo estructural, per avaluar l’objectiu, i això, 
una vegada més, ho fa d’acord amb les línies marca-
des per la Unió Europea. El qualificatiu «estructural» 
és molt important, perquè ens immunitza contra rigi-
deses artificials; per exemple, una caiguda clarament 
cíclica d’ingressos no entraria en el càlcul estructural. 
L’article quart, el més llarg, també precisa els respon-
sables d’establir aquests indicadors: el departament 
competent en matèria d’economia i finances i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya seran els responsables de 
fixar amb caràcter global el component cíclic i estruc-
tural del saldo pressupostari.

També amb l’esperit d’evitar rigideses, l’article cin-
què del projecte de llei no ha volgut deixar de pre-
veure l’escenari en què els ingressos de la Generalitat 
superin els tendencials, és a dir, la situació on el com-
ponent cíclic sigui positiu. Aquest article requereix 
que l’excedent es dediqui a constituir un nou fons de 
reserva que pugui servir per a la cancel·lació de deu-
te o per evitar recórrer a noves operacions creditícies. 
Mentre que ara estem batallant per acotar el creixe-
ment del deute, arribarà el dia en què la tasca serà re-
duir-lo. Aquest article ens hi ajudarà. 

Un aspecte del projecte de llei que ha tingut un cert 
ressò mediàtic el trobem en l’article sisè, on situem 
l’objectiu concret per a la sostenibilitat en un dèficit 
estructural del 0,14 per cent del PIB català a l’horitzó 
de l’any 2018. Amb aquesta fita –2018– volem avan-
çar un objectiu que se’ns demanava per a l’horitzó del 
2020; creiem que el 2018 ja ofereix prou marge. No 

s’ha de magnificar la significació del 0,14 per cent 
versus un altre percentatge petit, inclòs el zero. Hem 
triat 0,14 per cent perquè és pràcticament zero, perquè 
amb un mínim de creixement de l’economia és soste-
nible i perquè és una xifra que ha aparegut en aquest 
context a la discussió estatal.

L’article setè recull explícitament el que sempre ha es-
tat norma de la Generalitat i, de fet, és norma de tots 
els deutes sobirans del món: que els pagaments corres-
ponents a la càrrega financera del deute, interessos i 
capitals, són una despesa prioritària.

Un cop més, per defugir rigideses, l’article 8 preveu la  
possibilitat de poder revisar els límits del dèficit es-
tructural davant de situacions d’emergència, de re-
cessió econòmica o de catàstrofes naturals. Si per 
exemple en algun moment del futur es considerés en 
l’àmbit europeu que s’està travessant una recessió pro-
funda i que calen mesures d’estímul, aquest seria l’ar-
ticle que ens permetria actuar. Haig d’afegir, de tota 
manera, perquè ningú es pugui confondre, que, mentre 
que en la meva opinió a Europa caldria posar l’estímul 
a l’agenda prioritària de l’acció europea, és extrema-
dament improbable que Catalunya es pogués permetre 
participar activament en una política d’estímul, dona-
da la nostra situació fiscal i d’endeutament; però, sens 
dubte, una política d’estímul a Europa ens convindria 
i crec que en aquests moments convindria a Europa en 
general. 

Finalment, voldria destacar que el projecte de llei con-
templa dues disposicions addicionals per modificar 
la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya, i habili-
tar així legalment la nova i important funció que ha de 
desenvolupar l’Institut d’Estadística de Catalunya: la 
d’establir l’indicador de saldo estructural. Es comple-
ta, com correspon al text legislatiu, amb una disposi-
ció derogatòria i una altra d’entrada en vigor de la llei.

Amb el que els he dit fins ara he volgut expressar les ra-
ons per les quals el Govern ha aprovat el Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de la Generalitat que avui 
els presento. Ho ha fet amb la perspectiva de la voca-
ció europea de Catalunya i amb la convicció de la seva  
necessitat i dels beneficis que proporcionarà per al 
futur de Catalunya i de les seves institucions d’auto-
govern. Per això entenem que seria altament positiu 
que aquest projecte de llei comptés amb el més ampli 
suport de les forces polítiques representades al Parla-
ment. No hi ha cap dubte que això constituiria un mis-
satge poderós de rigor i serietat.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, té la paraula, per a la defensa de l’es-
mena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, l’il·lustre senyor Joan Boada.

Joan Boada Masoliver

Gràcies, senyora presidenta. Senyors membres del 
Govern, senyores diputades, senyors diputats, bé, nos-
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altres hem presentat una esmena a la totalitat per dife-
rents raons, però una de les primeres i més importants 
és perquè aquesta llei obeeix a una ideologia clara-
ment, una ideologia conservadora, una ideologia ne-
oliberal, que el que fa és desenvolupar un programa 
econòmic. Ja el coneixem en altres països: Reagan i 
Thatcher fa temps, Cameron i Merkel en podrien ser 
els exemples més clars en l’actualitat.

I en què consisteix, aquest programa econòmic que 
vostès desenvolupen en el nostre país? Desfiscalitza-
ció i la creença en l’autoregulació dels mercats. I a 
més amb dues accions molt concretes: una, reducció 
del sector públic –ho estan fent a tota pastilla–, i tam-
bé la desregulació dels mercats, del campi qui pugui. 
I, això ho saben vostès i les xifres ens ho demostren, 
provoca un augment de les desigualtats en l’accés a la 
renda. Vostès ho fien tot al mercat, i aquest és exclo-
ent per definició; no subministra el bé a aquells que 
no poden pagar-lo, i aquesta és la realitat del mercat, 
no? Per exemple, amb tot el que estem fent en aquests 
moments amb la sanitat, al Govern, i el procés de pri-
vatització. Vostè, senyor Mas-Colell, deia: «Guanyem 
en llibertat.» No, es supediten als mercats a través 
d’aquesta llei, no guanyen en llibertat. 

I, a més a més, van més enllà, no? Jo, per mi, crec 
que són uns fonamentalistes d’aquesta estabilitat pres-
supostària, no? Van més enllà del text de la Constitu-
ció reformada i s’avancen a la llei orgànica que l’ha 
de desenvolupar en terminis i sostre de dèficit, molt 
més estricta que la norma estatal. Dos anys abans, no 
ha donat cap argument fiable, sense una xifra topall, 
el 0,14..., «ah, com que ells ho diuen, nosaltres tam-
bé l’hi posem», em sembla, m’ha semblat l’argument 
que vostè ha vingut a dir, perquè podia haver set zero, 
podia ser qualsevol altre, no?, Esquerra Republicana 
veig que fa el 0,4... Bé, sense cap tipus d’argumenta-
ció. Quin valor té això?

I amb elements tan arbitraris com el creixement ten-
dencial. Senyor Mas-Colell, vostè és possible que ho 
expliqui a la universitat, encara que no ho crec, no?, 
però ens haurà d’explicar què vol dir exactament «el 
creixement tendencial», eh?, ho haurem de calcular, 
perquè encara no sabem exactament com es calcula.

Jo li proposo una cosa, senyor Mas-Colell: per què no 
calculen els ingressos fiscals estructurals que hauria 
de tenir la Generalitat si ens poséssim al dia amb Eu-
ropa en pressió fiscal? Estem nou punts per sota... Què 
li sembla? Seria una bona idea si féssim això, no? Tin-
dria sentit fins i tot, no? Però no els interessa. 

Aquesta llei, com diuen els sindicats, en el vot particu-
lar emès en l’informe del CTESC, «pot limitar la ca-
pacitat de recuperació de Catalunya, ja que ens porta a 
una situació de greuge comparatiu amb la resta de co-
munitats autònomes», per aquest fonamentalisme que 
jo els explicava.

Hi insisteixo, el problema d’aquest país no és el dèfi-
cit, no és el deute, ni és l’estabilitat pressupostària: és 
l’atur i la manca de consum intern, que porten a una 
forta recessió econòmica del país. L’endeutament ter-
cer no és negatiu, i el dèficit tampoc, sinó que està en 
relació amb el cost financer, a més de la capacitat fi-

nancera i la seva sostenibilitat. Són absurdes, les re-
gles fiscals d’equilibri pressupostari i les que volen fi-
xar un percentatge de dèficit estructural. La inversió 
pública que vostès «denosten» contínuament té un pa-
per determinant en el desenvolupament econòmic i so-
cial d’un país, de la mateixa manera que la inversió 
privada el té per al desenvolupament d’una empresa. 
I vostès, la pública, la redueixen a zero o quasi zero.

La política pressupostària té dues potes, i això ho sa-
bem tots, fins a aquí coincidim: ingressos i despeses. 
Però vostès només posen obligacions del costat de la 
despesa, i quan parlen dels ingressos ho fien tot al nou 
pacte fiscal. Això, perdonin, és enganyar la població. 
Quin govern més irresponsable aquell que, a sobre de 
fer patir la població, encara la vulgui enganyar! Més 
o menys ingressos provinents d’un model no signifi-
ca una major recaptació si la política interna d’aquest 
Govern és retallar ingressos, o augmentant les excep-
cions, eliminant bases imposables, modificant l’im-
post de successions, fent el que han fet vostès al Go-
vern de Madrid en època de vaques grasses. Vostès no 
expliquen que, si Catalunya i Espanya s’apropessin al 
nivell d’ingressos fiscals de la mitjana europea, el dè-
ficit públic seria molt menor. Aquí sí, perquè iríem a 
una de les potes: els ingressos. Vostès no hi van, no-
més van a l’altra, a retallar les despeses. I per això 
nosaltres els exigim una consulta popular per pregun-
tar als ciutadans si prefereixen augmentar els ingres-
sos via impostos als que més tenen, o continuar amb 
les retallades.

No parlen d’augment d’ingressos; cap impost, cap taxa 
sobre l’economia especulativa, sobre els intercanvis fi-
nancers, sobre els que tenen més renda, sobre els que 
contaminen, cap política que signifiqui que els sectors 
immobiliaris i financers, que són els que ens han por-
tat a aquesta crisi internacional, paguin més. Com po-
den explicar...? Expliquin a la població el que han fet 
–o, si no, ja ho farem nosaltres–, que en el Congrés 
dels Diputats han donat suport els últims anys a les re-
duccions d’impostos als més rics, proposat sempre pel 
Partit Popular i pel PSOE, que ha significat deixar de 
recaptar 30.000 milions d’euros! Aquest és el proble-
ma, aquest és un dels problemes. I això en un estat que 
està a nou, deu punts per sota de la pressió fiscal amb 
relació a la mitjana europea. Com poden explicar que 
a sobre eliminin l’impost de successions, que només 
pagaven els més rics? Res han fet per limitar les Sicav, 
res contra el frau fiscal, tot a favor d’eliminar l’impost 
del patrimoni.

Per què s’han negat...? Expliquin per què s’han ne-
gat a acceptar les propostes que li fèiem des del nos-
tre grup parlamentari per augmentar els ingressos; 
per què s’han negat a presentar un pla per a l’ocupa-
ció que tingui em compte els jaciments de l’economia 
verda o dels serveis a les persones. Clar, el conseller 
Mena deia l’altre dia en un diari, diu: «El Govern no 
ha de prescriure els sectors de futur, perquè ens equi-
vocaríem.» Evidentment, que mani el mercat; aquest 
ho regularà tot. I el Govern, que no molesti. Doncs, a 
nosaltres i als treballadors i treballadores d’aquest país 
ens molesten el senyor Mena i les seves no-polítiques 
actives. I ens molesten les seves mesures d’acarnissa-
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ment contra els prestadors de la PIRMI o contra els 
aturats, que és el que fa sistemàticament. Això sí que 
ens molesta.

Hi ha un altre camí, i no pararem d’explicar-ho, i la 
població cada vegada ho va entenent més, hi ha un al-
tre camí que vostès no volen utilitzar: el camí de la 
redistribució de la riquesa, el camí d’un pacte fiscal, 
aquí a Catalunya, per fer que qui més té més pagui i 
acabar amb les retallades indiscriminades. 

Jo crec que és un escàndol l’article setè: «L’execució 
dels crèdits pressupostaris relatius al pagament de la 
càrrega financera, interessos i capital del deute pú-
blic de la Generalitat de Catalunya té caràcter priori-
tari sobre qualsevol altra partida de despesa.» Sense 
excepcions, abans l’estabilitat que la recuperació de 
l’economia, abans satisfer els mercats que l’estat del 
benestar de Catalunya. Aquesta és la definició de l’ar-
ticle setè. 

Vostès sovint argumenten que els dèficits actuals són 
impostos del futur i que no podem passar a les gene-
racions futures les càrregues d’avui; el senyor Mas ho 
deia l’altre dia. Però el que és cert és que els dèficits 
d’avui són culpa de les baixades d’impostos del pas-
sat, no a l’inrevés, com ho volen fer creure a la pobla-
ció.

Vostès passaran a les generacions futures una socie-
tat menys cohesionada, molt més desigual en drets, en 
educació, en salut, en serveis socials. Possiblement no 
els importa, ja que qui pateix la seva política de reta-
llades són els treballadors i les treballadores del país, 
són els sectors més vulnerables de la societat; possi-
blement no són els seus. Però no reaccionaran tam-
poc davant les xifres de l’Enquesta de població acti-
va d’aquest trimestre, com ja hem parlat aquest matí? 
No reaccionaran davant el 19,4 per cent d’aturats de 
la població activa, 742.000 persones? No reaccionaran 
amb 200.000 llars on tots els membres estan a l’atur? 
No reaccionaran amb un 43 per cent d’atur juvenil i 
un 23 per cent de temporalitat? Estem al capdavant de 
totes aquestes qüestions. I vostès, d’una part d’aquests 
742.000, d’aquests cent mil i escaig que hi ha de l’úl-
tim trimestre de més, són vostès responsables directes, 
perquè provenen de l’Administració pública, perquè 
provenen del sector públic, perquè provenen de l’edu-
cació, perquè provenen de la sanitat, perquè provenen 
dels serveis socials. I aquesta és la realitat que hi ha 
en aquests moments. Des que estan al Govern tiren al 
carrer, servidors públics, cinc persones cada dia, des 
d’interins a altres persones, doncs, que tenien altres ti-
pus de feines. 

Aquesta és la realitat del que vostès han fet. Vostès 
contribueixen... No em digui que han de repartir res-
ponsabilitats, fa deu mesos que són aquí, i a més a més 
les retallades provoquen aquesta situació, no? Encara 
hem de comptar els anunciats expedients de regulació 
per a 1.500 treballadors que vostès varen anunciar, de 
les empreses públiques de la Generalitat. Catalunya 
està al capdavant en la destrucció de llocs de treball 
fixos; ho deia el senyor Herrera aquest matí al presi-
dent.

Tots els agents socials –bé, els empresaris, no; és ve-
ritat– diuen que una de les causes són les retallades 
brutals a què el Govern de Convergència sotmet la ciu-
tadania. Fins i tot la secretària d’Ocupació afirmava 
que una de les causes de l’augment de l’atur és, en-
tre cometes, «la situació de consolidació pressupostà-
ria» –bé, és l’eufemisme que utilitza per no haver de 
dir «retallades»; ja m’entenen què vol dir, eh?, això 
de «consolidació pressupostària». Això ho ha dit la se-
cretària d’Ocupació. Ho diuen tots els sectors socials. 
És que ho diu algú que tingui un mínim sentit comú. 
L’altra cosa és si està bé o no està bé, però en tot cas 
aquesta és la realitat. I vostès l’han d’assumir, aques-
ta realitat, en forma de responsabilitat. (Pausa.) Bé, el 
senyor Mena tampoc ho diu, també és veritat; sí que 
la secretària d’Ocupació, però el senyor Mena es veu 
que no. El senyor Mena diu que «les retallades no han 
de significar, ni molt menys» –diu, entre cometes–, 
«la pèrdua de llocs de treball», i ho atribueix al deu-
te sobirà i als ajustaments de les plantilles d’empreses 
privades. A vegades penso que el senyor Mena no és 
d’eixe món, no sé on viu, no sé com diu les coses... Jo, 
de veritat, s’ho plantegin veritablement perquè aban-
doni el Govern perquè els fa més mal que bé, no? I 
sobretot a qui fa més mal que bé és als treballadors i 
treballadores d’aquest país. Però és el que diu. És que 
és inadmissible que pugui dir aquestes coses, que no 
pugui veure la realitat. I estarem més o menys d’acord 
amb la seva realitat, però la realitat és que l’Adminis-
tració pública destrueix llocs de treball, i molts, en 
aquest país des de fa deu mesos.

Miri, davant les retallades i les seves conseqüències, 
el catedràtic de ciència política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, el senyor Joan Subirats, que vos-
tès ja coneixen, afirmava diumenge passat en un dia-
ri, diu textualment, diu: «Podem estar assistint a una 
modificació silenciosa, però igualment contundent, de 
les bases de convivència social pactades» –en què es 
basa l’estat del benestar. I això pot significar pèrdua 
de drets. Com el que nega el conseller Boi Ruiz, el se-
nyor Ruiz, quan diu que considera la salut un bé privat 
que depèn de cada ciutadà i no de l’Estat. 

I en aquest tema el senyor Subirats, que coincideixo 
plenament amb ell, però ho posaré en boca d’en Subi-
rats perquè no diguin que sempre ho diem el nostre 
grup parlamentari, el senyor Subirats és molt clar, diu: 
«Un dret no pot estar limitat per l’existència o no de 
fons pressupostaris, ja que si fos així no estaríem par-
lant d’un dret sinó d’una prestació graciable.» Que és 
el que vostè creu que està fent, senyor Ruiz, prestaci-
ons graciables. (Veus de fons.) No, no. Si s’ho creu, 
també li recomanem que no continuï en el Govern per-
què està fent un mal increïble. Ep!, ho diu Amnistia 
Internacional, ho denuncia Amnistia Internacional, 
afirmant que les obligacions en matèria de dret hu-
mans ni s’extingeixen ni s’atenuen en temps de crisi 
econòmica. I li fa una esmena a la totalitat a les se-
ves declaracions. Amnistia Internacional, no Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
que també –que també. Clar, volen continuar destruint 
l’estat del benestar, i vostè, senyor Ruiz, al capdavant. 
Volen continuar laminant drets, i vostè, senyor Ruiz, 
al capdavant. Volen continuar portant moltes persones 
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a l’exclusió social; el senyor Mas al capdavant. Aques-
ta és la realitat que vostès plantegen i aquesta llei for-
ma part d’aquest entramat ideològic neoliberal, de 
dreta conservadora, que vostès representen.

Miri, acabo. La crisi comporta dolor. I avui les recep-
tes neoliberals, les que apliquen vostès i també amb 
el suport del Partit Popular, introdueixen més dolor. 
Em recorda, li ho deia l’altre dia a vostè, senyor Mas- 
Colell, si se’n recorda, em recorda la medicina medi-
eval, que utilitzava sangoneres –sangoneres– com a 
tractament habitual. Evidentment, la recepta era ine-
ficaç i només aconseguia adolorir encara més el pa-
cient; cada vegada el debilitava més. Vostès apliquen 
una política econòmica de metge medieval. No volen 
rectificar, es queden amb les seves receptes tot i saber 
que provocaran més atur, més precarietat, menys es-
perança per als joves. Prefereixen les sangoneres que 
no pas les polítiques modernes, que les polítiques ba-
sades en la creació de llocs de treball a través de l’eco-
nomia verda, a través dels serveis a les persones.

I acabo. L’altre dia ho tornava a dir Krugman, premi 
Nobel, diu: «El patiment a què s’enfronten molts ciu-
tadans i ciutadanes és innecessari» –ho deia ell: és in-
necessari–; «si aquesta és una època d’increïble dolor 
i d’una societat molt més dura, ha estat per elecció» 
–per elecció–, «no havia ni ha de ser d’aquesta mane-
ra.» Aquest és el camí que vostès, el Govern de Con-
vergència, amb el suport del Partit Popular, han triat, 
el del dolor de molts ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya i que és del tot innecessari.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, per a la defensa de l’es-
mena a la totalitat presentada pel Subgrup Parlamenta-
ri Ciutadans, l’il·lustre senyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Honorable presidenta, honorable conseller, miembros 
del Gobierno, diputados, diputadas, Ciutadans califi-
caremos este proyecto de una forma muy sencilla: es 
inútil... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció.) ¿Dos segundos me 
quedan, presidenta? (Veus de fons.) ¿Espero a empe-
zar? (Veus de fons.)

Volvemos a empezar. Ciutadans califica este proyecto 
de una forma sencilla y simple, tan simple y sencilla 
como el proyecto es: es inútil, vacío, está mal tramita-
do y es peligroso. 

Este proyecto de ley es inútil porque sus finalidades 
ya pueden alcanzarse con la legislación vigente, tan-
to la estatal como la europea. Desde 1997 la legisla-
ción de la Unión Europea, de directa aplicación a los 
estados miembros y por lo tanto a las administracio-
nes públicas de ellos dependientes, establece límites a 
su endeudamiento. A nivel nacional, la Ley de estabi-
lidad presupuestaria ya establece detallados límites a  
la deuda pública y al déficit. Y si había alguna duda, la  
última reforma constitucional, también tramitada de 

forma urgente por el Partido Popular y el Partido So-
cialista Obrero Español, ha eliminado cualquier duda 
al respecto. Nosotros ya calificamos también esta re-
forma constitucional como inútil, vacía y mal trami-
tada. A ustedes les hemos añadido «peligrosa», y des-
pués le explicaré por qué. 

Este proyecto, sin embargo, tiene una virtud: es corto 
y es simple –es cierto–, pero en este caso ustedes no 
siguen la máxima aquella de si lo breve, bueno, dos 
veces bueno, no; esto es breve pero tres veces malo. 
Y tres veces malo, primero, porque está vacío de con-
tenido; establece proclamaciones retóricas de escasa 
efectividad, remitiendo a la legislación europea pero 
obviando la legislación estatal y los preceptos cons-
titucionales, una extraña omisión..., no es tan extraña 
partiendo de un grupo parlamentario y de un gobierno 
que parece que vive en Matrix, que parece que obvia 
dónde está Cataluña, ¿no?; parece que no son cons-
cientes de que son una comunidad autónoma de un 
estado que ya tiene regulados los déficits públicos de 
sus administraciones –pasa que, como ustedes no los 
cumplen, pues, supongo que nos regalan con esta nue-
va tramitación.

Después, entre las excepciones que permiten rebasar 
los límites de la deuda, se prevén situaciones de rece-
sión económica, que al final pueden ser un coladero 
si su verdadero objetivo es alcanzar este mágico 0,14 
que ustedes no acaban de explicitarnos exactamente 
por qué han puesto 0,14. Sí lo saben, porque es lo que 
les ha dicho el Ministerio de Economía; pero no lo di-
cen, porque no quieren parecer dependientes del Go-
bierno de España a nivel de cumplimiento de objetivos 
de déficit presupuestario. Y como no lo quieren decir, 
para que no sea que ustedes parezca que dependen del 
Gobierno de España, lo dejan ahí, y usted viene aquí 
y no lo explica; lo he intuido verbalmente, pero no en 
el proyecto de ley, que no lo explicitan. Hombre, una 
cosa es breve, y otra cosa es que ustedes se salten la 
mitad de la explicación de para qué sirve este proyec-
to de ley, y cómo lo construyen, y cuáles son los ar-
gumentos que les han llevado a ustedes a esta gracio-
sa interpretación y propuesta de déficit de las finanzas 
públicas catalanas.

Y, aparte, es que incorpora algunos preceptos que son 
típicos en los gobiernos nacionalistas de nuestra co-
munidad, que son la teatralización exhibicionista, esta 
típica del nacionalismo, que tiene siempre un punto ri-
dículo y excesivo; una gesticulación innecesaria, por-
que ustedes lo que tenían que hacer como gobierno es 
cumplir lo que marca la ley. Lo que pasa es que no lo 
cumplen, ni lo cumplió el anterior Gobierno..., y us-
tedes probablemente no lo harán, porque –otra de las 
cosas que faltan en el simple proyecto de ley que us-
tedes nos presentan–, ¿qué pasa si algún gobierno no 
cumple lo que marca este proyecto de ley?, ¿qué pasa-
rá?, ¿pasará algo? No pasará nada, porque esto no es 
más que gesticulación; gesticulación cuando nadie les 
mira, pero cuando les miran les bajan la calificación 
y junto con la de Valencia es la peor del conjunto de 
nuestro país. 

Porque aquí no se han hecho bien las cosas y proba-
blemente se seguirán sin hacer, mal. Porque cuando 
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uno configura un gobierno marca un poco cuál es su 
línea ideológica. Y ustedes la tienen muy clara. Uste-
des han dejado este Gobierno en manos de las escue-
las de negocios, aquellas –aquellas– que promovieron 
las recetas que han llevado al mundo al colapso finan-
ciero y que ahora vienen como si..., vienen aquí a dar-
nos lecciones de cómo deben gestionarse las finanzas 
públicas, con una sola medida: la austeridad en el gas-
to. Nada que ver con los ingresos, por Dios, no sea 
que nuestros amiguitos y colegas de las cátedras de 
Columbia, de Harvard, ¿verdad?, de Chicago, se enfa-
den, o algunas de Barcelona. No, no, no; el equilibrio 
presupuestario lo vamos a conseguir con austeridad; 
es decir, con recorte de gasto. ¡Sí, señor! 

Y ustedes, como decía Buzz Lightyear, el infinito y 
más allá; no los límites presupuestarios que marca 
nuestra Constitución, no, no, no, mucho más. Porque 
ustedes tienen que evidenciar que ustedes son más chu-
los que un ocho, más chulos que nadie. ¡Ah!, en este 
sentido no les importan para nada los agravios com-
parativos con el resto de comunidades, ni lo que eso 
puede significar a nivel de inversión pública, porque 
les da igual. ¿Dónde está el agravio comparativo que  
usted esgrimía para eliminar el impuesto de sucesio-
nes? ¿Dónde está el agravio comparativo? ¿Qué co-
munidad autónoma se ha esforzado, se ha apretado el 
cinturón más que nadie? ¿Ustedes? ¿Y eso no signifi-
ca un agravio comparativo de nuestra capacidad de in-
versión productiva? Claro que sí. 

Porque ustedes vienen aquí con una especie de pensa-
miento único que los demás tenemos que tragar –y no 
nos lo tragamos. El pensamiento único de decir que el 
problema de la economía de nuestros países es el gas-
to público, eso es una interpretación, no es la interpre-
tación –no es la interpretación–, es una interpretación. 
Y es muy legítimo que uno la asuma como la real y 
verdadera. 

Pero, claro, eso tiene un coste. El coste es que uste-
des van a convertir nuestro estado de bienestar en es-
tado de beneficencia, que ustedes siguen construyendo 
una nación mientras destruyen el estado de bienestar 
y destruyen algo peor, que es irrecuperable, que son 
los principios éticos que tienen que regir un gobierno. 
Ustedes autolimitan el crecimiento de nuestra comu-
nidad, ustedes ponen palos a las ruedas a la capacidad 
que puede tener un gobierno de incentivar el creci-
miento económico. Y lo hacen porque tienen un ob-
jetivo –y acabo, presidenta–, tienen un objetivo muy 
claro, que es pauperizar el estado, pauperizar la Admi-
nistración, porque ustedes en definitiva ni creen en el 
estado como elemento de transformación ni en las ad-
ministraciones como elemento de transformación sino 
de gestión de unos recursos cada vez más inferiores 
que legitimen la privatización progresiva de nuestro 
Estado y nuestra Administración.

Gracias, presidenta; gracias, conseller, diputados, di-
putadas.

La presidenta

A continuació, per a la defensa de l’esmena a la totali-
tat presentada pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 

Catalana per la Independència, té la paraula l’il·lustre 
senyor Uriel Bertran.

Uriel Bertran Arrué

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., bé, senyor Andreu Mas-Colell, malauradament 
estem vivint en aquesta sessió una nova mostra de pro-
vincialisme. De provincialisme, perquè vostès quan 
van a Madrid..., allà es van oposar a votar la Constitu-
ció espanyola, la reforma de la Constitució espanyola, 
van dir: «No la votem, no estem d’acord amb aquesta 
reforma que està promovent el Partit Popular i el Par-
tit Socialista que limita el dèficit pressupostari», i ara 
vostès vénen aquí a ser els primers de la classe, a ser 
dòcils, a ser obedients i a aprovar una llei de limitació 
total de dèficit pressupostari quan els ho ha ordenat el 
Ministeri d’Economia i Finances. És a dir, tot de cara 
a la galeria. Vostès van allà, fan el teatre, diuen que no 
pensen votar aquesta reforma de la Constitució espa-
nyola, i després vinga, a corre-cuita, a ser els primers 
de la classe. 

Si aquesta llei té com a objectiu recuperar la confian-
ça i la credibilitat dels mercats internacionals, el pitjor 
que podien fer vostès és presentar aquesta llei. Perquè 
sap què vol dir que presentin aquesta llei? Que la seva 
paraula no se la creu ningú, que la seva paraula no ser-
veix per a res, que vostès reconeixen que no tenen cap 
credibilitat en els mercats internacionals, i, per tant, 
han de venir a presentar una llei a veure si, d’aquesta 
manera, aconsegueixen que algú se’ls cregui una mi-
queta més. Però això no canviarà la seva manca abso-
luta de credibilitat en els mercats internacionals, com 
ho demostren les qualificacions de rating de les agèn-
cies, que situen Catalunya en el pitjor rating d’entre 
les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Si vostès incompleixen la llei que els diu que han de 
presentar els pressupostos de la Generalitat el mes 
d’octubre, i se’n vanten i diuen «no passa re, la llei 
ens obliga a presentar els pressupostos el mes d’octu-
bre i no els presentarem, i no pensem complir aquesta 
llei i no pensem fer re per complir aquesta llei», com 
vostès, ara, volen que algú es cregui que aquesta llei sí 
que la compliran, que ara sí que..., que amb aquesta sí, 
eh?, que, a l’any 2018, nosaltres posarem el dèficit pú-
blic al 0,14 per cent del producte interior brut. La ve-
ritat és que estan fent el ridícul davant de la comunitat 
internacional, incomplint les lleis que ja estan aprova-
des i, ara, presentant-ne una perquè ens creguin..., per-
què, com que no es creuen la nostra paraula, presen-
tem una llei a veure si algú, d’aquesta manera, cola, 
a més a més, al dictat del Ministeri d’Economia i Fi-
nances.

Sap com es recuperen la credibilitat i la confiança en 
els mercats internacionals? Tenint poder sobre els in-
gressos. Podent-li dir a la comunitat internacional: 
«Escolteu, tinc poder per generar ingressos, i, per tant, 
per poder pagar la despesa financera.» Però és que, a 
vostès, resulta que després no els paguen el Fons de 
competitivitat; no els paguen el que encara es deu de 
la inversió en infraestructures de l’any 2008 de la dis-
posició addicional tercera, més de 700 milions d’eu-
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ros. A vostès, l’Estat espanyol no els avala l’emissió 
de bons que estan, en aquests moments, col·locant a 
particulars. Vostès, en aquests moments, no tenen cap 
garantia, no poden donar cap garantia que aquells in-
gressos que vostès preveuen que tindran els aconse-
gueixin. Aquest és el principal problema de credibi-
litat. Si tot el dia van plorant, dient «no em paguen 
la inversió en infraestructures, no em paguen el Fons 
de competitivitat, no em paguen l’emissió de bons pú-
blics que estic fent, no me l’avalen, i, per tant, anem a 
la intempèrie en aquesta emissió de bons públics a la 
ciutadania», com volen que algú es refiï que paguin 
vostès, després, els compromisos que tenen a l’hora 
de pagar la despesa financera, el deute financer en els 
mercats internacionals?

La confiança i la credibilitat s’aconsegueixen amb una 
política econòmica que promogui el creixement eco-
nòmic, que promogui els ingressos fiscals, que per-
meti complir amb els objectius de dèficit. Si vostè li-
mita el dèficit públic a pràcticament el 0 per cent, el 
que vostè també està limitant és la inversió de despesa 
pública, la inversió en l’economia, i, per tant, afavo-
rir el creixement econòmic. Si vostè limita de forma 
tan brutal el dèficit públic, el que provocarà és reces-
sió econòmica; el que provocarà és que hi hagi menys 
ingressos fiscals l’any que ve; el que provocarà és que 
vostè hagi de fer retallades més fortes, que encara pu-
gui injectar menys diners a l’economia, i, per tant, que 
encara tinguem un creixement negatiu del producte 
interior brut. I això és el que ha portat a la situació  
de Grècia. El que ha portat, en bona part, a la situació de  
Grècia és que la recessió ha sigut tan forta, atès que 
s’injectava tan poc diner a l’economia i el que s’injec-
tava, s’hi injectava malament perquè no anava a l’eco-
nomia productiva, que han entrat en un cercle viciós 
impossible de sortir-se’n.

Vostè, en limitar el dèficit públic, no significa que 
aconseguim un creixement econòmic. Perquè, si no 
injectem recursos a l’economia productiva, no acon-
seguirem aquest creixement econòmic, i el que és ja 
realment escandalós és que, si a Maastricht –a Maas-
tricht–, al tractat de Maastricht es parlava de fins a un 
3 per cent del producte interior brut de dèficit públic, 
vostès ara el limiten al 0,14. Jo estic d’acord que no es 
pot estirar més el braç que la màniga, però tampoc es-
tic d’acord que es limiti absolutament a zero. Ha d’ha-
ver-hi un marge per a la política econòmica: entre el 
0,14 per cent i el 3 per cent de Maastricht, que són els 
criteris de la Unió Europea, hi ha una diferència molt 
substancial.

I, d’altra banda, aquest article que vostès diuen: «El 
primer que hem de fer és pagar la càrrega financera, 
abans que qualsevol altra despesa.» És a dir, abans que 
injectar diners a l’economia productiva, a fer infraes-
tructures, a recerca i desenvolupament, hem d’estar 
sota els dictats i sota les ordres dels mercats interna-
cionals.

Sap què aconsegueix aprovant aquest article? Que vos-
tè ja no té cap capacitat negociadora amb els mercats 
internacionals –cap. Si vostè vol renegociar el deute, 
si vostè vol que els venciments es puguin postergar 
en el temps, si vostè vol rebaixar el tipus d’interès, si 

vostè vol fer qualsevol cosa, si vostè vol tenir capaci-
tat negociadora, aquí se l’està carregant, perquè, si els 
mercats internacionals ja saben que el primer que farà 
vostè, abans que qualsevol altra despesa –sanitat, edu-
cació, recerca i desenvolupament, infraestructures–, 
és pagar-los a ells..., vostè no té, en aquests moments, 
cap capacitat negociadora per poder aconseguir el que 
està aconseguint Islàndia, el que està aconseguint Bèl-
gica, el que estan aconseguint molts països de la Unió 
Europea, que és renegociar venciments de deute amb 
els mercats internacionals.

El resum? El de sempre: vostès molt forts amb els fe-
bles –molt forts amb els febles–, tancant CAP, tan-
cant plantes hospitalàries, retallant la sanitat, retallant 
l’educació..., i molt dèbils i molt febles amb els forts: 
abaixant el cap, acceptant la subordinació política i 
mantenint Catalunya a l’espoli, a la dependència polí-
tica i en l’empobriment, cada vegada amb més aturats 
que ja superen els 700.000.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació, per a la defensa de l’esmena a la tota-
litat presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor 
Sergi de los Ríos.

Sergi de los Ríos i Martínez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i se-
nyors diputats, consellers, conseller Mas-Colell, hem 
presentat esmena a la totalitat, però una esmena a la 
totalitat diferent, si em permet; fins ara, hem assis-
tit a la defensa d’unes esmenes a la totalitat de retorn 
d’aquest text, i, en el nostre, és una esmena a la totali-
tat que adjuntem, que acompanyem un text alternatiu. 
Perquè entenem, en primer lloc, que aquesta llei, que 
vostès estan plantejant, és curta, però és molt impor-
tant. És tan important com que condicionarà els pro-
pers nou pressupostos de la Generalitat, dels propers 
nou exercicis. I això és molt important, perquè aquí 
estem parlant de polítiques socials –política educativa, 
de salut, de promoció de les empreses, d’ocupació–, 
però, al final, tot això va a parar en un pressupost.  
I aquest pressupost, el pressupost de l’any que ve, el 
de l’altre, el de l’altre, fins a nou exercicis, quedarà 
condicionat pel que, finalment, s’aprovi en aquest text 
d’estabilitat pressupostària.

I, per tant, hem fet un exercici, des d’Esquerra Repu-
blicana, de responsabilitat –de responsabilitat–, pre-
sentant un text alternatiu. S’ha de complir l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. Totalment d’acord, coin-
cidim amb el Govern. Hem de complir aquest com-
promís d’estabilitat pressupostària. Però no coinci-
dim amb el Govern de quina manera s’ha de complir 
aquest objectiu d’estabilitat pressupostària.

Quins antecedents? Vostè, senyor conseller, els ha dit. 
Hi ha una reforma exprés de la Constitució espanyo-
la, d’aquest mateix estiu, en la qual permet a l’Estat 
intervenir en la política pressupostària de les adminis-
tracions, tant autonòmiques com locals. Per tant, això 



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  30

és una invasió, en tota regla, de les competències de 
la Generalitat de Catalunya i és un atac frontal a l’au-
tonomia financera i a l’autonomia de despesa que es 
fixen en els articles 201.2 i 202.2, respectivament, de 
l’Estatut.

Davant aquesta situació, el país, Catalunya, ha de res-
pondre a aquesta limitació i ha de respondre fent una 
llei pròpia. I, com li deia, fins aquí estem d’acord, però 
no estem d’acord amb el contingut. No es pot reprodu-
ir el que es pressuposa que es fixarà amb la llei orgà-
nica que desenvolupi la citada reforma constitucional. 
Vostè, en la seva intervenció, ho ha dit. Aquestes xi-
fres..., quan es referia a la xifra del seu projecte de llei, 
que fixa el 0,14 per cent com el límit d’aquest dèficit 
estructural, doncs..., xifres que van sortir en el debat 
pressupostari, xifres que van sortir, però, realment, no-
més van sortir en el debat pressupostari, i, en cap cas, 
han estat fixes. Això ho fixarà una futura llei orgànica. 
I, fins i tot, d’aquells terminis que també van sortir en 
el debat pressupostari, doncs, fins i tot, el seu projecte 
de llei és molt més restrictiu, que avança en dos anys 
–en dos anys– la seva aplicació.

És, doncs, en aquest marc que sorgeix el nostre text al-
ternatiu. Però també m’agradaria fer esment a una sè-
rie d’aspectes, algunes dades a tenir en compte. Com 
deia, aquesta modificació de la Constitució limita no 
només el dèficit públic, sinó que també ho fa a l’auto-
nomia financera i a l’autonomia pressupostària de la 
Generalitat de Catalunya. I, en canvi, no limita el dè-
ficit fiscal –i, en canvi, no limita el dèficit fiscal–, i és 
que hi ha una relació directa en el que són les balances 
fiscals –en el nostre cas, dèficit fiscal– i el dèficit pú-
blic d’una administració com, en aquest cas, la Gene-
ralitat de Catalunya.

Vostè ho deia a la compareixença de dimecres passat a 
la Comissió d’Economia i Finances del Parlament, do-
nava dades actualitzades del dèficit fiscal. Deia que, en 
el període 2006-2009, estem parlant d’un dèficit fiscal 
entre un 8 i un 8,5 per cent del nostre producte interi-
or brut. En xifres rodones, absolutes, al voltant d’uns 
16.000 milions d’euros d’espoli fiscal; diners que els 
catalans i catalanes paguem en forma d’impostos, que 
les empreses catalanes paguen en forma d’impostos, 
però que, en canvi, van a Madrid i no tornen. I si una 
part d’aquests es quedessin? Que això és el que pre-
tenem, una part important, tota aquella part, exceptu-
ant-ne els serveis que presta l’Estat a Catalunya i una 
compensació territorial, tal com es desprèn de les con-
clusions de la comissió d’estudi del pacte fiscal basat 
en el concert econòmic que vam aprovar divendres 
passat en aquest Parlament. Doncs, que la Generalitat 
tindria més ingressos. I, si tenim més ingressos, òbvi-
ament, amb una bona gestió, tindríem menys dèficit 
públic, i, si hi ha menys dèficit públic, tindríem menys 
endeutament. I aquí és on hi ha una relació directa en-
tre les balances fiscals, ho repeteixo, en el nostre cas, 
un dèficit fiscal, i el dèficit públic, l’endeutament pú-
blic. I aquest és un aspecte que s’ha de tenir en compte 
en un país com el nostre, que pateix un espoli fiscal en 
tota regla.

Però, en paral·lel a tota aquesta situació, cal, tam-
bé, analitzar la distribució del dèficit públic total, del 

global de l’Estat. I quan un s’entreté a revisar dades, 
veu que en aquest deute públic –el que hi ha, ara, en 
aquests moments, el deute públic viu en aquests mo-
ments– tres quartes parts d’aquest deute públic, el 75 
per cent, pertany a l’Administració central de l’Estat, 
i només un 17 per cent a les diferents comunitats au-
tònomes, malgrat que la Generalitat –parlem de Cata-
lunya– suporta el gruix de polítiques socials, aquestes 
polítiques més expansives en despesa –salut, educa-
ció, les pròpies polítiques socials. I segons aquestes 
xifres que es desprenien del debat de la reforma ex-
prés constitucional, resulta que l’Estat s’autolimita en 
un 0,26 per cent de dèficit públic i obliga les comuni-
tats autònomes a un 0,14. És a dir, una limitació molt 
més rigorosa, malgrat que les competències d’aquelles 
polítiques de despesa més expansives estan en mans, 
en aquest cas, de la Generalitat i no pas de l’Adminis-
tració central de l’Estat. Resulta que tenim un topall 
més estricte, i, en canvi, l’Estat té un topall menys es-
tricte, quan, qui té les responsabilitats de les despeses 
més expansives som, estem a la Generalitat.

Senyor conseller, per nosaltres, per Esquerra Republi-
cana, això no té cap tipus de sentit; no té, absoluta-
ment, cap tipus de sentit. I, per això, creiem que la llei 
pròpia del país, d’estabilitat pressupostària, no pot fer 
seguidisme –no pot fer seguidisme–, perquè no té cap 
tipus de sentit. Cal tenir una llei d’estabilitat. Sí, ho dic 
per tercera vegada, però amb continguts que s’adaptin 
a la realitat que acabo de descriure ara mateix. Cal una 
llei d’estabilitat menys rígida, que eviti, com deia vos-
tè, les rigideses, n’ha citat unes quantes, de rigideses 
i, de fet, evita algunes rigideses en el seu text origi-
nal, però encara n’ha d’evitar més, de rigideses –enca-
ra n’ha d’evitar més. I n’ha d’evitar més, perquè, en el 
nostre text alternatiu, no només ens fixem en la despe-
sa, sinó que també ens fixem en els ingressos. 

I passo a descriure, breument, quin és aquest text al-
ternatiu que nosaltres hem presentat a la llei pròpia 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya.

En primer lloc, quant a l’indicador utilitzat, aquí, co-
incidim: és l’indicador del saldo pressupostari estruc-
tural o ajustat, en aquest cas, en el cicle econòmic, en-
tenent que hi ha una part d’aquest saldo que correspon 
a un comportament cíclic de l’economia i l’altra que 
pertany a l’àmbit més estructural.

Quant a l’article 5, on vostès, doncs, preveuen aquest 
fons de reserva, aquí és on nosaltres incorporem ele-
ments que tenen a veure no només amb la despesa, 
sinó també amb els ingressos. Entenem que el creixe-
ment de la despesa de les administracions públiques 
catalanes, tant el pressupostat com l’executat, no pot 
superar la taxa de creixement mitjà, termini de refe-
rència de l’economia catalana. I en aquest punt fem 
una excepció, i és que, si durant aquest temps s’adop-
ten canvis normatius que suposen, per exemple, un 
augment permanent d’ingressos o, per exemple, una 
disminució permanent d’ingressos, és amb aquest 
marge de maniobra d’aquesta recaptació on ens po-
drem moure per sobre o per sota d’aquest creixement 
de la despesa, que, com repeteixo, no pot superar en 
cap cas la taxa de creixement mitjà de referència de 
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l’economia catalana per a aquest període –estic par-
lant de períodes mitjans.

Després hi ha un altre aspecte important, i és que 
quan els ingressos superin la tendència dels ingres-
sos estructurals, que vostès destinen el cent per cent 
d’aquesta diferència a crear el fons de reserva, nos-
altres entenem que ha d’anar la meitat d’aquests in-
gressos, sí, a crear aquest fons de reserva, però l’al-
tra meitat ha d’anar destinada a polítiques socials. I a 
polítiques socials perquè creiem que en aquest punt i 
introduint aquest punt en concret el que fem és, en pri-
mer lloc, que no es facin irrecuperables totes les reta-
llades socials que s’estan fent precisament per ajustar 
els comptes, que no es facin irrecuperables; és a dir, 
per tant, que es destini la meitat d’aquests ingressos 
de més que en èpoques de bonança es poden produir 
a recuperar nivells de polítiques socials que en aques-
tos moments s’estan perdent per les retallades. Això és 
important. I, per l’altre costat, crear un fons de reserva 
que, com en el seu cas, es dedicaria a la cancel·lació 
de deute i, evidentment, no fer noves apel·lacions al 
crèdit.

Quant a l’objectiu de sostenibilitat, nosaltres marquem  
el 2020, vostès el 2018. Entenem que s’ha de fixar 
l’any, si més no, que s’ha establert, l’any 2020. No te-
nim per què avançar dos anys, perquè això obligaria, 
entre d’altres coses, a fer encara més retallades per po-
der arribar abans –dos anys abans, en aquest cas–, que 
no pas el que estava previst inicialment.

I amb el dèficit estructural, que vostès el situen al 0,14, 
nosaltres el situem al 0,4. Basant-nos en aquestes da-
des, el que fem és agregar el de les comunitats autòno-
mes a aquell que es reserva l’Administració central de 
l’Estat. Per quines circumstàncies? Per aquestes cir-
cumstàncies descrites a l’inici: és un territori en què 
patim espoli fiscal, estem patint espoli fiscal, 16 mi-
lions d’euros, que tenen una relació molt directa amb 
la xifra de dèficit públic que pot tenir el nostre país, i, 
a més a més, som una administració que concentrem 
la immensa totalitat de les polítiques més expansives, 
aquelles socials: en educació, en salut i polítiques so-
cials per extensió.

Posteriorment, quant a la càrrega financera –abans el 
diputat Boada en feia un esment, en aquest article setè, 
quant a la prioritat–, nosaltres entenem, en el nostre 
text alternatiu, que es presumeix que la partida pressu-
postària, per tant, els crèdits pressupostaris relatius al 
pagament d’interessos i capital del deute públic de la 
Generalitat es cobreixen en totalitat quan un fa el pres-
supost. Si no es cobreixen en totalitat quan un fa el 
pressupost, doncs, allò ja no és un bon pressupost, és 
un pressupost que no va enlloc; ja seria un pressupost 
que ens donaria o partiria d’una hipòtesi falsa d’ini-
ci. I, per tant, entenem que es presumeix que totes les 
obligacions d’interessos i de retorn de capital ja s’in-
corporen en el pressupost; i estem parlant de pressu-
postos públics realistes en aquest sentit.

Després, posteriorment ho vinculem a la creació..., o a 
dos projectes de llei: un, de llei de finances locals, tot 
l’àmbit dels ajuntaments –quan estem parlant d’esta-
bilitat pressupostària, aquí entrem en un altre àmbit, 

com és el de les finances locals–, i també un projec-
te de llei de modificacions normatives necessàries per-
què Catalunya tingui una regulació tributària amb una 
major equitat fiscal. Entenem que, quan parlem d’esta-
bilitat pressupostària, també hem de parlar de política 
fiscal, política fiscal i amb equitat; ser més justa: qui 
més té ha de pagar més, i sobretot en aquestos mo-
ments.

I, finalment, una disposició transitòria per nosal-
tres molt important. I es tracta del següent: si estem 
en un moment, com el d’ara, en què no es complei-
xen les previsions d’estabilitat pressupostària, qualse-
vol modificació normativa que afecti una disminució 
d’ingressos s’haurà de justificar suficientment i haurà  
de compensar-se per una altra disposició que garantei-
xi, com a mínim, els mateixos ingressos. Què estic di-
ent amb això? –i ho poso amb un exemple recent. Es-
tem en una situació en què no es compleix el principi 
d’estabilitat pressupostària, i vostès decideixen supri-
mir un impost, decideixen prescindir d’uns ingressos. 
Doncs bé, amb aquesta disposició transitòria, vostès 
ho haurien pogut fer igualment, evidentment, però ho 
haurien hagut de compensar amb un increment d’in-
gressos tributaris per alguna altra part, ho haurien ha-
gut..., si estan en un moment d’incompliment de llei 
d’estabilitat, vinculant els ingressos també al dèficit 
públic. 

És, doncs, aquest, el text...

La presidenta

Senyor diputat...

Sergi de los Ríos i Martínez

Vaig acabant, senyora presidenta. És, doncs, aquest, el 
text alternatiu que presentem des d’Esquerra Republi-
cana. Entenem que hem de tenir una llei d’estabilitat 
pròpia, però una llei d’estabilitat pressupostària pròpia 
que no només es fixi en la despesa, sinó que també es 
fixi en els ingressos. I, en cas de no prosperar, doncs, 
evidentment, la línia de les nostres esmenes a l’articu-
lat anirà al conjunt de propostes que hem fet en aquest 
procés d’innovació parlamentària, si més no.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en primer lloc, 
en nom del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre 
senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Sí, moltes gràcies, presidenta. Consellers, senyores di-
putades i senyors diputats, avui venim a debatre una 
llei que és la Llei d’estabilitat pressupostària, que ens 
presenta el Govern de Catalunya; l’ha explicat el con-
seller, és una llei senzilla, de nou articles, però que, tot 
i així, a nosaltres, al Grup Socialista, ens obre molts 
interrogants.
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No són interrogants sobre el principi que aquesta llei 
diu voler complir, que és el principi d’estabilitat pres-
supostària. Jo suposo que a ningú se li escapa que và-
rem aprovar fa poc temps una reforma de la Consti-
tució que defensava aquest mateix principi; el vàrem 
defensar també en una resolució que es va aprovar en 
el Ple extraordinari que vàrem celebrar aquí, al Parla-
ment de Catalunya, avalant la reforma constitucional; 
el vàrem defensar en la llei estatal del 2006; l’hem de-
fensat en els diferents tractats europeus, i, més impor-
tant encara, el recull el nostre Estatut.

En aquest punt, perdonin-me, eh?, deixin-me fer un 
parèntesi, conseller, perquè l’exposició de motius 
d’aquesta llei –vostè ho ha explicat bé– es basa en 
l’Estatut i l’article 201 –vostè l’ha citat–, i jo no sé si 
vostè em sabrà explicar com divendres passat el seu 
grup va votar contra l’article 201 a la comissió del pac-
te fiscal. Jo no ho sé, eh?, és un consell, potser, que en 
lloc de renegar de l’Estatut quan interessa i aprofitar-lo 
quan interessa, potser que el respectéssim sempre, ja 
que és la llei de lleis fins que no en tinguem una altra, i 
ens donaria més tranquil·litat a tots.

En tot cas –tanco parèntesi d’aquest tema, que és im-
portant però no és el que ens ocupa avui–, per què deia 
que hem defensat –l’hem defensat ara i abans, l’hem 
defensat aquí, l’hem defensat allà– el principi d’esta-
bilitat pressupostària? Perquè és un principi de sen-
tit comú. Perquè és de sentit comú defensar que en el 
mitjà termini o el que és equivalent, en termes de dèfi-
cit estructural –no conjuntural, estructural, per tant, no 
any a any–, les finances del Govern han d’estar equi-
librades entre el que s’ingressa i el que es gasta. I a 
mi m’agradaria insistir sobre això, perquè crec que es 
confon des d’una banda i des de l’altra.

L’estabilitat pressupostària amb la suficient flexibili-
tat –flexibilitat– per adaptar-se al cicle econòmic és 
sensata; fer dèficits raonables en temps de crisi i su-
peràvits en temps d’expansió té tot el sentit del món. 
El que no té cap sentit és dogmatitzar aquest principi, 
com van fer el president Aznar i les seves companyies, 
perquè això equival a renunciar al paper estabilitzador 
i dinamitzador que tenen els governs en temps de crisi, 
un paper que és imprescindible, al qual la llei entenem 
que no renuncia. Estabilitat pressupostària no és dèfi-
cit zero.

I, per altra banda, el que tampoc és veritat és entendre 
que limitar el dèficit equival sempre a limitar la despe-
sa, perquè no és el mateix, en absolut és el mateix. No 
és el mateix tenir un govern que decideix posar uns 
impostos elevats, justos, que, per exemple, recaptin  
10 milions d’euros, i decideix gastar aquests 10 mili-
ons d’euros, que un govern que vol posar uns impos-
tos baixos, recaptar en total 5 milions d’euros i gas-
tar 5 milions d’euros. En els dos casos tindríem dèficit 
zero, però no és en absolut el mateix. No és el mateix 
respecte a la dimensió del sector públic, a com pot ser 
de proactiu aquest sector públic, i tampoc és el mateix 
perquè les polítiques que hi ha al darrere no hi tenen 
res a veure.

I, per tant, jo crec, senyor Boada, no convé –no con-
vé– que ens enganyem: no és el mateix Suècia que  

Suïssa, per molt que els dos tinguin principis d’esta-
bilitat pressupostària, no són en absolut el mateix. No 
és el mateix el que fa la Generalitat, que retalla impos-
tos i, de retruc, ha de retallar encara molta més despe-
sa, que complir amb aquesta austeritat sense eliminar 
l’impost de successions o negant-se a recuperar l’im-
post de patrimoni. El problema, senyores i senyors di-
putats, no és el principi d’estabilitat pressupostària, és 
com s’aplica, és a qui afecta.

Ara bé, tot i que estem d’acord, per tant, amb aquest 
principi subjacent de la llei, com jo li deia abans, con-
seller, tenim alguns interrogants.

En primer lloc, dèficit estructural, creixement tenden-
cial –també li ho deia el senyor Boada–, són concep-
tes ambigus, acadèmicament interpretables, i, per tant, 
convindria, jo crec, perquè aquesta llei fos més sòlida, 
definir-los millor.

En segon lloc, per què el 0,14? Li ho deien també de 
maneres diferents el senyor Cañas i el senyor De los 
Ríos: per què el 0,14? Per què no un número menor, 
per què no un número major?, tot i que estem parlant 
de dèficit estructural. Vostè em podrà dir que això li 
marca l’Estat, però no seria cert, perquè no està desen-
volupada, la llei orgànica. I és en aquesta llei orgànica 
on de veritat hem de defensar el nostre autogovern, on 
de veritat hem de defensar que el repartiment de càr-
regues entre l’Estat i la Generalitat sigui just. El 0,14 
em sembla que no està suficientment justificat ni argu-
mentat, com, per altra banda, també li ho deia l’infor-
me del CTESC en aquesta llei.

Tercer, i partim d’aquest 0,14, imaginem que el do-
nem per bo. Per què l’hem de complir el 2018 i no 
el 2020, com diu la reforma de la Constitució? Per 
què hem de ser més restrictius que Espanya? És per 
aquest motiu, potser, que vostès no van votar la refor-
ma de la Constitució? Els semblava massa laxa, la vo-
lien més restrictiva? Perquè nosaltres no entenem per 
què a Catalunya hem de ser més restrictius. Els mer-
cats funcionen com funcionen –bastant malament, per 
cert–, i tots després d’aquest estiu vàrem decidir cons-
cientment fer un sacrifici, perquè hem decidit lligar el 
nostre destí econòmic a Europa, perquè ens hem de 
sacrificar per tenir un veritable govern europeu que 
funcioni. I això va imposar unes condicions a Espa-
nya, en uns moments convulsos, a complir el 2020, a 
donar un senyal important per complir el 2020. I vostè 
ens diu: «No, nosaltres des de Catalunya, més.» Nos-
altres, Catalunya, que el nostre destí en termes de deu-
te, sap vostè, conseller, millor que jo que està lligat  
al d’Espanya, perquè el nostre deute porta marca  
«Reino de España», hem de ser més estrictes que l’Es-
tat en el compliment d’aquest principi.

I com que això, aquests interrogants que li citava, no 
acaben de tenir sentit, a nosaltres sincerament, conse-
ller, el que ens sembla és que aquesta llei té més de 
pacte ideològic amb el Partit Popular i de pacte per 
l’aprovació pressupostària amb el Partit Popular, que 
cap cosa més. A mi, sincerament, no m’agradaria, per 
tant, posar el nostre autogovern en això; crec que seria 
impropi, crec que seria enredar. I, com li deia abans, 
la defensa de l’autogovern en aquest tema estarà en la 
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llei orgànica, a les Corts, i allà esperem que l’interès 
de Catalunya primi per sobre d’altres interessos, i, per 
tant, espero que puguem anar-hi junts.

Jo li deia i li acabo de plantejar aquests interrogants, 
però també n’hi han uns altres pel que fa a l’actitud 
política que han tingut vostès amb aquest tema. Vostè, 
conseller Mas-Colell, el 24 d’agost –em recordo de la 
data, perquè és l’aniversari del meu fill gran– va dir 
moltes coses a Prada de Conflent. Va dir, per exemple, 
que tenia preparats els pressupostos; després hem vist 
tot el que ha passat. Va dir també que la reforma de la 
Constitució espanyola li semblava més que raonable. 
I jo em crec..., no tinc cap motiu per no creure-me’l, 
evidentment; però deixi’m dir-li, també, que això no 
és ni el que diuen, ni el que fan, ni el que voten el seu 
Govern i el grup que li dóna suport.

Perquè vostès, aquí al Parlament, varen votar en con-
tra de l’estabilitat pressupostària, i avui la volen més 
que ningú, més restrictiva encara. Això, perdoni’m, 
com s’entén? Com s’entén aquesta paradoxa, que vos-
tès voten en contra de l’estabilitat pressupostària amb 
Esquerra Republicana i amb Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i avui votaran 
aquesta llei amb el Partit Popular i el Partit Socialis-
ta de Catalunya? És que no veuen que tots, per diver-
ses raons, òbviament, estem al mateix lloc i són vostès 
que van i vénen, segons els interessa? I jo crec que 
això, sincerament, mereix una explicació.

Tot i que aquestes explicacions esperem tenir-les, però 
segurament no les tindrem, avui nosaltres no donarem 
suport a les esmenes a la totalitat que s’han presentat 
i, per tant, donarem suport perquè aquesta llei continuï 
la seva tramitació. Perquè podríem haver fet dues co-
ses davant d’aquesta llei, sincerament, i les dues serien 
per coherència. Nosaltres podríem haver estat cohe-
rents amb el paper d’oposició responsable que fa Con-
vergència i Unió a Madrid, aquest paper de què tant es 
vanagloria el senyor Duran i Lleida. Aleshores el que 
hauríem de fer..., miri, jo ara li hauria de dir a la dipu-
tada De Madre, a la diputada Geli: «Si us plau, sortiu 
de l’hemicicle perquè nosaltres aquestes coses no les 
votem.» Podríem haver fet això per coherència, però 
això per un grup com el Partit Socialista de Catalunya 
seria fer el ridícul.

I, en canvi, hem preferit ser coherents amb el que pen-
sem i amb el que hem fet sempre, allà i aquí, hi insis-
teixo, ara i abans; per això no li hem presentat esmena 
a la totalitat, per això entrarem esmenes intentant mo-
dificar tots aquests punts de desacord que hem expo-
sat, perquè, com sempre, intentarem estar on toca, fent 
el que és més convenient per al país en aquests mo-
ments, que són greus, complexos, que estem vivint i 
dels quals avui malauradament tenim una mostra.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, no 
es pot estirar més el braç que la màniga, no es pot gas-
tar el que es té i el que no es té. Als polítics insolidaris, 
que malbaraten repercutint les despeses, els deutes i 
dèficits en les generacions posteriors se’ls ha de posar 
fre, se’ls ha de dir que ja no poden actuar amb l’egois-
me que han mostrat fins ara.

El deute de la Generalitat de Catalunya acabarà l’any 
2011 superant els 46.000 milions d’euros, el més alt 
de la història de Catalunya. O, el que és el mateix, el 
deute de la Generalitat de Catalunya, tenint en comp-
te el sector públic català en el seu conjunt, superarà 
els 7,5 bilions de pessetes, de les antigues pessetes  
–amb be: 7,5 bilions de les antigues pessetes. Alguns 
dels deutes que va deixar el Govern tripartit no vence-
ran fins al segle xxii, concretament fins a l’any 2107. 
Aquesta factura de deute i dèficit deixada per una ges-
tió completament inconscient no es pot tornar a pro-
duir. Així ho van entendre el Govern del PSOE i els 
diputats del PSC al Congrés dels Diputats quan van 
votar favorablement a la iniciativa del Partit Popular 
de limitar el dèficit en el text constitucional, en la mo-
dificació de l’article 135.

L’any 2001, amb el vot contrari de Convergència i 
Unió i el PSOE, el Partit Popular de Catalunya, el Par-
tit Popular va aconseguir aprovar la Llei d’estabilitat 
pressupostària per al conjunt del sector públic espa-
nyol; es posava en la llei la política del dèficit zero que 
practicava el Govern del Partit Popular. Posteriorment, 
l’any 2004, amb l’entrada del PSOE al Govern, aques-
ta Llei d’estabilitat pressupostària per al conjunt del 
sector públic va quedar sense efecte. A partir d’aquell 
moment la política per part del PSOE es va caracte-
ritzar per despesa a tort i a dret: plans E, quatre-cents 
euros a tothom independentment del poder adquisitiu 
que es tingués, increments del sostre de despesa en 
27.000 milions d’euros. Tot això, fins que va acabar 
produint que Espanya es situés a la vora del precipici.

La prima de risc del deute espanyol, com a conse-
qüència d’aquesta política de despesa desenfrenada 
practicada pel Govern del PSOE, va provocar que el 
diferencial de deute del bo espanyol respecte al bo ale-
many arribés als quatre-cents punts. 

Tot això va acabar comportant que posteriorment 
PSOE amb el suport de Convergència i Unió acabes-
sin portant a terme la major tisorada social de la histò-
ria, que va significar la congelació de les pensions, la 
rebaixa en un 5 per cent dels sous dels treballadors pú-
blics i l’eliminació del xec nadó, entre d’altres.

Avui, la segona partida dels pressupostos generals de 
l’Estat, després dels subsidis d’atur, són els interes-
sos de deute. Aquesta mateixa política va ser la que 
va practicar el Govern del PSC, que liderava Catalu-
nya, el Govern tripartit. Només l’any 2011 la despe-
sa en interessos de deute per part de la Generalitat de 
Catalunya superarà el pressupost dels departaments 
de Justícia, Empresa i Ocupació, Agricultura, Cultura, 
Economia i Coneixement, Governació i Presidència.  
I l’any 2012, el proper any, Catalunya tindrà una terce-
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ra conselleria en termes de despesa, que serà la conse-
lleria dels interessos de deute.

Per tot això, la primera iniciativa legislativa que va 
presentar el Partit Popular de Catalunya en aquesta no-
vena legislatura va ser una llei d’estabilitat pressupos-
tària per al conjunt del sector públic català, la qual va 
ser tombada per Convergència i Unió i el Partit Socia-
lista de Catalunya. 

Posteriorment, en la negociació pressupostària, per a 
una abstenció condicionada, el Partit Popular de Ca-
talunya vam exigir al Govern de Convergència i Unió 
que presentés una llei d’estabilitat pressupostària no 
més tard d’acabar l’any 2011. 

Tot i que molts dels compromisos per a una abstenció 
condicionada el Govern de Convergència i Unió no els 
està complint, en aquest cas concret ens felicitem per-
què hem aconseguit que un dels compromisos del Par-
tit Popular de Catalunya amb la societat catalana que 
estava en el nostre programa electoral es pugui por-
tar a terme, cosa que demostra la utilitat i capacitat de 
l’oposició del Partit Popular de Catalunya per portar a 
terme també reformes en el Parlament de Catalunya.

Avui debatem una llei d’estabilitat pressupostària que 
comparteix el 0,14 per cent de límit de dèficit que mar-
carà la propera llei orgànica d’estabilitat pressupostà-
ria per al conjunt d’Espanya en la propera legislatura 
en el Congrés dels Diputats i que va en la línia de la 
reforma constitucional en el seu article 135. Aquesta 
és una reforma imprescindible per garantir la continuï-
tat de l’estat del benestar, per generar confiança envers 
els nostres deutors i creditors i per sanejar els comptes 
públics, condició necessària perquè les 742.000 perso-
nes a Catalunya que volen i no poden treballar puguin 
disposar d’una oportunitat laboral.

Aquesta llei el que pretén dir als campions del dèfi-
cit i del deute, és a dir, PSC, Esquerra Republicana, 
Iniciativa Verds, és: «Si algun dia tornen a governar 
i volen gastar més, apugin impostos abans de traslla-
dar les despeses, els dèficits i els deutes a les properes 
generacions.» És una mesura de transparència, és una 
mesura que evita que es tornin a produir forats des-
coneguts de dèficit i de deute com els que hem vist 
a Catalunya i a d’altres comunitats autònomes, i que 
esperem i desitgem que no se’ls hagi de trobar el pro-
per Govern d’Espanya que surti de les urnes el proper  
20 de novembre. És una mesura que impedeix que 
el finançament de les entitats de crèdit se l’empor-
tin les administracions públiques en lloc dels empre-
nedors, autònoms, pimes, microempreses i empreses 
en general, que són els que creen llocs de treball. Per 
tant, aquesta mesura pot ajudar els 45.000 joves que 
s’han vist obligats a marxar de Catalunya per trobar 
una oportunitat laboral perquè decideixin tornar a Ca-
talunya; aquesta mesura pot ajudar el més de 40 per 
cent de joves catalans i catalanes que volen i no poden 
treballar i el gairebé 20 per cent de la població activa 
a Catalunya que es troba a dia d’avui a l’atur. És una 
mesura que garanteix la prestació dels serveis socials 
bàsics, com poden ser salut, educació o benestar soci-
al. És una mesura a favor de Catalunya, dels catalans i 

catalanes i de les seves possibilitats de futur, en termes 
econòmics i d’ocupació.

Per tots aquests motius, el Partit Popular de Catalunya 
no presentarem cap esmena, no hem presentat cap es-
mena a la totalitat i tampoc donarem suport a cap de 
les esmenes presentades, i permetrem que aquesta llei 
superi aquest primer debat de totalitat. També anun-
cio que en el debat posterior, en el debat d’esmenes, el 
Partit Popular serem especialment exigents per acon-
seguir que aquesta llei incorpori tots els elements que 
tenia la llei d’estabilitat pressupostària que va presen-
tar el Partit Popular a l’inici d’aquesta legislatura i que 
va ser tombada per Convergència i Unió i el PSC.

La setmana passada vam conèixer com l’atur a Catalu-
nya s’apropa al 20 per cent de la població activa, com 
Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma on 
més ha pujat l’atur en el tercer trimestre. També veiem 
com el creixement econòmic i l’atur no compliran les 
previsions efectuades pel Govern de la Generalitat per 
a aquest any 2011, mentre els preus continuen dispa-
rats i superen un 3 per cent en termes d’IPC. 

Vostès, el Govern de Convergència i Unió, han tardat 
gairebé un any a aprovar una llei tan important com és 
la que asseguri l’estabilitat pressupostària del sector pú-
blic català. Vostès, el Govern de Convergència i Unió, 
van a pas de tortuga, i ara inclús observem com en el se-
gon any de govern tornaran a prorrogar els pressupos-
tos, tornaran a no presentar els pressupostos de l’any 
vinent en aquest any 2011. Quina credibilitat genera un 
govern que presenta una llei d’estabilitat pressupostària 
i és incapaç de presentar els pressupostos quan toca? La 
llei determina que el Govern hauria d’haver presentat 
els pressupostos no més tard del 10 d’octubre; avui es-
tem a 2 de novembre i no hi ha pressupostos. Estem a 
cinquanta-nou dies d’acabar l’any i no tenim cap conei-
xement de quins seran els números dels propers pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya. 

Per això demanem al Govern de Convergència i Unió 
que deixin l’actual paràlisi en matèria econòmica, que 
deixin d’anar a pas de tortuga, que no només s’ho 
mirin i que apliquin les mesures i reformes per llui-
tar contra l’atur i la crisi. I la primera és presentar els 
pressupostos sense més dilació, tal com ho diu la llei 
i ho demana la majoria del Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Joan La-
porta.

Joan Laporta i Estruch

Bé. Molt honorable presidenta, honorable consellera, il-
lustres diputats i diputades, bé, és d’agrair el rigor i la 
simplicitat d’aquest projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària. En aquest sentit, doncs, dir que, en fi, no sem-
pre tenim l’oportunitat, tenim la sort d’entendre clara-
ment, de manera tan clara, els objectius concrets d’una 
norma que es presenta en aquest Parlament. I, en aquest 
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cas, els objectius són molt concrets, és dèficit zero el 
2018; especial importància trobo que té el fons de re-
serva, que permetrà, doncs, acumular, si es donessin, 
els superàvits en èpoques de bonança, per fer front als 
dèficits de les recessions, i també introdueix el concep-
te, en fi, de dèficit zero a llarg termini, que és molt més 
raonable que no pas aquest dèficit zero a cada exercici.

Ara bé, entenc que el projecte de llei, doncs, el que fa 
és..., d’alguna manera només adreça un dels dos pilars 
de l’ortodòxia pressupostària, que és la contenció de 
les despeses. Ja ho diu l’exposició de motius, que, per-
què hi hagi equilibri pressupostari, calen uns ingres-
sos suficients. I aquí és on la llei punxa. Catalunya no 
disposa de la capacitat per recaptar i gestionar els seus 
impostos, i aleshores ens trobem que està condemna-
da a acceptar allò que el Govern d’Espanya, doncs, 
disposi a favor de Catalunya. I, per tant, aquí estem 
condemnats. Parlar de normes fiscals quan només es 
té poder sobre la despesa i no es té cap poder sobre 
els ingressos..., realment del que estem parlant és, en 
fi, d’ajustar aquestes despeses a uns ingressos insu-
ficients que ens vénen imposats, i, per tant, és estar 
parlant d’assolir el dèficit zero a cada exercici; mal-
auradament és la situació de la Generalitat de Catalu-
nya. Entenc, doncs, que un govern no fa cap sentit que 
emeti deute si ens trobem, doncs, que no té les fonts 
d’ingressos pròpies per garantir aquest deute.

Per tant, doncs, penso que sense poder d’estat, sen-
se tenir la capacitat per recaptar i gestionar els nos-
tres impostos aquesta llei, que està molt ben feta, té 
molt poca transcendència. En qualsevol cas, si seguim 
tenint un finançament insuficient estem abocats al fet 
que no tinguem superàvits en èpoques de vaques gras-
ses i ens trobem, doncs, amb el fet d’haver de realitzar 
dràstiques retallades en èpoques de vaques magres.

En qualsevol cas, i sense deixar de fer constar que 
aquesta forma de governar comença a ser preocupant 
perquè ens trobem, doncs, que es parla molt d’apri-
mament, d’austeritat i d’agilització però no es parla 
d’eficiència, que, a més a més, doncs, s’està parlant 
sempre de la contenció de la despesa, però no es té ca-
pacitat per parlar dels ingressos que s’han de generar, 
sí que seguiré fent confiança al Govern perquè penso 
que el criteri de l’estabilitat pressupostària és el crite-
ri a seguir. Li faig confiança perquè crec que..., en fi, 
els faig un marge de confiança perquè espero que, en 
el més breu termini possible, s’aconsegueixi el pacte 
fiscal, aquest, inspirat en el concert econòmic, perquè, 
doncs, puguem gestionar els nostres impostos, recap-
tar els nostres impostos i tinguem més ingressos per-
què aquesta estabilitat pressupostària es pugui aplicar 
en els termes d’aquesta llei que avui es presenta.

Per tant, el meu posicionament serà en contra de les 
esmenes i donar un marge de confiança al Govern.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Maria Senserrich i Guitart

Molt honorable presidenta... Consellera, il·lustres di-
putats i diputades, en primer lloc, voldria dir que és 
per a mi un honor poder-me dirigir a tots vostès per 
primera vegada des d’aquest faristol, amb l’orgull de 
poder ser representant del meu país i en especial de la 
meva comarca, l’Anoia; també, saludar el senyor Sal-
vador Estapé, director general d’Afers Econòmics.

Bé. Avui tenim sobre la taula el punt del Projecte de 
la llei d’estabilitat pressupostària. Segurament molts 
de vostès o la gent que ens pugui estar veient o escol-
tant es preguntaran per què ens cal una llei d’estabili-
tat pressupostària. Doncs, des de Convergència i Unió 
creiem que és necessària per moltes raons però els en 
destacaré dues.

En primer lloc, per complir amb la normativa que 
marca la Unió Europea, tal com ja ha dit el conseller. 
Si ens sentim europeus i volem seguir mirant a Eu-
ropa, sí?, doncs, ens cal una llei d’estabilitat pressu-
postària. En segon lloc, no tan sols perquè ens ho exi-
geixin, sinó per convenciment propi. Ens cal aquesta 
llei per poder preservar la viabilitat econòmica de la 
Generalitat de Catalunya i la seva autonomia financera 
i ser coherents amb el que ens diu l’Estatut d’autono-
mia. En resum, per compromís i rigor; hem de rebut-
jar les esmenes a la totalitat per poder tirar endavant 
aquesta llei per compromís amb Catalunya i rigor amb 
el compliment de la normativa europea.

L’altra qüestió que ens podem preguntar és què implica 
aquesta llei. Implica, doncs, que en el període del 2012 
al 2018 es redueixi el dèficit fins al 0,14 per cent, fent-
se gradualment de manera que el 2012 sigui de l’1,3 per 
cent, el 2013 de l’1,1 per cent i el 2014 de l’1 per cent. 
Així ens queda un marge de quatre anys, del 2014 al 
2018, per arribar a l’objectiu marcat del 0,14 per cent.

Sé que alguns de vostès no entenen el perquè s’ha de 
fer el 2018 en lloc del 2020, que és dos anys abans del 
que ens ve marcat. Doncs, des de Convergència i Unió 
els ho explicarem: primer, perquè ens veiem capaços 
de complir-ho i, segon, per seriositat; és a dir, un cop 
més per compromís i rigor.

Un altre aspecte important de la llei és la creació del 
fons de reserva, que, tal com diu l’article 5, quan els 
ingressos superin la tendència dels ingressos estructu-
rals l’excedent es destinarà a la constitució del fons.  
I això ens permetrà cancel·lar deute o no haver de re-
córrer a crèdit. Això significa que en moments en què 
la situacions ho permeti podrem tenir un raconet per al 
futur. Aquesta llei també implica que a l’Idescat, l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya, se li incorpora una 
nova funció, tal com marca l’article número 4, que li 
dóna més valor.

També molta gent segurament es pot preguntar per 
què ens cal reduir el dèficit o què és això de reduir 
el dèficit. Molt senzill: primer, per credibilitat i con-
fiança. Dins de les mesures que explicava el Govern 
de Convergència i Unió en la Llei de pressupostos ens 
marcàvem l’austeritat, la credibilitat i la coresponsabi-
litat. Hem de ser capaços de demostrar confiança als 
mercats i no només amb paraules, sinó amb fets com 
la llei que avui ens porten al Ple del Parlament.
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Segona raó: si tenim menys dèficit pagarem menys in-
teressos. Estem pagant interessos per fer front al deute 
que ens obliga el dèficit. I els recordo que actualment 
estem pagant l’escandalosa xifra de 4 milions d’euros 
al dia, i no només això, sinó que l’any que ve, l’any 
2012, aquesta xifra serà de 6 milions d’euros diaris.

Tercer: si tenim menys dèficit ajudarem que hi hagi 
més crèdit al mercat. Com? Doncs, hem de ser capa-
ços de gastar el que ingressem, i així necessitarem el 
crèdit normal per tresoreria de manera que possibi-
litarà que particulars i empreses no hagin de tenir la 
competència de l’Administració pública per aconse-
guir crèdit. Estem convençuts que les empreses, es-
pecialment les petites i mitjanes, en la situació actual 
de manca de crèdit ens ho agrairan. A més, com ja ha 
dit el conseller, el fet de necessitar menys crèdit tam-
bé ens fa menys dependents de les entitats financeres i 
ens fa més atractius als mercats.

Per aquestes tres raons –per credibilitat, per pagar 
menys interessos i per facilitar el crèdit– ens cal re-
duir el dèficit, un cop més per compromís i rigor. Bé. 
Aquesta és la manera de treballar de Convergència i 
Unió, amb convicció i coherència, i defensant, sense 
por allò que creiem que és millor per a Catalunya. Per 
això demanaria a la resta de grups parlamentaris que 
rebutgin les esmenes.

Però, bé, permetin-me que respongui una mica les 
intervencions que m’han precedit. Primer, al senyor 
Cañas, de Ciutadans. Jo només els recomano una cosa, 
i és que es llegeixi una lectura que es diu Estatut d’au-
tonomia, i en concret el títol sisè. Al senyor Boada –el 
seu grup parlamentari també ha presentat una esme-
na a la totalitat–, segurament li podria dir moltes coses 
de les que vostè ha dit avui aquí des del faristol, però, 
a vegades, no cal entrar en segons quin debat perquè 
el temps és limitat; però només li diré una cosa: vos-
tès sempre s’omplen la boca dels països del nord, del 
seu benestar, de les seves polítiques fiscals, que haurí-
em de seguir exemple... Doncs, bé, per si no ho sabi-
en, Suècia, que és un país d’aquests anomenats «del 
nord», per poder mantenir el seu exitós model social 
també van haver de fer una legislació orientada a l’es-
tabilitat pressupostària. Per tant, els recomano que no 
només es fixin en segons quines qüestions i que n’obli-
din o n’obviïn d’altres. Per poder fer sostenible l’estat 
del benestar ens calen moltes mesures, i una d’elles és 
la d’estabilitat pressupostària, senyor Boada.

Senyor Sergi de los Ríos m’ha sorprès el que han fet 
vostès amb això de presentar una esmena a la totalitat, 
però realment volem que hi hagi una llei d’estabilitat... 
Jo els he de recomanar personalment que el que hau-
rien d’haver fet és no presentar l’esmena a la totalitat i 
permetre el tràmit parlamentari, i, quan fos el moment 
de fer les esmenes parcials, haguessin presentat el text 
alternatiu que molt bé ens ha presentat vostè. I una 
cosa que també m’ha sorprès és que deia que no volen 
que s’imposi el 0,14 per cent des de Madrid, però sí el 
2020. Curiós: o tot o res.

Bé. També ha parlat del pacte fiscal. Sí..., i espero que 
després de les eleccions tots els grups aconseguim fer 
la força necessària per aconseguir-ho. N’estic conven-

çuda. Però això no treu que, per administrar bé els re-
cursos, ens cal aquesta llei.

Senyor Coto..., primer, agrair el seu posicionament i 
el sentit de responsabilitat –primer de tot. Però vostès 
ens han dit que..., bé, en el seu moment vam votar en 
contra d’aquesta llei que van presentar vostès..., però 
és que el senyor Fernández Teixidó ja els va dir el per-
què: per extemporània i redundant. Per què? Doncs, 
no incorporar referències directes a la normativa eu-
ropea, no incloent en el concepte de saldo estructural, 
tampoc creant un fons de reserva, i plantejaven anar al 
0 per cent directament. Per aquestes raons, però treba-
llarem perquè ara en el procés parlamentari puguem 
discutir i parlar sobre el tema.

I, senyor Coto, ja ho sap vostè, no me’n puc estar de 
dir-li-ho: vostè sempre ens ve, si em permet, amb la 
cantarella que vostès, la gent de Convergència i Unió, 
vam aprovar amb el Partit Socialista, a Madrid, que si 
les rebaixes... Molt bé. Jo li ho diria d’una altra ma-
nera, si em permet, eh?, per ja matar el tema i perquè 
quedi clar: gràcies a Convergència i Unió, que va do-
nar suport al Pla d’ajustos econòmics..., i la fixació del 
sostre de dèficit va ser fonamental per evitar que l’eco-
nomia espanyola acabés intervinguda, com va passar 
en el cas de Grècia. Convergència i Unió va ser l’única 
força política responsable davant de la difícil situació, 
però, tot i així, agrair-li el seu posicionament.

Senyors del Partit Socialista, senyora Rocío..., bé, se-
gurament estarem d’acord en alguns temes, d’altres 
no; però jo només agrair-li el seu posicionament. En-
tenem que la llei ha de tramitar-se parlamentàriament 
i aconseguir que tinguem una llei per al nostre país, 
però..., bé, no caldria entrar en molts temes perquè 
segurament estaríem molta estona, però, ho reitero, 
agrair-los la situació.

També una altra cosa que volia nomenar és que molts 
grups han fet esment al tema de la reforma exprés de la 
Constitució. Hi ha una diferència molt clara amb el que va  
passar a Madrid i amb el que fem avui aquí, i és que 
allò va ser un pim-pam-pum entre dos, i aquí es permet 
el debat i hi haurà debat. Per tant, que quedi molt clar.

En conclusió, aquesta ha de ser una llei curta, clara i 
concisa per aconseguir l’estabilitat pressupostària amb 
ferma convicció de compromís i rigor, en defensa de 
l’autonomia financera per al nostre país i per poder 
preservar l’estat de benestar.

Com va dir el president Mas, estem disposats a viure 
d’acord amb les nostres possibilitats actuals per no hi-
potecar el futur dels nostres fills? Seguirem amb una 
inèrcia de viure per sobre de les nostres possibilitats 
encara que sigui a costa d’hipotecar el futur dels nos-
tres fills? En definitiva, estem disposats que la nostra 
generació sigui etiquetada com la més egoista de la 
història? Per això els demano, primer, que retirin les 
esmenes i permetin tirar endavant la llei.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

(Jordi Cañas Pérez demana per parlar..)
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La presidenta

Senyor Cañas...

Jordi Cañas Pérez

Sí, presidenta, por alusión directa. No, quería sacarle 
la duda a la señora Senserrich. Yo he leído el Estatu-
to. Yo no sé si ha leído la Constitución. Lo único que 
le pido a su partido y a su Gobierno es que la cumpla.

Gracias.

(Anna Simó i Castelló demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Simó...

Anna Simó i Castelló

Sí, presidenta, només a títol informatiu sobre la me-
cànica de les votacions. Saber si, tal com diu l’article 
105 del Reglament, primer es voten les esmenes a la 
totalitat de retorn i després la de text alternatiu.

La presidenta

Exactament.

Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació. I, en primer lloc, votarem les es-
menes a la totalitat que proposen el retorn del projecte 
de llei.

Per tant, comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor, 107 en contra 
i 10 abstencions.

Passem ara a votar l’esmena a la totalitat amb text al-
ternatiu.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 10 vots a favor, 109 en contra i 
13 abstencions.

Per tant, la iniciativa legislativa continua la seva tra-
mitació.

Iniciarem ara el punt corresponent a les interpel-
lacions. Per al seu govern, en farem dues abans de di-
nar i reiniciarem a la tarda a les quatre.

Interpel·lació
al Govern sobre les inversions del 
Govern de l’Estat en infraestructures 
(tram. 300-00092/09)

Per tant, comencem pel punt número 9, atès que 
l’interpel·lant i l’interpel·lat han demanat que se substan-
ciï ara. És la interpel·lació al Govern sobre les inversions  

del Govern de l’Estat en infraestructures. La presenta 
l’il·lustre senyor Josep Rull, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

(Pausa llarga.)

Senyor diputat, ja pot començar.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, honorable conseller, és relativament poc ha-
bitual que el grup de la majoria interpel·li el propi Go-
vern, però ens sembla que en aquest punt concret, que 
substanciarem tot seguit, estem més enllà de la dia-
lèctica entre govern i oposició, per entrar a la dialèc-
tica d’un tema de defensa dels interessos nacionals 
d’aquest poble, d’interessos nacionals de Catalunya. 

Estem parlant concretament del dèficit greu que té Ca-
talunya amb relació a aquelles infraestructures que ara 
com ara encara són de titularitat de l’Estat, i, sobre-
tot, d’ençà dels tres últims anys, en els quals hi ha ha-
gut una revisió a fons dels calendaris d’actuació de les 
infraestructures que corresponen a l’Estat, en matèria 
ferroviària i especialment en matèria viària.

Aquesta recalendarització ha vingut a agreujar ma-
lalties que ja són endèmiques d’aquest país. Ens re-
ferim bàsicament, per una banda, al dèficit greu 
d’infraestructures que continua tenint Catalunya, i es-
pecialment a aquelles que corresponen de gestionar i 
d’executar a l’Estat espanyol. En segon terme, també, 
a un problema que fa massa temps que arrosseguem 
i s’acarnissa de manera especial a Catalunya, que és 
la gestió lenta i tortuosa que té la tramitació de deter-
minades infraestructures aquí, a Catalunya. Parlem de 
tramitacions que van des de l’estudi informatiu fins 
a l’inici de les obres, parlem de períodes que es po-
den dilatar fins a deu, dotze, fins i tot catorze anys; 
per exemple, del desdoblament de la línia que ha de 
formar part del corredor mediterrani entre Vandellòs i 
Tarragona fa exactament catorze anys que es va iniciar 
l’estudi informatiu, i tanmateix aquest és l’únic tram 
de via que no està desdoblada.

Senyor conseller, per tant, li parlava d’aquest dèficit 
greu d’infraestructures, menys capacitat de transfor-
mar el país del que el país i l’economia productiva re-
quereixen, necessiten. I, en segona instància, un pro-
blema greu de tramitació administrativa. 

És tan greu i evident aquest tema que els diversos go-
verns de Catalunya s’hi van mirar de comprometre 
d’alguna manera. En primera instància, i no ho va fer 
l’anterior Govern sinó que va ser una feina generada 
des d’aquest mateix Parlament i liderada per l’alesho-
res cap de l’oposició i avui president de la Generalitat, 
el president Artur Mas, la disposició addicional terce-
ra, que ens permetia intensificar la inversió de l’Estat 
a Catalunya en aquest període de set anys, invertint-hi 
tant com la proporció en la generació de riquesa del 
producte interior brut del conjunt de l’Estat. 

L’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya va 
generar dos protocols d’actuació signats conjuntament 
amb el Ministeri de Foment. L’any 2005, un, relatiu 
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a la xarxa viària catalana; hi havia una llista en paral-
lel d’aquelles actuacions que havia de fer la Genera-
litat de Catalunya i aquelles altres que havia de fer el 
Govern espanyol, per valor de 2.510 milions d’euros 
allò que corresponia de fer a l’Estat. I, per altra banda, 
també, el protocol de la xarxa ferroviària, l’any 2006: 
2.360 milions. 

Ens agradaria saber quin és l’estat actual de compli-
ment d’aquells dos protocols. El de la disposició ad-
dicional tercera ja ho sabem, quin és; ja sabem que 
cada any es va acumulant un volum massa important 
de recursos o que no es pressuposten o de recursos 
que finalment no s’acaben d’executar. Però hi posarem 
noms i cognoms a través d’aquests dos protocols. Vol-
dríem saber quina constància té l’actual Govern de la 
Generalitat amb relació al compliment d’aquests dos 
protocols.

I un dels exercicis, diguem-ne, de confiança en el gè-
nere humà i especialment en els diversos governs es-
panyols va ser el pla Catalunya d’inversions, que era 
una de les peces essencials d’aquell document que 
vostès en van dir «Pacte nacional d’infraestructures» 
–en van dir, perquè Convergència i Unió no va signar 
aquell Pacte nacional d’infraestructures. Era el pla Ca-
talunya d’inversions. Els recordo que era bàsicament 
una llista que feia el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya amb la qual li demanava al Govern espanyol que 
prioritzés determinades actuacions any per any. Tam-
bé voldríem saber quin és el nivell real de compliment 
d’aquell pla Catalunya d’inversions.

Perquè aquesta és la base, senyor conseller, de la 
interpel·lació que avui li formulem. A Catalunya, el 
problema ja no només és quants diners s’inverteixen 
sinó també el què, quines són aquelles actuacions que 
es consideren prioritàries. I la voluntat d’aquells dos 
protocols, fets més des de la bona fe que no pas amb 
capacitat real de transformar, o d’aquell pla Catalunya 
d’inversions, la finalitat que tenien justament anava 
per aquí, de dir: a Catalunya li correspon de prioritzar 
determinades actuacions, prioritzar determinades in-
fraestructures que tenen un major nivell de retorn eco-
nòmic i social, que tenen una capacitat real de poten-
ciar l’economia productiva. I el problema és no només 
que s’inverteix poc, sinó que el problema és que es 
deixen de prioritzar actuacions que són absolutament 
transcendents i prioritàries per a aquest país, que són 
essencials. 

Estem parlant, per exemple, de la connexió ferroviària 
amb l’aeroport de Barcelona. Té sentit que una gran in-
fraestructura la qual pretenem que sigui aquest gran hub  
de connexió intercontinental, a data d’avui, tres, qua-
tre anys després que fos inaugurat, no tingui connexió 
ferroviària, quan, per contra, i aquesta és la compara-
ció que fa mal, senyor conseller, l’aeroport de Madrid 
no només té una bona connexió amb metro, sinó que 
en aquests moments té una nova connexió, l’enèsima, 
si em permet dir-ho en aquests termes, connexió fer-
roviària?

El mateix passa amb la connexió ferroviària amb el 
port de Barcelona. També un estudi informatiu que 

s’inicia ara fa aproximadament deu anys, i que la tra-
mitació ha estat lenta i tortuosa. 

O, per exemple, el mateix Quart Cinturó; es conside-
ra que és la infraestructura, no de Catalunya sinó del 
conjunt de l’Estat espanyol, que té una major taxa in-
terna de retorn, i tanmateix està aturada. Compte, que 
aquesta hi ha una part de les obres que queden atura-
des perquè el Govern espanyol ha reprogramat, ha re-
calendaritzat, però també hi ha una part substancial, de 
Terrassa fins a Granollers, que s’ha dilatat en el temps 
perquè l’anterior Govern de la Generalitat de Catalu-
nya no ho va considerar prioritari. Per tant, a l’hora 
de formular aquesta interpel·lació, també és conveni-
ent, també és adequat de posar tots els elements sobre 
la taula. 

O l’A-27, de Tarragona Montblanc. O el desdoblament 
de la nacional II a Girona, que potser és l’obra més 
vergonyant d’aquelles que l’Estat ha paralitzat a Ca-
talunya.

Però, vista aquesta situació i vist que l’Estat espa-
nyol tenia dificultats evidents per poder afrontar de-
terminades actuacions, l’any 2010 el ministre Blanco, 
amb una de les seves actuacions estel·lars, posa sobre 
la taula el Pla extraordinari d’infraestructures, el PEI, 
l’abril de l’any 2010, 17.000 milions d’euros que s’ha-
vien de licitar durant els anys 2011 i 2012. Quina ca-
sualitat que aquelles actuacions que fan referència a 
Catalunya –accessos viaris i ferroviaris al port de Bar-
celona, autovia A-14 Lleida-Osca, autovia A-2 Barce-
lona-Girona, el desdoblament de la nacional II–, du-
rant aquests setze mesos no s’han licitat.

En canvi, aquelles que fan referència a d’altres territo-
ris i amb actuacions que no necessàriament tenen cap 
rendibilitat, demostrada, tangible, amb estudis de vi-
abilitat, es desbloquegen: el tren d’alta velocitat Ma-
drid-Galícia –el senyor Blanco pesa més que la senyo-
ra Chacón–, 2.300 milions d’euros ja licitats; el tren 
d’alta velocitat Madrid-Extremadura, 3.800 milions. 
I, tanmateix, per dur a terme les infraestructures que 
corresponen a Catalunya no hi ha capacitat en aquests 
moments per part de l’Estat de posar-ho sobre la tau-
la. O l’autovia 66, Ruta de la Plata, de Benavente a 
Zamora –potser és, diguem-ne, el llegat que deixa el 
president del Govern espanyol–, 1.356 milions, que 
aquesta comparació, aquesta actuació, si es compara 
amb la nacional II a Girona, és realment, i em permeto 
utilitzar aquest adjectiu, sagnant.

Senyor conseller, davant d’aquesta perspectiva, voldrí-
em saber dues coses: quina és la constatació, quines 
són les dades fefaents que hi ha en aquests moments 
de totes i cadascuna d’aquestes infraestructures a Ca-
talunya, quina constància en té el Govern, i, en sego-
na instància –i acabo, senyora presidenta–, en segona 
instància, de conèixer quin serà el capteniment, quina 
serà la previsió de capteniment del Govern de Catalu-
nya, justament per revertir aquesta situació que té unes 
conseqüències tan negatives per a l’economia i la co-
hesió social d’aquest país.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats, honorable conseller.
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El vicepresident primer

Gràcies, il·lustre diputat. Per respondre ara a aquesta 
interpel·lació, en nom del Govern, té la paraula l’hono-
rable conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Lluís  
Recoder.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, bé, 
certament que hem viscut uns anys d’abundància, o, si 
vol, utilitzant el llenguatge bíblic, diríem els anys de 
les vaques grasses, i, a continuació, doncs, ha vingut 
el temps de sequera o el de les vaques magres. 

Durant aquests anys precedents hem tingut l’oportuni-
tat de veure com es dissenyaven moltes infraestructu-
res, moltes es planificaven, es feien moltíssimes obres. 
En molts casos, aquí, per exemple, doncs, les obres es 
feien o es dissenyaven i es llançava cap al futur el seu 
pagament. I ara ens estem trobant amb el que s’està 
trobant aquest Govern, que és amb una factura im-
mensa que llasta la possibilitat de fer noves actuacions 
en infraestructures perquè els pocs recursos que tenim 
els hem de fer servir per pagar la factura d’actuacions 
anteriors.

Però vostè em demana per les obres de l’Estat a Ca-
talunya. I les obres de l’Estat a Catalunya en matèria 
d’infraestructures no són obres supèrflues. I dic «no 
són obres supèrflues» malgrat que nosaltres voldríem  
que fossin supèrflues, perquè aquest Govern voldria que  
les principals infraestructures que afecten els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya fossin competència 
d’aquest Govern. Però malauradament això no és així.

I, tenint en compte on estan les competències, doncs, 
jo li diré que durant aquests anys de vaques gras-
ses Catalunya no ha estat la prioritat. Sí que s’han 
fet grans obres, i li n’esmentaré dues, però són dues 
obres, la T-1 de l’aeroport del Prat i tota l’actuació 
amb l’alta velocitat, que s’han fet, en el cas de l’al-
ta velocitat, clarament fora del temps –s’havia d’haver 
fet molt abans–; la T-1, doncs, amb una altra dimen-
sió, també, però que han servit com a argument per 
tapar la manca d’acció o la inacció del Ministeri de 
Foment en el nostre país.

Fixi’s, vostè, com han anat les coses: que s’han firmat 
acords i es van firmar acords –vostè n’ha esmentat al-
gun–; acords que no van passar..., allò, desapercebuts, 
sinó que es van firmar, a bombo i plateret, amb power-
point en molts casos, amb llistat, amb la societat civil, 
doncs, tota reunida per explicar les grans inversions 
que faria l’Estat o en alguns casos els compromisos que  
assumia el Govern del nostre país amb el Govern de 
l’Estat per millorar infraestructures viàries, infraes-
tructures ferroviàries. 

El primer d’ells, el protocol que va firmar el Ministeri 
de Foment amb el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, el 27 d’octubre del 2005, en matè-
ria de carreteres, que abraçava un temps que anava del 
2006 fins al 2012 i que va ser qualificat –i no exagero, 
allà estan les hemeroteques–, d’un «acord històric». 
Doncs, quina ha estat la realitat d’aquest «acord his-
tòric»?, que és a punt d’acabar el seu termini, eh?, fal-

ta un any i escaig, perquè el 31 de desembre del 2012 
se’ns acaba.

El Ministeri de Foment havia de gastar 2.510 milions 
d’euros, i només se n’han licitat 707. I vostè sap, se-
nyor Rull, que licitar una obra no vol dir que aques-
ta obra es faci, eh?, perquè pot estar licitada in ae-
ternum..., falta un any, o sigui que s’haurà de posar 
les piles, el Govern. Però és que s’han acabat només 
un 10 per cent de les obres; la resta o ni tan sols s’ha 
iniciat o bé s’ha iniciat però s’ha aturat, com alguns 
exemples que els donaré immediatament i a continu-
ació.

Més de la meitat d’obres, d’aquelles que es van pac-
tar, estan ni tan sols en projecte, i n’hi ha un 20 per 
cent que no té ni tan sols l’estudi informatiu. I, de què 
parlem? Parlem d’obres secundàries? No. Ja li ho deia 
abans que parlem d’obres que no són supèrflues, que 
són molt importants: el desdoblament de la nacional II,  
a Girona; obres que fa tres anys que estan aturades, 
i una carretera que té una intensitat mitjana diària de 
trenta mil vehicles. Alguna de les carreteres que vos-
tè ha esmentat, senyor Rull, en altres llocs de l’Estat 
–i ara no vull dir-les amb el seu nom, perquè després 
això, doncs, és utilitzat políticament en els territoris 
que pertoca–, té una intensitat mitjana diària, en algun 
dels trams, de sis mil vehicles diaris, i s’ha fet una au-
tovia en aquests últims anys de dos més dos. 

La nacional II, a Girona, ja saben vostès com està. 
Però, miri, si no ho saben, per exemple, als diputats gi-
ronins això els sonarà, no? (L’orador mostra una foto-
grafia a la cambra.) És un pont sobre el Ter, a Girona, 
una foto del dia 5 d’octubre de l’any 2011. D’aquestes 
fotos..., no tenen cap valor, eh?, els en podem aportar 
moltíssimes, però segurament els diputats que no són 
d’aquesta demarcació de Girona, doncs, sabran exac-
tament de què..., o s’ajustaran més al que els estem 
parlant.

A Castellbisbal, la unió entre l’AP-7, una de les au-
tovies amb més trànsit d’arreu de l’Estat, i l’A-2 està 
paralitzada o es va paralitzar. Ara es va treballant a ra-
lentí, però amb paraules del mateix secretari d’Estat, a 
qui he agraït reiteradament, doncs, la seva disposició 
a venir a Catalunya i parlar-ne, tenim pressupost fins 
a final d’any, després ja veurem què passa –després ja 
veurem què passa.

Estem parlant de l’A-27 a Valls-Montblanc. Mirin, 
això sembla un erm, no? (L’orador mostra una foto-
grafia a la cambra.) Per aquí veuran una carretera que 
arriba... Això és, ni més ni menys, la Valls-Montblanc, 
com està en aquest moment; l’A-27, eh?, la de Valls-
Montblanc ha de continuar cap a Lleida. Aquí veuen 
que hi ha un camp erm, com està a la major part del 
seu traçat. I, llevat del tram entre Tarragona i Valls, 
que en aquest moment s’hi està treballant.

Igualment li diria que l’A-14, entre Lleida i Almenar, 
que, a més, és la que ens ha de garantir una entrada 
correcta, decent, a l’aeroport d’Alguaire; la variant de 
l’Aldea; a Tarragona, els accessos a Tarragona, la T-11, 
etcètera.
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(L’orador mostra una fotografia a la cambra.) Mirin, 
aquesta és una foto de la variant de l’Aldea, a finals de 
setembre d’aquest any; també ho coneixen els diputats 
de l’Ebre, eh?, una magnífica construcció que ha cos-
tat molts diners, i aturada. Els problemes que això ge-
nera, doncs, els coneixen, malauradament, massa ciu-
tadans de l’Ebre.

Aquestes són les que s’han iniciat, però, per licitar: el 
carril bus VAO de la B-23, l’entrada a Barcelona des 
de Molins de Rei; l’A-7 entre el límit de Castelló amb 
Vandellós; l’A-26 entre Figueras i Besalú; la variant de 
Ribes de Fresser; la nacional 230 al límit d’Osca, entre 
el límit d’Osca i el túnel de Viella; la nacional 260 de 
la Seu d’Urgell a Pont de Suert, o la nacional 240 de  
Riudecols a Manresa.

La variant de Vallirana, en vam parlar no fa gaires 
dies, també, en aquest Parlament, responent a la pre-
gunta d’un diputat. Miri, també m’he preocupat de 
portar-los una foto. (L’orador mostra una fotografia 
a la cambra.) Això és la variant de Vallirana, eh? Els 
diputats del Baix Llobregat, doncs, no cal que els ho 
expliqui; els que són de fora, potser que sàpiguen que 
això porta anys en aquesta situació.

Al costat d’això, en aquest conveni la Generalitat tam-
bé es va comprometre a fer unes obres, perquè era un 
conveni de compromisos mutus. Doncs, bé, en exe-
cució o acabades, el 67,5 per cent. I això no és obra 
d’aquest Govern, això és obra..., aquest Govern ho 
hem acabat i és obra de governs anteriors. Per tant, 
reconeguem la feina que ha fet cadascú. S’ha acabat 
el Vic-Ripoll, s’ha acabat l’eix Diagonal, l’eix Trans-
versal. Ara tindrem feina per poder-ho pagar, tot això, 
no?, però Catalunya ha fet la seva part, l’Estat ha in-
complert d’una forma realment flagrant.

El Quart Cinturó. Vostè, com a diputat vallesà, senyor 
Rull, ho coneix perfectament: tenim algun tram que ja 
funciona, però tenim les obres aturades des de l’estiu 
de l’any 2010. Per exemple, en el tram Olesa-Grano-
llers tot just s’ha acabat la informació pública i ara el 
ministeri es passarà dos anys estudiant les al·legacions 
–es passaran dos anys estudiant les al·legacions. Això 
fa una certa gràcia, no?, el tram aquest. Vostè ho co-
neix, perquè és una carretera..., venint d’Olesa, que 
acaba exactament en un túnel que està dibuixat a una 
paret. I això porta així exactament, doncs, dos anys, i 
aquí no es mou re de re de re.

Un altre acord important –ara parlàvem de carreteres, 
anem a parlar de ferrocarrils–, es va signar un acord 
l’any 2006-2012, també amb bombo i platerets, amb 
la ministra Álvarez, el conseller..., el 28 d’octubre del 
2006. Compromís d’inversió, 3.600 milions d’euros. 
Deixi’m que llegeixi algunes declaracions, l’hemero-
teca, doncs, no enganya: «Marca un abans i un després 
en la política de mobilitat de passatgers i mercaderies,  
així com un pas molt sòlid per a la millora de la com-
petitivitat de Catalunya i d’Espanya. Foment con-
fia que no es discuteixi més sobre inversions fins al 
2012.» Doncs, estem al 2011 i hem de continuar-ne 
discutint. 

I, per què? Perquè això és com aquella cançó de la 
Trinca que recordem alguns de la nostra infantesa «els 

tractats amb rostres pàl·lids sempre són paper mullat». 
No sé si sempre, jo voldria que no fos així, però això 
s’ha convertit, doncs, en paper mullat.

Aquest acord incloïa nous intercanviadors, noves esta-
cions de rodalies, actuacions a la xarxa...; falta un any, 
el ministeri ha licitat el 21 per cent, que són 507 mili-
ons dels 2.360 que hi havia d’invertir, i el compromís 
era tenir-ho tot licitat abans del 2012. 

I podríem tornar a parlar del famós Pla de rodalies 
2008-2015: acord d’invertir 4.000 milions d’euros a la 
xarxa de Catalunya; executat, 5,6 per cent; en obres, 
5,7 per cent, i en licitació, 7,5 per cent –un altre in-
compliment flagrant.

Senyor president, si li sembla, ho deixo aquí i a la rè-
plica en continuarem parlant.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, té 
ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Ara sí, senyor presi-
dent, disculpi anteriorment. Senyores i senyors dipu-
tats, honorable conseller, bàsicament d’allò que par-
lava vostè era d’un tema d’operativitat, però, sobretot, 
d’un tema de poder polític: la mancança, el dèficit de 
poder polític en aquesta matèria, que hem de ser ca-
paços de poder resoldre, justament, diguem-ne, s’evi-
dencia en casos com aquests, que qui prioritza no és 
aquest Parlament, qui pot prioritzar no és el Govern 
que avui aquí vostè representa, sinó que qui priorit-
za són uns altres a cinc-cents, sis-cents quilòmetres 
de distància, i més quan, des d’aquí, no hi ha la capa-
citat suficient per poder influir. I aquest sí que és un 
tema d’una actualitat evident. És a dir, si aquells que 
tenen capacitat de poder decidir, de poder influir, per-
què el poble de Catalunya els ha donat la legitimitat 
per poder-ho fer amb unes eleccions a corts, no uti-
litzen aquesta potència, doncs, el que veiem és que, 
finalment, doncs, en paguem les conseqüències, i en 
paguem les conseqüències d’una manera clara i d’una 
manera evident. 

Per tant, el proper pas que correspon fer és blindar la 
capacitat que ha de tenir Catalunya per poder dur a 
terme aquesta priorització d’actuacions. Perquè estem 
davant d’una situació que, com a mínim en el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió no sé si li ge-
nera... –utilitzar aquesta expressió–, si li genera per-
plexitat o, diguem-ne, la percepció que fins ara hi ha 
hagut molt poc marge de maniobra. És a dir, quan els 
compromisos reiterats i sistemàtics del Govern espa-
nyol són incomplerts de la mateixa manera tan siste-
màticament com han estat plantejats, doncs, tenim un 
problema greu.

Vostè ara es referia, senyor conseller, a les infraestruc-
tures ferroviàries. És clar, fixin-se que cada any, cada 
dos anys es fa un nou plantejament més ambiciós que 
l’anterior amb relació a aquelles actuacions que s’han 
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de dur a terme. Se’n recorda? Primer ha parlat del pro-
tocol sobre la xarxa ferroviària de l’any 2006, després 
tenim el Pacte nacional d’infraestructures de l’any 
2009, després tenim l’anunci del ministre Blanco 
d’aquells 4.000 milions d’euros... –a Madrid recordin 
que eren 5.000 milions–, 4.000 milions per millorar el 
sistema de rodalies. En aquests moments, amb dades 
que vostè posava sobre la taula en aquest mateix Par-
lament, estem parlant d’un nivell d’inversió del 9 per  
cent, quan en aquest estat del procés ja s’hauria d’ha-
ver invertit, com a mínim, aquest 37 per cent, i després 
aquest pacte extraordinari d’infraestructures. 

Sempre es van repetint els mateixos arguments: expli-
quen una, dues i tres vegades la mateixa actuació amb 
el mateix nivell d’incompliment. Per tant, davant d’ai-
xò, a mi em sembla que el que correspon fer –i aques-
ta és la voluntat, l’expressió de Convergència i Unió– 
és, encara que sigui un acte, diguem-ne, gestual, una 
actuació de reprovació d’aquesta actuació per part del 
Govern de l’Estat.

Però tan important com això és aprofundir en el sentit 
d’aquell Pacte nacional d’infraestructures, que, mal-
auradament, no va poder ser signat per tots els grups 
parlamentaris d’aquesta cambra.

Què pretenia aquell Pacte nacional d’infraestructures? 
Pretenia prioritzar, no només fer un llistat telefònic, 
una relació de tot allò que es podia fer, sinó que en 
uns moments –i vostè hi feia referència– de dificultats 
econòmiques i financeres evidents, el que correspon és 
prioritzar, i el que correspon és tenir clar quines són 
aquelles actuacions que ens aportaran més retorn eco-
nòmic i social i que seran cabdals per a l’equilibri ter-
ritorial del país.

I, per tant, sobre la taula del proper ministre o de la 
propera ministra de Foment del Govern espanyol el 
que hauria de correspondre és això: establir uns crite-
ris de priorització que no responguessin, diguem-ne, a 
la procedència territorial de cadascun dels ministres, 
essencialment, sinó amb aquesta idea que no es poden 
limitar les possibilitats de creixement d’aquell que és 
l’actual, l’autèntic motor de l’Estat espanyol.

Davant d’aquestes constatacions, senyor conseller, 
tornar a reiterar el suport d’aquest grup parlamentari, 
per tal que, diguem-ne, aquesta expressió de denúncia 
que vostè ha formulat pugui tenir una traducció polí-
tica potent i clara a l’hora de demanar que hi hagi una 
reversió a fons d’aquesta situació i poder recuperar 
aquest ritme d’inversió a Catalunya en uns moments 
essencials com aquests, en els quals es produeix una 
cruïlla: si Catalunya no pot tenir accés a aquestes in-
fraestructures, evidentment, les nostres possibilitats de 
poder sortir de la crisi quedaran molt delmades.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats, 
honorable conseller.

El vicepresident primer

Gràcies, il·lustre diputat. Per al torn de rèplica, té ara 
la paraula l’honorable conseller de Territori i Sosteni-
bilitat. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Gràcies, senyor president. Senyor Rull, bé, jo compar-
teixo la seva decepció i la comparteixo absolutament. I 
jo no sé si tothom en aquesta cambra la comparteix. Jo 
no vull dubtar que va haver-hi gent, responsables gover-
namentals que varen aplaudir aquests acords pensant 
que el Govern amic de Madrid, aquell Govern que te-
nia un president, el senyor Rodríguez Zapatero, que era  
amic de Catalunya, deia, i que apareixia al Palau de 
la Generalitat el dia de la presa de possessió del nou 
president, doncs, implicaria o tindria una política dife-
rent amb relació al nostre país. Certament, doncs, algú 
s’ho va creure, eh?, i l’hemeroteca..., miri, aquí n’hi 
ensenyaré uns quants més: «Generalitat y Fomento in-
vertirán 7.345 millones en la red viaria conjuntamente 
por primera vez» –28 d’octubre del 2005. «Les carre-
teres catalanes rebran 7.345 milions.» I així li puc ex-
plicar, li puc ensenyar tots els diaris que vulgui. «Pluja 
de milions a les carreteres catalanes.»

Però el resultat és d’una profundíssima decepció, per-
què, a més, vostè té raó, i he intentat, doncs, donar al-
gunes dades que abundessin en el que vostè deia: sí 
que hi han hagut diners per invertir a l’època de vaques  
magres. El que passa és que, dins de la priorització, 
nosaltres no hi hem estat. No hi han estat aquells ter-
ritoris, com Catalunya, que tenen més capacitat de re-
torn per la via de creació d’activitat econòmica de les 
inversions en infraestructures, eh? 

Vostè comentava el tema de l’arribada de les rodalies a 
l’aeroport de Barcelona. És un cas flagrant. La T-1, la 
nova T-1, de la qual ens sentim orgullosos, està funci-
onant des de l’any 2009. Fa un any i mig que s’han ad-
judicat les obres, i ni tan sols s’ha iniciat aquesta obra.

Bé. L’aeroport de Barajas, la magnífica T-4, doncs, té 
una connexió a sis parades del centre de Madrid, eh?, 
a sis parades, i ara fa quatre dies el ministeri hi ha por-
tat rodalies. Nosaltres encara tenim una via única, i 
una via única, a més, que arriba a una estació, a la T-2, 
de 165 metres, que no permet que els nous trens Ci-
via, de dos-cents metres de llargada, puguin arribar-hi, 
puguin operar en el mateix aeroport. I ara ens diu el 
ministeri que d’aquí a poc hi portaran el tren d’alta ve-
locitat.

Com vol que ens sentim, nosaltres? Doncs, escolti’m, 
quan parlem de greuges, no ens ho inventem, ni fem 
allò que deien abans, del victimisme, sinó que estem 
simplement manifestant una realitat, que és la que és, i 
que és absolutament injusta amb el nostre país.

O què ens està passant amb el port de Barcelona? Hi 
havia un compromís explícit del Ministeri de Foment, 
que quan estigués acabat el nou Moll Prat, que mul-
tiplicarà exponencialment la capacitat d’operar amb 
contenidors del nostre port, estarien acabats els ac-
cessos viaris i ferroviaris. Ni tan sols s’han començat  
–ni tan sols s’han començat–, i el Moll Prat el tindrem 
acabat l’any que ve, a mitjans de l’any que ve. Ara, 
a corre-cuita, a veure si trobem una solució, doncs, 
provisional, perquè almenys puguem arribar amb via 
d’ample europeu a la nova terminal. 
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Com ens ho hem de prendre, això? Ens ho hem de 
prendre, diguem-ne, dient: «Bé, ja arribarà..., de mo-
ment..., ja us entenem...»? No, no, escolti’m, nosaltres 
no l’entenem, aquesta manera de fer les coses; no en-
tenem aquest menyspreu per aquelles inversions a Ca-
talunya que realment poden tenir un retorn econòmic i 
social importantíssim –importantíssim.

Bé. Aquesta és la realitat que tenim, senyor Rull, i és 
una realitat que lamento. I ho lamento per dos motius: 
ho lamento per l’incompliment de l’Estat, però ho la-
mento també per la incapacitat que tenim nosaltres de 
poder actuar i poder resoldre aquests problemes, eh? 
Li he dit abans que quan dic: «Escolti’m, l’Estat està 
incomplint a Catalunya» m’agradaria no haver-ho de 
dir, eh?, i poder discutir en aquesta cambra, amb la 
resta de diputats i diputades, sobre els hipotètics in-
compliments del Govern de la Generalitat i que ens 
poguessin dir: «Per què no heu fet, doncs, l’accés amb 
rodalies a la T-1? Per què no heu fet els accessos viaris 
o ferroviaris en el port de Barcelona? Per què no heu 
desdoblat encara la nacional II a Girona? Per què no 
heu fet el pont de Castellbisbal, de connexió de l’A-7  
amb l’A-2? Per què no heu fet la variant de l’Aldea? 
Per què no heu fet els accessos a l’aeroport d’Alguai-
re?» Però el nostre sistema polític és el que és. 

És clar, quan ens vénen els ministres aquí a Barcelona 
a explicar-nos, una altra vegada, amb bombo i plate-
rets, amb powerpoints, amb tota la societat civil reu-
nida, grans projectes per al país, com ens ho hem de 
prendre? Doncs, amb un escepticisme absolut, dient: 
«A veure si ara sí.» Però no aplaudirem, eh?, no ens 
aixecarem entusiastes, no ens farem fotos d’aquelles 
que després, al cap de set anys, ens poden deixar en 
evidència, com totes aquestes que li he ensenyat fa un 
moment. 

És a dir, les regles del joc, les regles del joc actual, són 
unes regles que no funcionen i que les hem de canviar. 
I la nostra decepció és profunda, no només pel que vam 
trobar al Constitucional, que va sentenciar el que va  
sentenciar sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
i es va carregar moltes esperances, o perquè hi hagi 
un ponent constitucional que no va llegir potser Sa-
int-Exupéry i no va entendre allò que deia la guineu, 
no?, que les paraules són una font de malentesos i que 
més valdria que hagués estat callat, sinó també perquè 
quan arribes a acords, doncs, et fan passar amb raons, 
diuen: «Qui dia passa any empeny» i, com diu algú, ya 
vendréis a pedir alpiste.

Doncs, escolti’m, jo penso que entrem en una altra 
etapa i Catalunya s’ha de fer valer. 

Moltes gràcies, senyor diputat; gràcies, senyor presi-
dent.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre les caixes d’estalvis 
(tram. 300-00087/09)

El quart de l’ordre del dia és la interpel·lació al Govern 
sobre les caixes d’estalvis. Ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i, en el seu nom, té la pa-
raula la il·lustre diputada senyora Laia Ortiz.

Laia Ortiz Castellví

Gràcies, president. Honorable conseller, bé, avui po-
dríem parlar de moltíssimes qüestions, especialment 
pel que afecta el seu departament. Estem en una altra 
setmana negra a Europa, segrestats de nou per la in-
certesa, i en podíem parlar molt. Però li fem aquesta 
interpel·lació per centrar-nos en allò que sí que podem 
fer des d’aquí i què pot fer el Govern per millorar la 
situació d’empreses i famílies. 

Mirin, des del nostre grup estem profundament pre-
ocupats per la situació del sistema financer i per les 
decisions que s’han anat prenent des d’Europa, però 
especialment des del Banc d’Espanya, i l’actitud tam-
bé complaent del Govern de la Generalitat. Un pro-
cés que no ha acabat i que encara pot anar pitjor, però 
que confirma els nostres pitjors presagis per l’impac-
te d’aquest en el model de caixes de Catalunya. I és 
important ser conscients del que estem perdent si ens 
quedem quiets.

Les caixes han tingut un paper fonamental a potenciar 
empreses i cohesionar el territori, per la seva vocació 
de servei al seu entorn. I mentre a altres països com 
Alemanya i els seus Länder es potencien les caixes, 
conscients del seu valor, aquí a Catalunya veiem com 
el que passa és precisament el contrari: passa un tsu-
nami per damunt, i aquí sense dir ni piu. 

I sé que em dirà que les competències de la Generali-
tat són limitades, és veritat; però no fem com amb la 
interpel·lació anterior: tot és culpa d’uns altres. Aquí  
la Generalitat té competències en els processos de re-
estructuració financera; té competència, responsabili-
tat en la tutela de caixes; també en les fusions i absor-
cions, i en els canvis en els estatuts, i, evidentment, té 
molt a dir sobre l’obra social. 

I el que volem posar avui damunt la taula és que el 
Govern de la Generalitat ha estat invisible, un espec-
tador de tot el que estava passant, assumint, primer, i 
ja abans que vostè, amb tranquil·litat insòlita el procés 
d’excessiva acumulació de riscos en el sector immobi-
liari, el seu sobreendeutament davant l’exterior i des-
prés del procés incontrolat de concentració i posterior 
bancarització de les diverses entitats d’estalvi catala-
nes, fins a arribar a la pràctica desaparició de les cai-
xes d’estalvi catalanes. I el fil conductor del procés de 
reestructuració financera ha estat la demonització de 
les caixes per part del Govern de l’Estat, el Banc d’Es-
panya, i moles veus del sistema financer espanyol, 
però també internacional, que han vist en la situació 
de les caixes una oportunitat per acabar amb la com-
petència que les caixes exercien sobre ells i potenciar 
l’oligopoli bancari al sistema financer espanyol.



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  43

Per tant, avui en aquest procés hi ha guanyadors clars: 
des del senyor Botín, passant pel Banc de Sabadell o 
el BBVA; i uns perdedors clars, que són les empreses 
del territori i la ciutadania de Catalunya. Però cal dir 
–i crec que vostè també ho ha de dir– que hi ha hagut 
mala gestió, abusos i despropòsits, en major o menor 
grau, segons l’entitat, però per part de totes les entitats 
financeres, tant caixes com bancs. Mentre es presumia 
de la solidesa del nostre sistema financer per part d’au-
toritats i responsables, com el governador del Banc 
d’Espanya, que mereixeria, al nostre entendre, ser jut-
jat per incompetent i irresponsable, s’han evidenciat el 
descontrol, els enormes riscos que s’han pres i com les 
temeritats de bancs i caixes, emborratxats també pel 
rendiment ràpid, ens han portat a la crisi més gran que 
mai ha patit el nostre país, i no només de la crisi, sinó 
de promoure una economia amb peus de fang, deixant 
d’invertir en economia productiva i promovent més els 
rendistes, en comptes d’emprenedors.

I la qüestió ara és cap a on anem. Nosaltres compar-
tim la necessitat de reestructurar el sistema financer, 
però no com s’està fent, no així, i no com s’ha fet. Des 
d’Iniciativa ens hi hem oposat des de bon comença-
ment, i al principi molt en solitari, perquè el grup que 
li dóna a vostè suport al Govern també avalava els can-
vis del principi. I nosaltres entenem que aquest procés 
combina múltiples perversions. Per una banda, resca-
tar bancs amb diners públics sense assumir-ne el con-
trol o la capacitat de reorientar les polítiques. Per altra 
banda, recentralització de la presa de decisions, inva-
sió competencial per part de l’Estat a les comunitats 
autònomes. En tercer lloc, oblit per part de les insti-
tucions de les persones afectades pels abusos del sec-
tor immobiliari. Una altra qüestió: la incapacitat per 
garantir la circulació del crèdit cap a les empreses i 
autònoms, quan és una de les principals causes de la 
recessió actual i la manca de recuperació de l’econo-
mia. I, finalment, l’efectiva desaparició de les caixes 
d’estalvi i la reducció a una mínima expressió de la 
seva obra social.

I és aquí on ens volem centrar. Les caixes d’estalvi, 
profundament arrelades a Catalunya, complien una 
funció cabdal en la promoció de l’estalvi popular, el 
desenvolupament local, l’impuls de l’economia arre-
lada al territori i l’aportació d’un volum important de 
recursos en els àmbits socials, educatius, assistencials 
i culturals. La reestructuració financera, feta amb un 
protagonisme clar del lobby bancari, ha comportat el 
que denunciàvem des de bon començament: la pràc-
tica desaparició de les caixes, hem passat de deu cai-
xes catalanes a tenir-ne una estrictament catalana; o, 
per altra banda, la bancarització que ha comportat la 
privatització dels seus recursos. I les decisions succes-
sives han anat empitjorant el procés: des de l’enduri-
ment de les condicions a l’obligació de fer sortir les 
entitats a buscar diners als mercats en condicions molt 
adverses, que ha comportat la depreciació ràpida dels 
seus valors. 

Però quan les males decisions ja s’han pres, amb el 
vistiplau del PSOE, el Partit Popular i Convergència i 
Unió, que fins al final no va posar condicions, quan les 

decisions ja s’han pres, ara què toca fer? I és en aquest 
punt on volem preguntar al Govern.

Nosaltres entenem que hi ha hagut inhibició del Go-
vern català en tot aquest procés, per molt que el con-
seller –l’hem llegit– hagi fet declaracions d’intencions 
sobre la catalanitat de les caixes i el model de caixes, 
quan el panorama que tenim avui és que no tenim cai-
xes, i cada vegada menys catalanes. I ens agradaria 
saber quin paper vol jugar ara el Govern, quan ja es-
tem en aquesta situació, més enllà de les declaracions 
d’intencions. Per això li vull traslladar preguntes molt 
concretes que m’agradaria que em respongués.

Per una banda, ha participat el Govern –i, si és així, 
com ho ha fet– en la decisió del Banc d’Espanya de 
controlar CatalunyaCaixa i Unnim? Ho sabien prèvia-
ment? Quina opinió té el Govern de la valoració d’ac-
tius que ha fet el Banc d’Espanya, que redueix dràsti-
cament la participació de les caixes en el capital? Què 
opina el Govern de l’exclusió dels representants dels 
treballadors i treballadores als nous consells d’admi-
nistració? Pensa vetllar el Govern per no reproduir les 
escandaloses pràctiques de remuneració dels direc-
tius?

Ens preocupa molt l’informe presentat per Comissions 
Obreres que explica l’evolució a les remuneracions dels  
consells de direcció, així com préstecs, primes, que 
són precisament d’entitats intervingudes amb diners 
públics, i ens indignen les xifres aparegudes de l’úl-
tim any, quan ja estaven intervingudes i quan ja havien 
vist la desastrosa gestió, i també hi apareixen entitats 
catalanes. Ens agradaria saber què ha fet el Govern i 
què pensa fer per garantir l’obra social.

Si s’assigna tan poca proporció als beneficis de les 
caixes, com pot afirmar vostè davant els mitjans de co-
municació que ara l’obra social està més que garan-
tida? –això ho podia llegir en un diari. En base a què 
està més garantida que mai, si precisament aquesta 
participació és minsa?

Ha proposat, per altra banda, la Generalitat que es re-
tornin els beneficis dels nous bancs a la societat, a tra-
vés de les obres socials de les caixes, en aquells que el 
Banc d’Espanya n’és el soci majoritari? Per què no ha 
proposat el Govern una opció de recompra per part de 
les caixes, amb els recursos que puguin generar, i es 
mantingui el preu que va fixar el mateix FROB?

I, finalment, han tirat la tovallola amb Unnim i Catalu-
nyaCaixa? O treballaran perquè siguin entitats catala-
nes i de servei públic?

Miri, conseller, li fem aquesta interpel·lació, perquè 
entenem que el Govern català, malgrat les limitacions 
competencials, podia haver fet molt més i podia haver 
dit molt més i podia haver exigit molt més. I entenem 
que el Govern ha tingut un paper galdós, per dir-ho 
d’alguna manera, en una qüestió tan fonamental, com 
són les caixes, amb la història que tenen en el nostre 
país.

La reestructuració financera ha estat un dels processos 
recentralitzadors més importants que hem vist en els 
últims anys. I aquest Govern hi ha assistit d’observa-
dor impertèrrit. I qui calla, conseller, atorga. 
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Ens agradaria saber a partir d’ara, amb aquesta situa-
ció, on pràcticament s’han desmantellat les caixes i la 
seva catalanitat, ens agradaria saber quin és el full de 
ruta del Govern, què pensa fer a partir d’ara. En la se-
gona part de la intervenció, li farem les propostes que 
li presentarem amb la moció. Però sí que ens agradaria 
que ens respongués aquestes preguntes molt concre-
tes, que sí que formen part del que hauria d’haver fet 
el Govern de la Generalitat. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, il·lustre diputada. Per respondre aquesta 
interpel·lació, en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller d’Economia i Coneixement, el 
senyor Andreu Mas-Colell. 

El conseller d’Economia i Coneixement 

Senyor president, moltes gràcies. Senyora diputada, 
aquest és un tema evidentment altament important. 
Un es podria preguntar per començar com hem arribat 
aquí en el tema de les caixes, sobre les quals efecti-
vament la Generalitat hi té algunes responsabilitats de 
supervisió i la Generalitat, aquest Govern i el Govern 
dels set anys anteriors, no oblidem-nos-en. De totes 
maneres, la responsabilitat sobre les qüestions finan-
ceres és del Banc d’Espanya. 

Com s’ha arribat a aquesta situació? Bé, ha estat cla-
rament lligat a la bombolla immobiliària i a com les 
diferents caixes han reaccionat a la bombolla immobi-
liària. No totes han reaccionat igual. I això és impor-
tant, eh? I no es pot dir, per tant, que la situació actual  
de les diferents caixes sigui només una conseqüència de  
la bombolla immobiliària; és una conseqüència de la  
bombolla immobiliària i de com diferents caixes i els 
seus equips de direcció van reaccionar a la bombolla 
immobiliària. Algunes van reaccionar d’una manera 
que vista ara ens ha de semblar prudent, i altres, no. 
I això té, evidentment, correlació amb la seva situació 
actual. 

També en aquest procés, i això amb ple acord de les 
caixes, també es va decidir un procés de bancarització, 
és a dir, un procés pel qual cada caixa o unions de cai-
xes vehicularien les seves activitats financeres a través 
d’un banc, i per tant acabarien quedant dues institu-
cions: la institució caixa i la institució banc. I més o 
menys totes han passat per aquest camí. 

Hi ha dos temes, a partir d’aquí, que ens preocupen i 
ens preocupen molt, i dels quals parlaré ara i després. 
Un és la perspectiva de manteniment de la catalanitat 
de les caixes i el segon és l’obra social. Des de la Ge-
neralitat s’ha treballat molt, no només amb grans de-
claracions, sinó també amb treball discret, per tot el 
que té a veure amb la catalanitat de les caixes. Per anar 
molt... –no és per consolar-me, però és per ser precís, 
eh? De moment els bancs que han generat les caixes en  
dos casos són bancs que no tenen seu a Catalunya, en dos  
casos són bancs que tenen seu a Catalunya, i tenen una 
majoria del capital del Banc d’Espanya. 

Era raonable, o no, que tinguessin una majoria del 
Banc d’Espanya? Que tinguessin capital extern sem-
bla inevitable, que aquest capital extern fos públic 
sembla inevitable. Els diners del Banc d’Espanya són 
tan catalans com andalusos, com madrilenys, o sigui 
que també són nostres. Les valoracions que han portat 
a aquesta majoria..., nosaltres hem dit, i així ho hem 
expressat a qui correspongui, que ens sembla que era 
contradictori que el comprador, és a dir, el que entrava 
en la institució, determinés també quins eren els ava-
luadors independents. Ens sembla un curiós sentit de 
la independència. I, per tant, nosaltres hauríem preferit 
que aquestes avaluacions haguessin estat fetes d’una 
manera que ara a mi em permetés dir que han estat 
apropiades i ben valorades. I, en canvi el que haig de 
dir és que hi va haver un conflicte objectiu d’interes-
sos, perquè el que comprava va nomenar els avalua-
dors independents. I això no ens ha agradat. 

També vull mencionar que en les últimes reformes 
de la llei sobre banca es va introduir una possibilitat 
d’allargar el procés, diguem-ne, d’interinatge fins a 
dos anys, d’un any, pot ser fins a dos anys, que pot 
semblar una cosa petita, però que ja veurem quan el 
moment arribi si és una cosa petita. I això es va deure 
a l’acció des de Catalunya. 

És evident que continuarem vigilant, que continuarem 
amatents a l’evolució dels bancs, dels bancs que han 
generat les caixes. El panorama està molt obert. Jo no 
m’atreviria a dir, dintre d’un any, a on estaran les dife-
rents institucions financeres. I crec que qualsevol cosa 
és possible, no hi ha res predeterminat, i per tant crec 
que és un tema que s’ha de seguir i evidentment des 
del nostre punt de vista l’ideal seria que es maximit-
zés la quantitat de..., que es maximitzés, diguem-ne, la 
presència dels òrgans de decisió a Catalunya. 

Parlaré de l’obra social a la segona part. 

El vicepresident primer 

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, té 
ara la paraula la il·lustre diputada senyora Laia Ortiz. 

Laia Ortiz Castellví 

Gràcies, president. Bé, jo crec que en una cosa coinci-
dim, jo li deia que el Govern de la Generalitat ha es-
tat observador del procés, i vostè m’ho confirma. Diu: 
«Hem tingut un paper discret.» Sí, sí; molt discret. Ha 
dit que hi han hagut coses que no li han agradat. I què 
ha fet, el Govern, davant aquestes coses que no li han 
agradat? Ha impugnat algun dels processos? Ha exigit 
que es fessin les coses d’una manera diferent? Perquè, 
clar, la discreció pot ser una virtut o pot ser un defecte. 
Jo crec que, en aquest cas, quan Catalunya es jugava 
una qüestió tan fonamental com és mantenir el model 
social de caixes, tan clau per a una economia com la 
nostra, basada en petites i mitjanes empreses, doncs, a 
part de la discreció i l’observació, o dir el que agrada 
i no agrada, crec que s’hauria d’haver fet alguna qües-
tió més. 

I em preocupa perquè vostè planteja moltes qüestions 
com a inevitables. I certament no hem sentit aquest 
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Govern..., i ja li ho he dit, hem fet autocrítica, és a 
dir..., i també de la postura de conselleries anteriors a la  
seva sobre aquest paper de vetlla, ja ho he dit en la 
meva intervenció inicial. Però no era inevitable acabar 
amb les caixes ni amb la seva identitat ni amb el seu 
arrelament al territori, perquè en altres països no s’ha 
fet. I li posava l’exemple d’Alemanya, on, allà, preci-
sament, tenen molt clara la necessitat de mantenir en-
titats financeres al servei de l’economia del territori, i 
els Länder són els primers que ho saben. 

Però li vull plantejar també més qüestions. Sobre el dra-
ma de moltes famílies que avui estan desnonades per 
aquestes entitats intervingudes amb fons públics, que 
també alguna competència hi té, la Generalitat, que se  
n’ha d’ocupar d’aquestes persones, per què no els 
planteja la Generalitat al Banc d’Espanya i a l’Estat 
que s’obligui aquestes entitats a fer dació en paga-
ment, o perquè apliquin moratòries en les execucions 
hipotecàries? 

Ja que en parlem, això sí que ho pot fer, plantejar-li-
ho al Banc d’Espanya, perquè com a avalador el Banc 
d’Espanya té potestat de canviar els abusos de les en-
titats financeres i el seu comportament. I crec que el 
conseller ho hauria de plantejar. 

I el mateix sobre el crèdit a petites i mitjanes empre-
ses. Com a mínim, el fet que es donin diners públics 
hauria de servir per tenir garanties, influir en les deci-
sions de les entitats. I avui Catalunya és damnificada 
per la passivitat i l’escanyament de les entitats finan-
ceres a empreses i famílies. 

I sobre les pràctiques i remuneracions d’alts càrrecs 
no m’ha dit res. Suposo que també en la línia, no?: 
qui calla atorga. I el Govern de la Generalitat té res-
ponsabilitats i va pactar amb l’Estat sobre el nou Con-
sell d’Administració de Catalunya Caixa, per exemple. 
Aquí sí. Han pactat la continuïtat del càrrec d’un mal 
gestor. I del nou sou que s’ha pactat, que s’ha doblat 
en un any, no hi té res a dir la Generalitat de Catalu-
nya? I sobre el futur dels treballadors i treballadores 
del sector? 

Conseller, avui ja són els ajuntaments, les diputacions, 
que, malgrat tenir menys competències que la Genera-
litat, estan tenint un paper actiu en defensa del territo-
ri, de la funció social de les caixes, i exigint renovació 
en les direccions i major transparència. Com un exem-
ple, el de Vilafranca del Penedès, on l’ajuntament, a 
proposta del nostre grup municipal i també conjunta-
ment amb les CUP, ha aprovat una moció exigint ga-
ranties davant la privatització i la integració de Caixa 
Penedès a Mare Nostrum. 

Per això, en la moció que nosaltres li plantejarem, més 
enllà d’observar o callar, li proposarem coses que el 
Govern pot fer de manera concreta. I ho dic amb to 
constructiu. 

A partir d’ara, amb aquesta situació, què farem? Li 
proposarem sis qüestions concretes. Per una banda, 
que vetllin per la valoració correcta dels balanços dels 
bancs creats per les caixes en el cas de nacionalització 
i que instin el Govern espanyol a la revisió dels valors 
en els casos ja produïts com Catalunya Bank i Unnim. 

En segon lloc, assegurin la reversibilitat futura dels 
processos de capitalització amb la finalitat de preser-
var el model financer pròxim al territori, les persones i 
les seves empreses que ha caracteritzat les caixes d’es-
talvi. No pot ser que la crisi i les males pràctiques de 
tot el sector acabin amb un model que era de gran uti-
litat social. 

En tercer lloc, assegurin, si us plau, la viabilitat de les 
obres socials –m’ha dit que ara me’n parlaria. No és 
qüestió que ho diguin als diaris, sinó que ho reclamin 
del FROB..., la donació dels dividends a les obres so-
cials de les caixes que han creat bancs nacionalitzats. 

En quart lloc, reclamin les dades sobre les remunera-
cions directes i indirectes dels alts directius de les cai-
xes i els nous bancs per tal d’assegurar que no es pro-
dueixin fenòmens d’espoliació de l’estil dels detectats 
a altres entitats espanyoles. 

En cinquè lloc, exigeixin la presència als consells 
d’administració dels nous bancs; exigeixin la presèn-
cia d’aquells col·lectius que n’han quedat fora: els im-
positors, els treballadors i treballadores, i entitats fun-
dadores. 

I en sisè lloc, estudiïn de forma activa el reforçament 
d’un mapa financer català recuperant els actius de les 
entitats Caixa Penedès i Caixa Laietana. 

Aquestes sis peticions. Els ho plantejarem, conseller, 
en la moció en el proper Ple. I ens agradaria saber la 
seva opinió, perquè al nostre entendre defensar l’auto-
govern de Catalunya es fa sent valent també davant del 
Banc d’Espanya i davant d’aquest procés de recentra-
lització. O defensar l’economia del territori, les petites 
i mitjanes empreses és defensar també el model social 
de caixes. 

A aquest Govern, que proclama massa sovint el patri-
otisme per vendre fum i tapar les vergonyes però prac-
tica molt poc el catalanisme de cada dia, li diem que 
s’hi posi, que s’arremangui i que faci alguna cosa per 
salvar les caixes a Catalunya. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, il·lustre diputada. També, per al torn de rèpli-
ca, té ara la paraula l’honorable conseller d’Economia 
i Coneixement. 

El conseller d’Economia i Coneixement 

Moltes gràcies. Hi ha les caixes i hi ha els bancs. Els 
bancs seran bancs, no ens fem il·lusions, seran bancs, 
tindran la seva responsabilitat social corporativa, però 
seran bancs. Ara parlem de les caixes. 

Vull assenyalar que sí que s’ha treballat i s’ha aconse-
guit una cosa molt important: cap de les caixes catala-
nes ha estat intervinguda. La conseqüència és que els 
actius patrimonials de les caixes estan salvats. No és el 
cas per a la CAM, no és el cas per a la Caja de Casti-
lla - La Mancha, no és el cas per a Cajasur. És a dir, la 
Pedrera, Sant Benet o els nou-cents quilòmetres qua-
drats de la Fundació Territori, no?, si haguessin estat 

Fascicle segon
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intervinguts, haurien anat en el paquet, eh?, i haurien 
pogut acabar compensant pèrdues per una altra banda. 
No han anat en el paquet perquè no han estat intervin-
gudes. El capital ha entrat en els bancs; les caixes han 
quedat separades amb tots els seus actius. I això vull 
assenyalar-ho perquè és un tema important. 

Una altra cosa són els fluxos; li han quedat fluxos 
d’alimentació de l’obra social. Bé, a la més gran sí, 
eh? No oblidem que la part del lleó, i, de fet, de cinc 
lleons, de l’obra social de les caixes és una caixa.  
I, d’aquesta, l’obra social està completament preserva-
da. I crec que inclús anirà en augment en el futur. Per 
tant, no ens oblidem de la part dels quatre lleons –bé, 
ja paro de lleons, eh? 

Llavors, les de les més petites certament –certament– 
tenen un problema. Aquí el que puc dir..., i ho dic amb 
paraules precises perquè està pactat, puc dir que la 
Generalitat està en condicions d’afirmar que les activi-
tats pròpies de la responsabilitat corporativa del banc 
que emergeixi de les caixes prestaran una atenció es-
pecial a la col·laboració amb l’obra social de la caixa 
d’origen. Aquesta serà una recomanació que es trans-
metrà en cas d’una futura transmissió patrimonial. És 
a dir, el que hem de treballar tots, en el cas d’Unnim i 
en el cas de CatalunyaCaixa, és que les activitats prò-
pies de responsabilitat social corporativa dels bancs es 
canalitzin, sigui en col·laboració, sigui com sigui, amb 
les seves caixes d’origen. Jo crec que això no ha de ser 
tan difícil d’aconseguir, perquè al cap i a la fi aquests 
bancs tenen una tradició de proximitat, i si tenen una 
tradició de proximitat és completament lògic que de-
diquin recursos al teixit social de les localitats on ope-
raran.

I, finalment, deixi’m dir –després intentaré dir algunes 
de les seves preguntes– que, per descomptat, la Ge-
neralitat continua tenint competències pel que fa a les 
caixes, les caixes que, encara en minoria en els bancs, 
tard o d’hora es convertiran en fundacions, segura-
ment quan el FROB..., no segurament: d’acord amb la 
llei, quan el FROB es retiri o quan hi entri un altre ac-
cionista, i en tot aquest procés exercirem les facultats 
que tenim. En particular, li puc assegurar que ja des 
d’ara vigilarem d’una forma ferma perquè els recur-
sos de les caixes, pocs o molts, els recursos de l’obra 
social de les caixes, pocs o molts –en algun cas molts, 
en altres pocs–, es dediquin a l’obra social i perquè, 
en conseqüència, les estructures administratives es di-
mensionin a la mida real de les operacions que podran 
fer; en definitiva, que l’estructura no s’emporti el poc 
flux que pugui haver-hi. I aquest és un tema que, bé, 
que vigilarem.

Sobre les preguntes que m’ha fet, això d’excloure els 
treballadors..., efectivament, hi ha hagut, cal intuir, 
una exclusió de treballadors en els bancs, i jo no puc 
dir altra cosa que preguntin al Banc d’Espanya per què 
ho han volgut així. A mi em sembla que haver-los-hi 
inclòs potser hauria ajudat a un necessari procés de di-
àleg, però, certament, li poden preguntar al Banc d’Es-
panya per què es van entestar en aquest fet.

I, en fi, jo crec que ja no tinc més...

El vicepresident primer

Gràcies, honorable conseller.

Suspenem la sessió. La reprendrem a les quatre de la 
tarda amb la interpel·lació del Grup Parlamentari Po-
pular sobre política universitària.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i tres 
minuts i es reprèn a les quatre i quatre minuts. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària 
general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, i 
els consellers d’Economia i Coneixement, de Salut, d’In-
terior, de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Benestar Social 
i Família, i d’Empresa i Ocupació.

Interpel·lació
al Govern sobre la política universitària 
(tram. 300-00091/09)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats ni  
la intervenció de la presidenta ni els primers mots de la  
intervenció de Pedro Chumillas Zurilla.)

Pedro Chumillas Zurilla

...me n’alegro, perquè si fos un tema massa (per ra-
ons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots 
de la intervenció de l’orador) ...voldria dir que alguna 
cosa no rutlla gens bé.

En fi, començarem. La nostra Llei universitària de Ca-
talunya recull clarament un parell de principis bàsics, 
que voldria esmentar aquí, sobre la universitat nostra, i 
són el d’igualtat d’oportunitats d’accés i el de merita-
ció. En primer lloc, parlaré una mica del primer prin-
cipi, el d’igualtat d’oportunitats.

Tothom que té capacitat i voluntat per fer els estudis 
universitaris ha de poder fer-los. És ben cert que ens 
hem de retrotraure a l’ensenyament preuniversitari per 
estar segurs que això es complirà, que succeirà, que 
pot succeir. El fet que l’ensenyament obligatori gratuït 
estigui garantit fins als setze anys facilita enormement 
aquesta igualtat d’oportunitats. S’hauria de veure, de 
totes maneres, si el fracàs escolar afecta o no, i en qui-
na mesura ho fa, el que estem considerant; però no hi 
vull entrar ara, perquè no és el tema que toca i perquè 
hi han un parell de mocions posteriors on segurament 
es parlarà d’aquest punt.

Considerem, doncs, que tothom que als divuit anys 
vol fer una carrera universitària ha de poder fer-la amb 
independència d’una sèrie de circumstàncies vitals, 
com són el lloc on resideix, els diners de què dispo-
sa, inclús la disponibilitat de temps. Les mesures tra-
dicionals d’ajut que permeten l’accés a la universitat 
d’aquells que viuen lluny d’una universitat o treballen 
per mantenir-se ells, o inclús la seva família, o sen-



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  47

zillament no tenen prou diners per costejar els estu-
dis universitaris, que no és només pagar una matrícu-
la, deia, les mesures d’ajut tenen el nom de «beques», 
s’agrupen sota aquest nom. Molt bé.

Anem a parlar una miqueta del segon punt de què vo-
lia parlar, el del mèrit; deixem aquest de moment. Un 
bon ciutadà necessita una formació mínima; això és 
el que garanteix el nostre sistema escolar, penso que 
bastant bé. S’entén que amb aquest mínim, ja, qualse-
vol persona es pot integrar perfectament a la societat 
i viure i conviure guanyant-se la vida treballant, com 
tothom. El cas és que per a certs treballs la formació 
adquirida a l’ensenyament obligatori no és suficient, 
i desenvolupar un ofici tampoc. Per exercir certs tre-
balls és necessari fer més estudis. Aquí és on ve la uni-
versitat; el lloc d’aquests estudis és la universitat.

Certament, els estudis universitaris han estat durant 
el segle passat, i segurament també durant aquest  
segle, xx-xxi, el millor ascensor social, sens dub-
te. Però la universitat, que ha d’estar oberta a tothom  
–oberta a tothom, ho repeteixo–, no està pensada per-
què hi vagi tothom, només –ho repeteixo un altre cop– 
qui vulgui dedicar-se a una professió que la requerei-
xi i faci els mèrits que s’exigeixen tant per accedir-hi 
com per continuar-hi.

En posaré dos exemples per aclarir-ho. No hi ha cap 
llei que exigeixi un títol universitari per dedicar-se a 
una professió tan honorable com és la política, la nos-
tra, eh? Tampoc es requereix cap títol universitari per 
fer potser la tasca en aquest moment més necessària i 
més important per a la nostra societat, que és la d’em-
presari; tampoc no es requereix per emprendre un ne-
goci, per donar feina a la gent, es requereixen unes 
qualitats però no és necessari cap títol universitari.

Tot això ho dic perquè no podem sacralitzar els estu-
dis universitaris. Seria una mala cosa ficar al cap de 
tots els nois i nois de Catalunya que la vida, la bona 
vida, no la vida..., la vida bona –perdó– passa neces-
sàriament per la universitat, aquesta vida bona que in-
clou ser un bon ciutadà, un ciutadà responsable. En 
canvi, igual que acceptem pacíficament, absolutament, 
que qualsevol persona ha de fer determinats mèrits per 
ser un bon polític o un bon empresari, hauríem d’ac-
ceptar que per ser un bon universitari també s’han de 
fer determinats mèrits, sobretot estudiant.

El sistema universitari ha d’aconseguir, doncs, que tot-
hom que vulgui fer estudis universitaris i demostri la 
seva capacitat i interès per fer-los ho pugui fer. Però 
no ens hem d’enganyar pas: un percentatge elevadís-
sim de treballs no necessiten estudis universitaris. El 
50, el 70 per cent, el 90? No ho sé, un percentatge 
molt elevat. I aquesta gent hi viu, i aquesta gent ha de 
treballar. Llavors, no hauríem de dissenyar el nostre 
sistema universitari sobre una mena de sacralització  
–sorprenent en un estat laic– de la universitat. La for-
mació universitària requereix recursos, i està molt bé 
que hi hagi universitats públiques on els estudiants co-
breixen –ens ho acaben de dir els rectors a la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats– entre el 20 i el 30 per 
cent del cost. Però, tot i així, precisament perquè cap 

persona amb capacitat i amb mèrits no es quedi fora, 
es fa necessari un pla de beques generós.

Ara bé, a Catalunya tenim la Llei universitària de Ca-
talunya, el Consell Interuniversitari, l’Agència de Qua-
litat Universitària, l’AGAUR –Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca–, i podem fer retocs 
per aquí i per allà. Però Catalunya necessita fer una 
veritable reforma universitària de gran abast, que ha 
d’anar des de les beques a la governança, passant tam-
bé per unes preguntes que intentaré ara concretar; pen-
so que ajudaran. Per exemple, són necessàries tantes 
universitats públiques? És sostenible, això, econòmi-
cament? On comença i on acaba l’autonomia univer-
sitària? Es pot ser autònom només en les despeses i, 
en canvi, no en els ingressos? És sostenible un model 
en què el 40 per cent dels universitaris no acaben la 
carrera?

No em voldria estendre sobre el context històric en 
què es desenvolupa la universitat a Catalunya, però és 
el mateix en què ho ha fet Espanya. Sí que, en canvi, 
voldria subratllar que hi han canvis possibles i canvis 
impossibles. Hauríem de treure’ns del cap els impos-
sibles: voler crear aquí un Oxford, un Cambridge, una 
zona com Boston, on tens Harvard, l’MTI, etcètera, 
això no és possible, ja no és possible. Sempre anirem 
de la mà del tipus d’universitat que hi hagi a l’Estat.

De fet, jo el que sí que penso, o pensem, és que l’espai 
europeu d’ensenyament universitari és prou ample per 
fer veritables innovacions, i aquí sí que hi ha marge. 
Igual que el nostre grup parlamentari sosté que Cata-
lunya ha de ser el motor econòmic d’Espanya, jo vol-
dria dir també que Catalunya hauria de ser el motor 
universitari d’Espanya. Aquesta seria una aposta rea-
lista, valenta, engrescadora i assequible: publicacions, 
recerca, internacionalització, prestigi..., estar al capda-
vant de les universitats espanyoles.

Em sap molt greu sentir contínuament que aquest pro-
blema s’arreglaria si Madrid fes no sé què, si Madrid 
ens donés no sé què, etcètera. Bé, s’ha de defensar tot el 
que hem de defensar i que ens arribi de Madrid tot el que  
ens ha d’arribar, i, si no ens donen diners per a les be-
ques, s’ha de reclamar i que vinguin. Però, mentres-
tant, aquesta variable, jo trobo que va sortint contí-
nuament com una variable que impedeix i paralitza. 
Doncs, que no succeeixi, perquè hi han moltíssimes 
coses a la universitat que podem fer nosaltres; amb 
un pressupost de 40.000 milions d’euros es poden fer 
moltes coses. Que no serveixi com a excusa per que-
dar-nos endarrere.

Aquestes preguntes que he fet fa un moment no tenen 
res a veure amb Madrid, deia. Són decisions d’aquesta 
cambra i d’aquest Govern. No les repetiré, perquè em 
quedo sense temps.

Com a tres temes concrets, senyor conseller, necessi-
tem universitats eficaces i eficients... S’han sentit en 
aquest Parlament moltes paraules de cofoisme univer-
sitari; però on són els universitaris que acaben la car-
rera a Catalunya? Podem estar orgullosos que al cap 
de tres anys ja hagin trobat, tots o gairebé tots, final-
ment feina? Senyor conseller, necessitem universitats 
que funcionin amb absoluta transparència en la ges-
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tió dels seus recursos. Cal una autonomia responsa-
ble. Oi que el deute de les empreses de la Generalitat  
el consolidem dintre del deute de la Generalitat? Es fa el  
mateix amb el deute de les fundacions, centres d’in-
vestigació, etcètera, que depenen de les universitats? 
Per què no es fa aquesta consolidació també amb les 
universitats? Potser tindríem una millor foto de què es 
fa, com es gasten els diners, i de cara a la gestió això 
ajudaria.

Senyor conseller (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –de segui-
da acabo–, necessitem un model de finançament de les 
universitats realista, que premiï de debò els bons estu-
diants i penalitzi qui vol perdre el temps. Reconec que 
en aquest sentit s’estan fent coses per part del Govern.

Gràcies. Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Andreu 
Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats... Ha 
sigut molto articulato, i he d’afegir que no ha estat 
peccata minuta. (Rialles.) Però m’adreçaré a alguns 
dels punts que vostè ha anat mencionant.

No podem estar més d’acord amb les oportunitats 
d’accés, evidentment, hem de tenir un sistema en el 
qual la universitat estigui accessible, jo diria, la uni-
versitat pública i privada estigui accessible a tothom 
que tingui la preparació. Per tant, potser anant una 
mica al límit, diria que aquell estudiant potencial uni-
versitari que no té els mitjans per pagar-se la univer-
sitat ha de tenir una beca i hem d’anar a un sistema 
que permeti que tingui un sistema potent de beques.  
I hem encetat aquest camí. Evidentment, les esta-
tals les estem, diguem-ne, reivindicant des de fa molt 
temps. Ara hem iniciat un programa específicament 
català. Això cal aprofundir-ho.

Però, de la mateixa manera que li dic que l’estudiant 
universitari que no pot pagar no ha de pagar, també li 
dic que l’estudiant universitari que pot pagar estaria bé 
que pagués. Perquè, si no, ens trobarem que crearem 
dos sistemes universitaris diferenciats: un sistema pú-
blic on tothom paga poc, el que pot i el que no pot, i 
un sistema privat on no hi ha limitacions, diguem-ne, 
a les matrícules i on, encara que hi han beques, sem-
pre serà difícil tindre un sistema potent de beques. Per 
tant, jo diria que, en això, hem d’intensificar les be-
ques i anar cap a aquest principi: el que no pugui pa-
gar no paga, el que pot pagar paga.

Estic completament d’acord amb el mèrit. Però, de to-
tes maneres, darrere del que deia, hi detecto una con-
cepció una mica limitativa de l’ensenyament superior. 
Aquí, hi ha dos temes diferents. Un, si és universitat 
o no és universitat. I és cert que a Espanya l’ensenya-
ment superior, diguem-ne, el que comença als divuit 
anys, ha acabat molt absorbit per la universitat, en 
una proporció més elevada que la d’altres països, eh? 

Però això no vol dir que en altres països europeus més 
avançats que els nostres no hi hagin estudis més enllà 
dels divuit anys. 

Si, per tant, vostè volia dir que la gent s’ha d’orien-
tar per les seves capacitats i que pot haver-hi forma-
ció professional de grau superior, universitat, etcète-
ra, d’acord. Si, d’alguna manera, vostè està dient que 
només una minoria d’estudiants ha de continuar estu-
dis més enllà dels divuit anys, perquè no cal, llavors 
no hi estic d’acord. I aquí no em puc estar de repetir 
una frase del ministro actual, el senyor Gabilondo, que 
confesso que em va agradar quan, amb referència a les 
crítiques que hi pot haver massa estudiants universita-
ris, deia que això de «massa educació» a ell li sonava 
com «tenir massa salut»; mai és massa. Però sí, hem 
de saber diversificar.

Necessitem una reforma universitària de gran abast; hi 
estic d’acord.

Tenim massa universitats públiques; les xifres no ho in-
diquen. Els estudis i l’observació del nostre entorn indi-
quen que, poc o molt, una més o una menys, el nombre  
d’universitats públiques que tenim a Catalunya és les 
que toquen, una per milió, una mica més, una mica 
menys. Una altra cosa és que totes hagin de fer el ma-
teix, una altra cosa és que hi hagi massa repetició, que 
hi hagin massa facultats del mateix. Amb això esta-
ríem d’acord. Però, en si mateix, no és el cas. Entre 
altres raons, perquè és bo que, a un nivell molt bàsic, 
hi hagin universitats raonablement a la vora de casa, o 
sigui que repartides pel territori. O sigui que diria que 
no, no hi ha massa universitats públiques. Hem de tre-
ballar molt –i sé que les universitats ho estan fent– en 
el tema del fracàs escolar a la universitat.

I, pel que fa a l’autonomia –i lligo diverses de les se-
ves observacions–, jo diria que a les universitats els fa 
falta molta més autonomia. En teoria, són autònomes; 
en la realitat, estan enormement lligades, per exemple, 
amb el tipus de titulacions que poden fer. Per tant, es-
tendre l’autonomia estaria bé.

Clar, quan vostè diu que ens hem de treure del cap co-
ses impossibles, no sé massa bé què vol dir. No podem 
ser Oxford, no. Però no podem mirar Oxford? No po-
dem mirar els millors llocs del món? No podem pen-
sar que també en alguna cosa els podem parlar de tu 
a tu als millors llocs del món? Tampoc és que siguem 
menys, no? Tampoc és que siguem intel·lectualment 
per sota. Aquest país ha avançat molt i aquí tenim gent i  
tenim institucions que dialoguen de tu a tu amb insti-
tucions que estan als primers centres del món. 

Per tant, és bo saber que no es pot ser Oxford en un 
dia, en deu anys o en vint anys. Però, en canvi, sí que 
penso que, si hem de mirar models que ens empenyin, 
referents que ens empenyin, les estrelles que volem 
seguir, és millor seguir estrelles de primera magnitud 
que estrelles de segona, no? No ens pot passar com al 
segle xix, que les escoles filosòfiques espanyoles eren 
seguidores de filòsofs alemanys de segona categoria, 
eh?; hauria sigut millor que fossin seguidors de filò-
sofs alemanys de primera categoria, encara que fossin 
seguidors.
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Estic totalment d’acord que a Catalunya hem d’ambi-
cionar ser motor universitari d’Espanya. Ho som –ho 
som–, ja ho som en aquests moments; entre les uni-
versitats que sempre surten més amunt dels rànquings 
internacionals, hi ha les universitats catalanes. En fons 
europeus, les universitats i els centres de recerca cata-
lans, del setè programa marc, s’han emportat el 30 per  
cent dels recursos; en programes especials com els de 
l’European Research Council, més del 50 per cent. 
Estem competint molt, molt bé. L’última convocatò-
ria Severo Ochoa, dels preseleccionats, de vint-i-dos, 
dotze eren catalans; dels vuit seleccionats, quatre ca-
talans, etcètera. Ja som el motor. Però som un motor 
limitat. 

I som un motor limitat perquè hi ha un excessiu uni-
formisme a nivell espanyol. Estaríem tots millor si les 
universitats poguessin competir realment entre elles. 
Li’n dono un exemple. A Bolonya, Espanya s’hi ha 
adaptat en quatre anys. Per què a França, a Alema-
nya, a Anglaterra, a Itàlia, han sigut tres anys? Totes 
les universitats catalanes, totes, van demanar i exi-
gir els tres anys. No han sigut els tres anys. Per què? 
Vostè m’ho explica. Però, en part, i ja li ho diré jo, en 
part, perquè hi ha hagut moltes universitats a Espanya 
que han preferit quedar-se els estudiants durant quatre 
anys. Escolti, hauria sigut millor que cada universitat 
hagés fet el que volgués o que cada comunitat autòno-
ma hagués pogut fer el que volgués. I llavors Catalu-
nya seria encara més motor de la universitat espanyola 
i, per què no?, de l’europea.

En els tres punts finals diu: «El deute s’absorbeix? 
Consolidació...» Sí, el deute de la universitat està con-
solidat en els comptes SEC; o sigui, quan surt el dè-
ficit de la Generalitat, inclou el dèficit de les univer-
sitats.

La presidenta

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

Pedro Chumillas Zurilla

Gràcies, senyora presidenta. Senyors consellers, dipu-
tades, diputats, bé, pràcticament..., bé, no, algunes co-
ses, ja, de la rèplica ja me les ha avançat vostè, perquè 
tampoc puc estar menys d’acord amb algunes de les 
coses que ha dit.

Certament que no estic parlant..., quan he parlat d’una 
universitat que no necessita molta gent per anar..., o no 
el gran percentatge de la gent per anar, no estic parlant 
d’una universitat elitista ni..., més aviat el contrari, el 
que volia dir és que no podem pensar que per la uni-
versitat ha de passar tothom. I, efectivament, el que 
li agradaria al nostre grup parlamentari és que es de-
senvolupessin molt més els estudis, diguem-ne, pos-
tobligatoris o de grau superior no universitaris, oficis, 
professions; el que alguna vegada en aquest país s’han 
anomenat «universitats laborals», que jo recordo dels 
llibres, eh?, per cert. Però és veritat..., i no sé si no 
hauran de contribuir, les universitats, precisament, pel 
pes que tenen en tots els sentits a la nostra societat, 

a ajudar que funcionin. Alguna vegada li he sentit dir 
que han d’estar ben separadetes, eh?, que no hem de 
mesclar les coses. I en això penso que estem d’acord 
també: cadascú el que és seu. Però s’hauria de presti-
giar molt més la formació professional com a sortida, 
no tan digna, sinó tan necessària com la universitària, 
per a tothom.

Més formació, com més formació millor? Doncs, sí, sí 
–doncs, sí, sí–, perquè estem d’acord.

Vostè deia: «L’accés a la universitat pública s’ha de 
facilitar i a la privada també.» D’acord. Jo no ho he 
volgut mencionar, però quan ho ha dit he pensat: «Té 
raó –té raó.» O sigui, qualsevol persona amb condici-
ons i amb ganes i amb esforç hauria de poder estudi-
ar a la universitat que volgués, fos pública o privada. 
M’agradaria molt. I això segurament necessita mesu-
res que facilitin a les universitats privades donar be-
ques o a persones privades donar beques. Però total-
ment d’acord que qualsevol pugui fer els estudis on 
vulgui. Amb això, totalment d’acord.

Quines coses més? Dèiem –sí– que les universitats pú-
bliques a Catalunya si..., bé, no ve d’una, una més o 
una menys, serien les correctes. Doncs, un tema que 
volia parlar, precisament d’això. És molt difícil –és 
molt difícil– tenir set, vuit, deu facultats de dret i ser 
excel·lent en les deu facultats; tenir-ne un parell és re-
lativament assequible. El mateix, amb qualsevol altra 
carrera. Vull dir que de vegades repliquem tota una 
universitat sencera amb totes les facultats senceres al 
mateix lloc i això al final va en detriment del mateix 
ensenyament universitari i en queden ressentits no no-
més els alumnes, també el claustre i la societat sence-
ra. L’especialització ens sembla que hauria de ser una 
cosa bàsica.

Vostè ha mencionat que de vegades el que manca és 
autonomia a les universitats, per exemple, per deci-
dir quins títols donen. En això estic d’acord, hi estic 
d’acord. M’agradaria que ho poguessin escollir i que 
no fossin, diguem-ne, tan estrictes els criteris per po-
der aprovar un títol o no, donar el que volen.

D’altra banda, el que sol succeir –vostè en deu tenir 
experiència com jo– és que un determinat títol, sigui 
un grau, un màster, el que sigui, al final, el treu una 
persona determinada que és un especialista i una per-
sona que en sap moltíssim. Si aquella persona està 
allà, traurà i convertirà aquella facultat en un lloc 
excel·lent d’aquell tema, que pot ser a nivell espanyol, 
europeu o mundial. Llavors, jo crec que això s’ha de 
premiar, i això no és només..., no ens podem basar no-
més en criteris quantitatius.

Respecte de les dades SEC, efectivament, en el conso-
lidat de la Generalitat està el deute de les universitats, 
però, quan un analitza les universitats, de vegades, allà 
no estan inclosos tots els comptes dels ens que depe-
nen d’elles. Això potser s’hauria de millorar.

Un altre tema que sí que és preocupant, i potser per aquí 
anava jo quan deia que no podem ser Harvard o Oxford 
o tal, és perquè la nostra forma universitària és buro-
cràtica, o sigui..., i aquí hem de millorar, però és aquí  
on ens podem encaparrar a canviar el model. El mo-
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del, per descomptat, mirall... (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Doncs, se m’ha acabat el temps. El mirall? Hem d’es-
collir els millors. Hi estem d’acord.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

A continuació, per a la rèplica té la paraula l’honora-
ble senyor Andreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies. A veure, un punt preliminar sobre la 
formació professional. Completament d’acord. I en 
això s’hi està treballant i s’hi està treballant intensa-
ment.

Els esmentaré alguna de les coses que s’estan inten-
tant fer a les universitats. Però dos punts generals, 
abans. És, un, que la universitat catalana té el repte de 
la internacionalització i en aquest camí està avançant; 
està avançant per davant de la universitat espanyola en 
general. I aquí sí que la universitat catalana podria ser 
altra vegada motor. El nivell d’internacionalització del 
nostre professorat, per exemple, és molt superior al de 
la universitat espanyola, no només mitjana, sinó de to-
tes les altres. I, en part, la raó és que les universitats 
catalanes tenim, en part, un component més elevat de 
professorat contractat i no de professorat que és fun-
cionari.

I llavors el vull animar –el vull animar–: no és impos-
sible desburocratitzar-se. Potser ni vostè ni jo ho aca-
barem de veure, eh?, però proposem-nos-ho. Si ens ho 
proposem, avançarem, i igual arribarem a algun lloc. 
Fixi’s, algunes de les universitats en aquest moment 
a Europa més avançades en la desburocratització són 
algunes universitats portugueses. L’informe Tarrach, 
que es va presentar la setmana passada al ministerio, 
encarregat pel ministerio, que és molt interessant, en-
tre altres coses copia anuncis a la premsa internacional 
de la Universitat de Coimbra buscant rector, per exem-
ple. Aquest és un petit exemple, eh?, però, és igual, es 
pot fer camí en la desburocratització, no és una malal-
tia terminal.

En fi, dit això, permeti’m mencionar algunes de les 
coses que..., ja que estem parlant d’universitat, algu-
nes de les coses que s’estan intentant fer en aquest 
moment: una és la reestructuració de l’oferta d’estu-
dis universitaris. Hi ha un sentiment que cal reduir el 
nombre de màsters, també, en part, resposta a la res-
posta dels estudiants; és obvi que n’hi han que tenen 
pocs estudiants, cal anar consolidant, es pensa en un 
20 per cent en el curs 2012-2013. Això està molt par-
lat amb les universitats. També, reduir el nombre de 
graus amb més..., amb menys prudència, promourem 
programes d’intensificació de la qualitat docent.

Tota una altra àrea és la flexibilització de les estructu-
res docents i la millora de la capacitat de selecció del 
professorat universitari. Voldríem intensificar el pro-
grama Serra Húnter, si ho haig de dir en dues paraules.

Una tercera àrea és cooperar i coordinar entre les uni-
versitats per gestionar millor i de forma més eficient 
els serveis universitaris. I aquí començarem aviat amb 
una iniciativa per compartir els serveis de TIC que..., 
de tecnologies de la informació; també, posar en comú 
els serveis d’internacionalització, i també desenvolu-
par programes de mobilitat no només de professors, 
molt necessaris, que per un màster determinat es pu-
gui comptar amb el millor professorat que hi ha en el 
sistema, no només el millor professorat d’aquella uni-
versitat en particular. Això sembla elemental, però és 
molt difícil fer-ho en aquest moment. Això s’ha de po-
der fer. I també un programa de mobilitat per al perso-
nal d’administració i serveis. Volem també consolidar 
la política de beques.

En fi, aquest és el..., a més, en concret, per exemple, 
si parlo dels màsters, en concret, el que es preveu és 
desprogramar els estudis que, d’una manera continua-
da, han tingut una matriculació per sota de quinze es-
tudiants.

En fi, s’està avançant en totes aquestes dimensions; 
eficiència és la paraula clau.

La presidenta

El sisè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari.

Interpel·lació
al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema sanitari (tram. 300-00088/09)

Presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula, per a la seva exposició, l’il·lustre senyor Josep 
Maria Sabaté.

Josep M. Sabaté Guasch

Gràcies, presidenta. Conseller, consellers, diputats, di-
putades, mirin, el nostre sistema públic de salut és sos-
tenible. I la garantia de la seva sostenibilitat, ara i en 
un futur, passa precisament per enfortir-lo i no per de-
bilitar-lo fins a ensorrar-lo, com està fent el Govern de 
Convergència i Unió.

Les retallades tenen rostre, conseller, i les reprograma-
cions constants de visites, proves i intervencions po-
sen en risc l’evolució de la malaltia, la seguretat dels 
pacients i empitjora, notablement, la seva qualitat de 
vida, sobretot la d’aquells que tenen menys recursos i 
que no poden acudir a la privada.

Per posar exemples, la llista d’espera de colonoscòpi-
es supera els límits, i vostè sap que en un 5 per cent es 
detecten càncer. Els reingressos als hospitals després 
de l’alta estan incrementant..., posant de manifest un 
empitjorament de la seguretat clínica als hospitals. La 
llista d’espera per especialistes està per sobre dels sis 
mesos, i, pel que fa a les intervencions quirúrgiques, 
en els primers mesos del seu mandat s’han incremen-
tat un 23 per cent.
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A qui volem enganyar, conseller? Vostè ha estat el 
conseller revelació, s’ha revelat com un gran defensor 
de les retallades en el sector per reduir el dèficit pú-
blic. Ja porta deu mesos, conseller, i, de moment, no 
ha fet més que retallar recursos i fer patir ciutadans i 
professionals.

Conseller, sense retallar per retallar ni provocar frac-
tures territorials és possible garantir que el sistema de 
salut ajudi a la cohesió social del nostre país, i, per 
tant, contribueixi al seu desenvolupament sosteni-
ble, amb esforços de racionalització, segurament amb 
molts esforços de racionalització, però mai amb reta-
llades lineals i indiscriminades com estan fent, mai.

Podria apuntar-li quatre estratègies bàsiques que as-
segurarien la sostenibilitat econòmica –la sostenibili-
tat econòmica– del sistema de salut de Catalunya. La 
primera consisteix a garantir l’estabilitat dels convenis 
laborals del sector, mitjançant l’establiment de models 
retributius per als professionals sanitaris, per a tots els 
professionals sanitaris, no només per als metges.

La segona és l’establiment de compromisos plurianu-
als entre l’asseguradora, el Servei Català de la Salut 
i centres proveïdors, per reduir així el risc que ara es 
contrau, any rere any. Salut no pot ser, de cap mane-
ra, un pressupost més, i el Govern ha de tenir fons de 
contingència que ajudin a fer possible un manteniment 
plurianual del compromís de l’assignació de recursos 
en salut. I això és possible.

La tercera consisteix a estendre a tot el territori el sis-
tema de finançament territorial en base capitativa. És 
la millor manera de coresponsabilitzar amb l’assigna-
ció de recursos existents els centres i els seus gestors, 
amb transparència i rigor.

I la quarta és garantir la governabilitat dels centres, 
dels sectors i de les regions sanitàries, mitjançant, això 
sí, la màxima transparència pel que fa als seus resul-
tats en salut, i també, per què no?, els seus resultats 
econòmics.

El Govern de Convergència i Unió rebutja qualsevol 
plantejament que reforci el sistema públic de salut, per-
què volen fer-lo petit. El president Mas i el conseller 
d’Economia animen el sector privat, a les escoles de 
negoci, que ocupin el lloc que deixa el sector públic. 
Volen que el negoci privat creixi. Recordi que vostès 
van deixar, el 2003, un sistema de provisió mixta de 
salut on el sector privat i concertat ja superava el 60 
per cent del total del pressupost. Però en volen més, i 
més, i ara potser volen recuperar el temps perdut. A qui 
representa això? Què volen aconseguir? Fan les reta-
llades per ampliar més aquest negoci? Costa de creure.

El seu Govern s’acarnissa buscant culpables del supo-
sat malbaratament que va permetre mantenir un cost 
per capita constant els últims tres anys. No volien que 
fos així, els molestava. Com hauríem d’anomenar el 
dèficit sanitari més gran de la història de Catalunya 
produït el 2003 quan, precisament, el senyor Mas era 
conseller en cap? Nosaltres parlàvem –i en parlem en-
cara– d’infrafinançament aleshores, aquí hi ha la di-
ferència amb vostès. Intentar, com fan, ridiculitzar 
els governs d’esquerres els posa en evidència, perquè 

els resultats es podran comparar ben aviat, i no parlo 
d’eleccions, parlo de resultats en salut, i aquí hi haurà 
també la diferència amb vostès.

Per als governs d’esquerres el primer objectiu fou, per 
sobre de tot, incrementar la qualitat de vida i la salut 
de la ciutadania, de tota la ciutadania. Els governs ca-
talanistes i d’esquerres van apostar per reforçar el sis-
tema de salut que van rebre dels governs anteriors de 
CiU, amb tot inclòs, i van impulsar la visió estratègica 
del sector.

Conseller, el llegat del Govern d’esquerres en matèria 
de salut ha estat aconseguir els millors indicadors de 
salut que posicionaven el nostre sistema sanitari entre 
els millors del món. Un cost per capita dels més bai-
xos d’Europa, i els millors índex de satisfacció dels 
ciutadans i ciutadanes que qualsevol govern podria de-
sitjar. No podem permetre que tot aquest llegat, que no 
és només dels governs d’esquerres, sinó de trenta anys 
de consens, es malmeti.

Vostè vol passar a la història, conseller, per ser el primer 
conseller de salut de l’època Mas que hagi estat capaç 
de fer complir els pressupostos en salut, peti qui peti. 
Per cert, cap dels seus antecessors de CiU ho va acon-
seguir. Però els governs d’esquerres sí que vam complir 
els pressupostos en la majoria, no en tots els anys, en la 
majoria dels anys de mandat de la consellera Geli. Vos-
tè no complirà el pressupost d’enguany, si no és a base 
de fer patir encara més els ciutadans; en farmàcia, per 
exemple, ja no li queda crèdit, com s’ho farà ara?

Està del tot convençut, conseller, que, com diuen algu-
nes veus autoritzades, no s’està fregant la legalitat al 
vulnerar drets d’aquesta manera? Estan posant en pe-
rill la vida de la gent, ha posat en risc molts ciutadans 
i ciutadanes i ens ha menystingut. Com pot tenir com 
a únic paradigma el compliment del pressupost si sap 
que no el podrà complir, conseller? I després què farà? 
Rectifiqui i els ciutadans ho sabran valorar i se’l res-
pectarà per la seva actitud coherent.

Hem sol·licitat en Comissió de Salut la compareixença 
de totes les institucions que formen part del sector sa-
lut per conèixer la seva opinió i el seu posicionament 
respecte a la situació actual a què ha portat vostè el 
sistema de salut. Els socialistes creiem en la salut com 
a valor social i no com a negoci.

Conseller, els ciutadans i els professionals ja l’han 
reprovat al carrer, rectifiqui i eviti que se’l reprovi al 
Parlament.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, il·lustre diputat. Per respondre aquesta 
interpel·lació, en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller de Salut, senyor Boi Ruiz.
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El conseller de Salut

Gràcies, president. Il·lustre diputat, miri, jo compar-
teixo amb vostè que el sistema sanitari és sostenible, 
però per fer-lo sostenible el primer que hem de fer és 
utilitzar els recursos de què disposem i no més dels 
que disposem i utilitzar-los bé. Això no és retallar in-
discriminadament, això és utilitzar els recursos amb 
una finalitat determinada. Per tant, ens hem vist obli-
gats a tenir un pressupost molt menor que en els exer-
cicis anteriors, no tan menor com se’ns demanava, re-
cordin que se’ns demanava que fos menor, el conjunt 
del pressupost de la Generalitat, un 20 per cent, i el 
pressupost de Salut no té aquesta reducció.

També m’agradaria trencar alguns dels mites que s’es-
tan generant en l’opinió pública a través de les seves 
reiterades intervencions. En salut no s’ha aplicat tot 
l’ajust pressupostari per salvar els comptes de la Ge-
neralitat.

Miri, Salut farà un esforç d’estalvi, respecte a la des-
pesa del pressupost de l’any anterior, de 890 milions 
d’euros sobre 3.000 milions que la Generalitat fa en 
el seu conjunt. Això és el 29 per cent, mentre que la 
resta de la Generalitat de Catalunya fa el 71 per cent. 
Per tant, jo crec que alguna priorització i alguna sensi-
bilitat haurà de reconèixer que hi ha hagut en el pres-
supost de Salut.

Per altra banda, quan vostè em parla del deteriora-
ment, en tot cas, haurà d’admetre que aquesta és una 
interpretació d’una informació que nosaltres de mane-
ra transparent lliurem a la Comissió de Salut. No hem 
enganyat mai. Nosaltres no hem dit mai que en l’exer-
cici pressupostari d’enguany no patiria ningú i que..., 
ho hem dit clarament, hem dit que la gent s’hauria 
d’esperar una mica més, desgraciadament, que en al-
gun cas hauria de ser visitada una miqueta més enllà 
d’on es visita habitualment i que patirien els professi-
onals. Ho hem dit des del primer dia, no hem enganyat 
a ningú. I això per aguantar el sistema sanitari, per 
precisament arribar a 31 de desembre sense fer més 
dèficit, i, a partir d’aquí, consolidar una activitat assis-
tencial i un pressupost assistencial, que ens permeti en 
els propers exercicis –com vostè diu i jo comparteixo, 
d’escenaris d’estabilitat plurianuals– avançar realment 
en el finançament capitatiu, que, com sap, compartei-
xo perfectament, i garantir l’estabilitat, des del punt 
de vista de les despeses possibles en el capítol 1. Això 
és el que hem fet: frenar el fet de no fer més dèficit 
del que ja teníem i, a partir d’aquí, fer uns ajustaments 
que no hem enganyat a ningú.

Per tant, els professionals sabien que haurien de pa-
tir. I, escolti’m, jo, en nom dels professionals els vull 
agrair..., tots els professionals han arribat a acords, no 
s’ha imposat a ningú els acords que s’han signat a la 
majoria de centres, ens falta el gran proveïdor de ser-
veis per tenir un acord, però els professionals que evi-
dentment han de protestar i evidentment han d’estar 
disconformes amb una situació com la que se’ls abai-
xin els salaris o se’ls abaixin condicions laborals, és 
lògic que protestin, però fent tots un exercici de res-
ponsabilitat.

Bé. Jo crec que, també, això de retallar de manera in-
discriminada, etcètera... Vostè sap molt bé com s’ha 
aplicat, perquè ho coneix tan bé com jo, com s’ha apli-
cat el criteri de rebaixar la despesa sanitària, bàsica-
ment a través de les tarifes i a través dels contractes 
programa en activitat i en volum. I això és el que s’ha 
fet. I això ha comportat, òbviament, algunes reorganit-
zacions que han afectat els professionals, han afectat 
els usuaris. Però d’això a situar l’escenari sanitari per 
a l’any 2012 com la fallida del sistema sanitari a partir 
d’unes mesures preses pel Govern, home, jo crec que, 
si m’ho permet, és una miqueta exagerar.

Després, home, aquest discurs que volem fer més pe-
tit el sistema sanitari, més petit el sistema sanitari pú-
blic, aquest discurs d’una agenda oculta, que ho volem 
privatitzar, miri, jo crec que vostè..., no crec que s’ho 
cregui del tot, això, eh? Coneix perfectament quin és 
el sistema, coneix perfectament quines són les fortale-
ses del sistema. I aquest model sanitari estem decidits 
a preservar-lo de qualsevol contingència que el pu-
gui fer sortir de la via per què ha de transcórrer amb 
tranquil·litat.

El que hem d’intentar evitar és fer sil·logismes sense 
dues premisses, eh?; fer un sil·logisme a partir d’una 
premissa, posant la segona i arribar a una conclusió 
en funció de la segona que col·loquem. I, per tant, jo 
sí que li puc garantir que ni aquest conseller ni aquest 
Govern pretenen ni gens ni mica privatitzar cap aten-
ció sanitària de cap ciutadà de Catalunya. Per tant, dei-
xem, abandonem una mica això, perquè només crea 
que confusió als ciutadans i a vegades una certa in-
credulitat en la mateixa oposició. Podem no tenir cre-
dibilitat, el Govern, però li asseguro que amb aquest 
discurs l’oposició tampoc té credibilitat, perquè conei-
xen perfectament el Govern, coneixen perfectament el 
model. Per tant, jo crec que, al final, com vostè diu, 
els resultats en salut són els que manen i en això sap 
que estem oberts a rendir comptes davant de qui sigui 
i com sigui, i davant del Parlament, òbviament, i que...

Bé, home, jo –ja com a ciutadà, eh?, ja no com a con-
seller de Salut– no puc acceptar que em demanin que 
no compleixi el pressupost aprovat pels ciutadans de 
Catalunya, representats aquí pels parlamentaris. El 
Parlament de Catalunya aprova un pressupost i jo tinc 
l’obligació de complir aquest pressupost. I, per tant, 
home, que em demanin que no compleixi el pressu-
post en seu parlamentària jo crec que és una proposta 
que, si l’he entès bé, és una proposta que no sembla 
massa admissible. Sí que és evident que no és que si-
gui un paradigma, és que el pressupost és l’instrument 
per complir unes polítiques, no és una finalitat en si 
mateix. I nosaltres intentem el màxim del possible i el 
millor que sabem, amb la col·laboració de tothom, que 
aquest pressupost serveixi per al que volem que ser-
veixi, és a dir, per al que ens preocupa de veritat, que 
és atendre els ciutadans de Catalunya, atendre la seva 
salut i protegir-la quan així ho necessiten.

Per tant, no crec que sigui diferent el que estic plan-
tejant i que vaig reiterant des del primer dia a la Co-
missió de Salut, que els resultats van d’alguna mane-
ra encaminats a aquest esforç, hi insisteixo, gràcies a 
l’esforç dels professionals, de les entitats proveïdores, 
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de molta gent, inclús de les farmàcies, ho hem de re-
conèixer, i dels farmacèutics; ho hem de reconèixer, 
també han hagut de fer un esforç important.

Crec que, miri, també per mi la sanitat és un valor so-
cial i no un valor de negoci, eh? Si entenem la paraula 
«negoci» com a negació de l’oci és una cosa i si l’en-
tenem com a especulació és una altra, eh? Jo entenc 
que la sanitat i la salut dels ciutadans és un valor so-
cial a preservar. I que es preserva complint el pressu-
post, que es preserva consolidant i frenant la despesa, 
ajustant la despesa allà on toca, i, a partir d’aquest es-
cenari de despesa objectiva, projectar totes les refor-
mes que, com vostè sap, són necessàries en el sistema, 
que compartiré, tal com vaig dir, amb tots els grups 
parlamentaris quan tinguem el Pla de salut acabat i 
elaborat a final d’aquest mes, que compartiré amb la 
Comissió de Salut i que evidentment serà un acord de 
govern, perquè així ho marca la Llei d’ordenació sani-
tària de Catalunya.

Per tant, creguin que un valor social per nosaltres és 
la sanitat i la salut, creguin que el pressupost no és la 
finalitat, sinó que és l’instrument, i creguin que la fi-
nalitat que perseguim és intentar, amb menys recur-
sos, amb una situació econòmica enormement difí-
cil, d’entorn i d’anterioritat, però d’entorn sobretot  
en aquests moments, enormement difícil, fer possi-
ble que aquest sistema sanitari doni la resposta que els 
ciutadans necessiten en aquest entorn de dificultat. I jo 
crec que això és el que estem fent. I ho estem fent amb 
tota la màxima honestedat, perquè creiem que fer-ho 
d’aquesta manera és enfortir-lo. I, com deia vostè al 
principi i jo ratifico, crec que el sistema sanitari nos-
tre és molt més sostenible que altres models sanitaris 
d’altres comunitats autònomes, que tindran moltíssi-
mes dificultats quan hagin d’abordar la situació eco-
nòmica que tenen ja, no que es trobaran, que tenen ja.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer 

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, 
torna a tenir la paraula ara l’il·lustre diputat senyor Jo-
sep Maria Sabaté.

Josep M. Sabaté Guasch 

Gràcies, president. Miri, conseller, vostè és docent i 
ho explica tot molt bé; sap que sempre s’ha caracte-
ritzat per això. I jo l’admiro per aquest aspecte. Però, 
miri, no té credibilitat, ara. No és veritat que les reta-
llades no facin mal a la gent. N’estan fent, de mal, eh? 
–encara que riguin per aquí les files del darrere. No 
és veritat que els indicadors de salut no empitjorin a 
causa de les seves mesures. No és veritat que l’equitat 
territorial pel que fa a l’accessibilitat als serveis sani-
taris no hagi empitjorat. El sistema de salut està per-
dent qualitat i vostè en serà el responsable, conseller. I 
això no s’arregla només abaixant tarifes, ho sap; s’ar-
regla moltes vegades potser explicant-ho bé a la gent, 
que està disposada a fer molts més sacrificis dels que 
estem segurs que està fent, però s’han d’explicar les 
coses bé i s’ha de fer això d’una altra manera.

El seu projecte de salut dóna la impressió que va con-
tra quasi tots. I no es pot anar contra tanta gent, si no 
és que el seu propòsit sigui un altre. Tiren pilotes fora 
i disparen contra Madrid per l’anomenat «espoli fis-
cal», pel Fons de competitivitat, per la lleialtat insti-
tucional i per tot el que faci falta. Les competències 
en salut són de la Generalitat, i, per tant, la responsa-
bilitat és seva. No val a fer-ne deixadesa en els gerents 
o en segons quins altres personatges perquè apliquin 
a segons quin territori determinades accions. Perdem 
massa temps buscant culpables i dediquem poc temps, 
jo crec, a buscar solucions. Es va a vegades contra els 
ciutadans i ciutadanes, fent-los fora del sistema públic 
de salut, perquè no se’ls deixa opinar, o se’ls reprogra-
ma sense previ avís. Els professionals de les admissi-
ons dels centres sanitaris, en alguns, s’han convertit en 
agents comercials del sector privat.

També dóna la impressió que es va contra els profes-
sionals, que no paren d’expressar el seu desacord amb 
les seves polítiques. Contra els sindicats, perquè no 
li fan cas i no tanquen els acords que vostè ja havia 
anunciat. Contra el president del consell assessor en 
matèria de salut del president Mas. No es fa cas del 
Parlament; diu que es compliran les mocions i pro-
postes aprovades en comissió i en el Ple d’aques-
ta cambra, però no es compleixen. No sé si s’atrevi-
ran també a anar contra Amnistia Internacional pel 
seu toc d’atenció a les seves polítiques que ha tingut 
aquests dies.

S’està forçant, conseller, un canvi de model, jo crec, 
sense la legitimitat necessària. I no sabem per compte 
de qui es pretén impulsar-ho. Ens està portant a una 
situació que no tindrà retorn després. Com explica el 
que està passant a l’ICS? Com es permet que es nego-
ciï amb els sindicats no acomiadar 1.500 treballadors 
a canvi d’abaixar el sou a tota la plantilla? Això es diu 
d’una altra manera; això és xantatge. Que no ho veu, 
que aquest acord, si es signa, està ferit de mort i no 
tindrà cap credibilitat en un futur? Com explica el que 
està passant a Sant Pau i al Dos de Maig, que en un 
lloc s’anima a comprar i a l’altre s’estimula un ERO 
per reduir la plantilla, i estan vorera per vorera?

Però, miri, els socialistes seguim actuant amb la res-
ponsabilitat de què mai hem fet deixadesa i seguirem 
plantejant alternatives. Aquesta és la nostra feina. En-
cara que els costi i se’n riguin. Mentre no escolti, con-
seller, plantarem cara a les retallades donant suport als 
ciutadans i als professionals en les seves reivindicaci-
ons. Vostè és el responsable d’impedir un ampli acord 
polític i social, que és el que la salut pública exigeix. 
Vostè en aquests moments, conseller, no és el conse-
ller de Salut que Catalunya necessita.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, il·lustre diputat. També per al torn de rèpli-
ca té ara la paraula l’honorable conseller senyor Boi 
Ruiz.
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El conseller de Salut

Gràcies, president. Il·lustre diputat, miri, el tema de la 
credibilitat va per barris, eh? A vostè jo no li genero 
cap credibilitat, però segurament a d’altres els genero 
credibilitat. Per tant, no entraré en aquest debat.

Vostè sí que em diu que nosaltres no ens hem explicat, 
ni quina era la situació ni què anàvem a fer. Home, no 
sé si és el conseller que més cops, en pocs mesos, ha 
anat a la Comissió de Salut del Parlament; no sé si sóc 
el conseller que més cops ha reunit, en vuit mesos, els 
consells de salut i els consells de direcció del servei; 
no sé si és el conseller que més ha assistit a consells de 
salut, en vuit mesos o nou mesos, a tots els territoris; 
no sé si és el conseller de Salut que ha intentat crear 
una mesa per dialogar sobre els problemes laborals del 
sector a conseqüència de la situació econòmica; no sé 
si sóc el conseller que no ha parlat amb el món local, a 
nivell dels seus representants, reiteradament. No ho sé. 
Sembla que tot això no existeix i que, per tant, a partir 
d’aquí creem una dinàmica que creuen vostès, i crec 
que equivocadament, que és una opinió generalitzada.

Jo crec que aquest conseller ja ha parlat amb el que 
havia de parlar, ha parlat amb tot o amb aquell que ha-
via de decidir coses i aportar coses, però aquest con-
seller és el que ha de prendre les decisions. I, per tant, 
quan el consens no és possible perquè la situació no 
ho fa possible, el conseller i el Govern han de prendre 
les decisions que pertoquen. I aquestes decisions po-
den agradar o no poden agradar, però són les decisions 
que s’han de prendre. I, per tant, no s’ha pres cap de-
cisió sense haver parlat amb tothom. Una altra cosa és 
que aquesta decisió no hagi agradat.

Dit això, no cal que expliqui ni vull explicar la situa-
ció del punt de partida; l’he reiterat molts cops. I, per 
tant, jo aquest discurs permanent... Miri, hi ha una part 
importantíssima del sector sanitari que els preocupa la 
seva actitud com a oposició, des de fa temps, els pre-
ocupa; els preocupa la seva actitud, perquè no poden 
entendre aquesta actitud que tenen des del canvi que 
va haver-hi, que dallò..., no l’entenen –no l’entenen–, 
la manera de plantejar les coses. Per tant, miri, quan 
vostè diu que no hem signat acords, no, el conseller no 
signa els acords laborals, ho saben molt bé. S’han sig-
nat acords laborals pràcticament a tota la xarxa sani-
tària d’utilització pública de Catalunya. Queda l’ICS. 
Com vostè molt bé diu, Sant Pau, i Sant Pau..., no cal 
que li expliqui la situació econòmica que té Sant Pau, 
no cal que la hi expliqui, a banda de la situació econò-
mica en què es troba el sector en general.

Home, no parlem del Dos de Maig. Jo millor no par-
laria del Dos de Maig, i ho faré per deferència a vos-
tè, personalment, i a l’exconsellera, no parlaria del  
Dos de Maig, eh? Per tant... I saben per què no parlo 
del Dos de Maig. Per tant, jo crec..., que la situació del 
Dos de Maig també s’imputi a aquest Govern, doncs, 
home, jo crec que és una miqueta difícil d’entendre, 
però no entraré en aquest debat.

En el que sí que vull insistir, també, que deuen ser..., 
vostès perceben un canvi de model o volen perce-
bre un canvi de model. No hi ha canvi de model. Di-
gui’m quin canvi de model s’ha produït a Catalunya 

en aquests moments, digui-m’ho. Els hospitals conti-
nuen sent els mateixos, els centres d’atenció primària 
continuen sent els mateixos, tothom continua sent el 
mateix. No hi ha cap privatització de res, no estem en-
viant els malalts a la privada, per favor –per favor–, 
eh? Jo crec que això és un element absolutament..., 
jo crec que és una de les coses que segurament no fa 
comprendre a una part molt important del sector com 
tenen aquesta actitud d’oposició –que podrien tenir-ne 
una altra; tenen aquesta, l’han escollit vostès– de pen-
sar que el que és beneficiós des del punt de vista de 
determinats interessos és dir: «Doncs, miri, aquests 
senyors han vingut a privatitzar, aquests senyors han 
vingut a carregar-se la salut pública i aquesta gent per 
això fa retallades, retalla, treu els diners per enfonsar 
la sanitat pública, que pugui sortir i surar una sanitat 
privada que ens solucionarà els problemes a aquells 
que només tenen diners.»

Escolti’m, jo crec que aquest discurs..., podem adme-
tre si es pot fer millor, si es pot fer pitjor, si s’ha de 
parlar abans, si s’ha de parlar després, però, escolti’m, 
aquest discurs que aquest Govern ha vingut a desman-
tellar la salut pública, que ha vingut a privatitzar els 
mitjans de producció de serveis sanitaris i que ha vin-
gut a fer..., perquè en el fons el missatge subliminal 
que transmeten vostès és que privatitzar vol dir que ca-
dascú s’ho haurà de pagar de la seva butxaca. Això és 
el missatge subliminal als ciutadans. Doncs, jo declaro 
solemnement al Parlament que aquest Govern no ha 
vingut a privatitzar la sanitat, no ha vingut a fer que els  
ciutadans deixin de tenir la cobertura sanitària que te-
nen a través del dret a l’atenció sanitària, que, com 
vostè diu, Amnistia Internacional..., interpreta coses 
que no ha d’interpretar. També segurament llegeix el 
diari en lloc de llegir Diego Gracia, llegeix el diari, i, 
per tant, a partir de llegir el diari emet una opinió que 
crec que no s’ajusta..., quan parlem de què significa la 
salut com un bé propi, eh? La salut és un bé propi, i 
per tant a partir d’aquí, tenim l’obligació de protegir-lo 
com a estat i de protegir-lo de les seves disfuncions.

Per tant, miri, jo crec que tornaré a dir el que he dit 
sempre: portarem a tots els grups parlamentaris el Pla 
de salut. Volem que aquest Pla de salut sigui el pla de 
govern, però no solament el pla de govern, sinó que si-
gui el pacte per mantenir aquest model, per fer-lo sos-
tenible i fer-lo progressar en el futur. Això és el que 
nosaltres anem dient des del primer dia i que vam rei-
terar, per cert, divendres passat, eh?, divendres passat; 
no han canviat gaires coses. Per tant, jo crec que és 
just mantenir la mateixa posició que manteníem el di-
vendres passat.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer 

Gràcies, honorable conseller.
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Interpel·lació
al Govern sobre la política sanitària 
(tram. 300-00090/09)

El setè punt de l’ordre del dia també interpel·la el Go-
vern sobre la política sanitària. Ha estat presentat pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i en el seu nom té la paraula l’honorable diputada 
senyora Carme Capdevila.

Carme Capdevila i Palau 

Gràcies, president. Honorable conseller, honorable 
consellera, diputats, diputades... Permeti’m, abans 
d’entrar en la meva interpel·lació, que li parli d’unes 
consideracions generals, perquè jo voldria també cen-
trar una part d’aquesta interpel·lació per parlar d’una 
qüestió important, que és el tema de la salut mental. 
Hem estat al llarg de tot aquest temps tan ocupats ava-
luant i parlant de les retallades del departament que 
aquestes qüestions més específiques, doncs, han que-
dat en un segon terme en aquest Parlament. 

El nostre grup parlamentari és la segona vegada que 
l’interpel·la, honorable conseller. La primera ho và-
rem fer amb un objectiu molt clar –molt clar–, que 
era avançar cap a un pacte, un pacte nacional de salut, 
amb la implicació de tots els agents del sector, i a ho-
res d’ara tenim clar, honorable conseller, que la conse-
lleria no té cap voluntat de liderar-lo, que un cop més 
ens oferirà un succedani. Ho acaba de dir ara vostè 
mateix, és a dir, que ens oferirà com a pacte nacional 
de la salut una qüestió que és importantíssima i que 
tots esperem, que és el Pla de salut 2011-2014. Però 
això no és el que vàrem aprovar en aquest Parlament, 
honorable conseller, i crec que d’aquesta manera es-
tem perdent una oportunitat molt valuosa de poder tro-
bar consensos i, sobretot, de poder cercar aquest dià-
leg amb els professionals, amb els usuaris i usuàries, 
amb els sectors socials, amb els grups parlamentaris, 
per fer front al que avui ens preocupa a tots, que és la 
sostenibilitat i la qualitat del nostre sistema públic de 
salut.

Jo li vaig comentar, el dia que vostè va fer la compa-
reixença a la Comissió de Salut, que han tensionat tan 
fort el sistema..., ho han fet, i ho han fet d’una manera 
unidireccional, només de dalt cap a baix, i no s’ha tin-
gut en consideració l’opinió d’una gran part del sector. 
I crec que ara és molt difícil o ara serà més difícil po-
der avançar de manera conjunta.

Vostè ens va dir que durant el mes de novembre –i ara 
ja parlant del Pla de salut– convocaria unes jornades 
per a exposar el document base del nou Pla de salut. 
Jo, si no estic equivocada..., o les dades que corren 
és que les convoca l’últim cap de setmana de novem-
bre. Jo no vull ser mal intencionada, honorable conse-
ller, però, clar, a mi em preocupa que la convocatòria 
d’unes jornades previstes des de fa molt de temps el 
mes de novembre, si realment són a l’últim cap de set-
mana, vol dir que ja hem passat el període electoral. 
Per tant, a mi això me posa en alerta que el pla no re-
culli estratègies que fins ara estan ocultes i que no són 
aptes per a períodes electorals.

Jo li voldria demanar que, a l’hora d’aquest debat que 
vostè està endegant, també tingui en compte totes les 
conclusions que s’han establert o que s’estan conclo-
ent en aquests moments del Fòrum de la Professió 
Mèdica, que està organitzat pel Col·legi de Metges, on 
hi ha més de tres-cents professionals, en aquest cas li-
derats per l’assessor en matèria de salut del president, 
i que està treballant en els diversos àmbits de l’atenció 
primària. Per tant, a mi m’agradaria que també es po-
guessin recollir aquestes propostes.

Miri, jo no vull fer més consideracions a l’entorn del 
pacte, crec que li he dit ben clar el que estava pensant 
en aquests moments, però també tinc molt clar que el 
pacte que vostès persegueixen és el pacte amb l’Estat 
espanyol. Jo crec que perden una oportunitat a Cata-
lunya, que els donaria molta més fortalesa a l’hora de 
poder negociar, de poder fer negociacions posteriors, 
i també perquè en aquests moments podria servir per 
reconduir el que tots desitgem, que és aquesta situació 
de crispació que viuen el sector sanitari i els usuaris i 
les usuàries de la salut.

A vostè, honorable conseller, ningú –ningú– li ha po-
gut... –ara ha marxat el conseller d’Economia–, ningú 
li podrà recriminar que ha assolit plenament el seu ob-
jectiu de la reducció de despesa en salut; ho han fet a 
pinyó fix, retallada rere retallada, ara només els queda 
pendent l’ICS..., ho he dit abans, ho han fet sense es-
coltar ningú, i ho han fet també sense buscar, que és el 
que li estem dient el nostre grup parlamentari, fórmu-
les alternatives per a millorar els ingressos.

I ara què? I ara què, honorable conseller? Li ho pre-
gunto perquè estic convençuda que això no és el final –
això no és el final. No és el final perquè sí que tenim el 
final de a qui donar les culpes –abans en parlava el di-
putat que m’ha precedit–, perquè vostès han fet culpa-
bles a tots: primer de tot van començar que el culpable  
de les retallades és la gestió del tripartit; després carre-
guen contra la responsabilitat dels professionals; des-
prés ho fan amb l’Estat espanyol, per la seva deslle-
ialtat institucional, cosa que compartim plenament, i 
després, ara, aquesta última setmana, ho traspassen als 
usuaris i les usuàries, que resulta que quan tenim visi-
tes programades no anem al metge.

La meva pregunta és molt senzilla; és a dir: tenen vos-
tès alguna responsabilitat en tot el que està passant en 
el nostre sistema públic de salut?, hi tenen vostès algu-
na responsabilitat? Perquè, miri, fent una retrospectiva 
dels últims mesos, sempre vostès han aparegut com a 
víctimes, i jo crec que això està molt lluny de la rea-
litat. Han pres moltes decisions, i cada dia que passa 
jo estic més convençuda, contràriament al que opina 
molta gent, que al darrere no hi ha improvisació, sinó 
tot el contrari: que al darrere hi ha un full de ruta clar, 
dissenyat, ideològic i de canvi de model.

Com tampoc puc creure, honorable conseller, que dar-
rere d’aquests informes que ara en diem «ocults», que 
de tant en tant apareixen, com el desmantellament a 
l’ICS, però que alhora tenim en aquest Parlament una 
llei òmnibus que ens confirma, doncs, les modificaci-
ons que s’introduiran en l’ICS... O com tampoc no té 
per mi raó de ser el fet que vostè es reafirmi en les se-
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ves paraules –i avui ho torna a fer– en el sentit que la 
salut és un bé privat i que depèn del nostre ADN.

Honorable conseller, de veritat, és que aquest és un 
tema molt important, perquè vostè té la responsabili-
tat de garantir l’accés a la salut de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya, vostè té la responsabilitat de 
garantir-los la qualitat assistencial i que puguin dispo-
sar de recursos i dels serveis necessaris. Miri, la salut 
sí que és un bé privat de la persona, però també hi han 
molts factors ambientals que la condicionen, i aquests 
factors ambientals i socials que la condicionen, evi-
dentment, poden comportar situacions de discrimina-
ció, i és aquí quan el Govern ha d’actuar. Per tant, es-
taríem d’acord, però realment la responsabilitat passa 
per qui té la governança del sistema de salut.

I torno a insistir, honorable conseller: digui’ns, de ve-
ritat, d’una vegada per totes, cap a on anem. Perquè, 
miri, la veritat, la seva credibilitat en aquests moments 
sí que la té per a algun sector, però aquest sector és el 
sector de les patronals; la resta no compta amb la seva 
credibilitat.

I em vull centrar en el tema de salut mental, perquè, 
si no, se m’esgotarà el temps, i per mi és un tema im-
portant. Fa pocs dies vostès, tots hem celebrat el Dia 
Mundial de la Salut Mental; aquest any hi havia un 
lema molt concret, que era «Invertir en salut mental», i 
la crisi aquí té una afectació molt directa sobretot per a 
totes les persones que estan directament afectades per 
un trastorn, per un problema de salut mental.

La salut mental, miri, aquí a Catalunya ha patit una si-
tuació discriminatòria, no li puc dir una cosa per altra. 
S’han fet molts avenços els últims anys, però no sufi-
cients –no suficients. Jo crec que encara estem lluny 
de disposar a casa nostra d’una xarxa de salut men-
tal que pugui atendre totes les persones afectades amb 
una atenció de qualitat i que també hi permeti el seu 
accés amb una equitat territorial, visquem on visquem. 
I crec que ara, en aquests moments, amb la situació 
econòmica que estem patint, doncs, es fa més neces-
sari que mai continuar desenvolupant el model actual 
d’atenció i, alhora, continuar invertint en salut mental.

La incidència i la prevalença dels trastorns de sa-
lut mental són cada cop més altes, i el seu abordatge  
–jo això estic convençuda, honorable conseller, que ho 
compartim plenament– no està centrat exclusivament 
en l’atenció sanitària. El seu abordatge és un abordat-
ge integral que s’ha de treballar per millorar la seva 
prevenció, s’ha de treballar per millorar la seva pro-
moció i, sobretot, oferir també oportunitats a les per-
sones amb malaltia mental.

Però jo crec que avui és de justícia que també mos 
centrem especialment en tots aquells trastorns men-
tals que sí que requereixen o que tenen la necessitat 
d’accedir a recursos assistencials visquin on visquin 
de Catalunya, perquè no crec que sigui gratuït afirmar 
que la crisi els afecta més directament, a aquestes per-
sones, les seves famílies, que són també els que més 
pateixen.

Però tampoc oblidar-nos dels professionals, perquè els 
professionals que estan atenent la salut mental a casa 

nostra en aquests moments, doncs, estan gestionant 
una demanda que és superior també a les seves pos-
sibilitats, incrementada sobretot per la situació i pels 
efectes també que estàvem parlant abans.

Miri, els costos econòmics –i, de fet, hi han estudis, el 
2010 hi havia un estudi sobre costos econòmics de la  
depressió– són molt elevats, i no estic parlant de de-
pressions, eh?, estic parlant sobretot de trastorns men-
tals severs. Quan no es dóna l’atenció necessària, els 
costos econòmics són molt més elevats. Però alho-
ra també tenim una altra realitat: que la prevalença 
d’aquests trastorns també està vinculada, doncs, a les 
tensions econòmiques, a l’atur, a la pobresa, a la im-
migració, a l’envelliment de la població... Escolti, in-
dicadors que malauradament, en aquests moments, a 
la nostra població, a la nostra societat estan creixent 
–estan creixent.

Jo li demano que des del seu departament liderin el Pla  
integral de salut mental i que despleguin per tot el ter-
ritori tots els eixos i tots els programes recollits en el 
Pla de salut mental i addiccions, i també facin una 
aposta per una concreció clara de concretar accions 
específiques que puguin donar resposta, en aquests 
moments i en aquesta situació que estem vivint, a totes 
les persones que estan patint trastorns, que estan patint 
malalties mentals. I, sobretot, és a dir, garantint..., faci 
també una aposta que acompanyi les seves paraules, 
perquè vostè ho va dir, i ho ha dit unes quantes vega-
des públicament, que la salut mental és la germaneta 
pobra del sistema; tots hi estem d’acord. Per tant, com 
a germaneta pobra, crec que hem de fer aquesta discri-
minació positiva en els propers pressupostos i donar-li 
aquest impuls que necessita per a acabar-se de desple-
gar íntegrament a tot el territori.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable diputada. Per respondre aques-
ta interpel·lació en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller de Salut, senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

President... Honorable diputada, bé, ha fet referèn-
cia a moltes coses, i miraré de repassar-les i no dei-
xar-me’n cap, però permeti’m que li digui que segura-
ment la meva expressió no ha sigut clara, en el sentit 
que nosaltres no oferim el Pla de salut com el pacte 
polític: oferim un pacte polític en el marc d’una sèrie 
d’actuacions que seran al Pla de salut que se’n derivi, 
d’aquest pacte polític. I evidentment que ho volem fer 
i compartir amb tots i cada un dels agents del sistema 
sanitari. I he de dir-li que no pensi que la data és una 
data per raons d’escenaris electorals. Miri, si hagués-
sim mirat els escenaris electorals, moltes coses que 
hem fet i decisions que hem pres, com vostè sap molt 
bé, no s’haurien pres si haguéssim tingut en compte 
l’escenari electoral.

Miri, jo aquí tinc la versió 1.0, la primera versió del 
Pla de salut 2011-2015, que té data del 21 d’octu-
bre. Com comprendrà, si la primera versió té data del  
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21 d’octubre, no podrem tenir fins a últims de novem-
bre els documents prou elaborats per poder fer parti-
cipar a tothom, i, per tant, veurà i li puc assegurar que 
no hi ha cap –cap– agenda oculta en aquest document, 
que no hi ha cap intenció de cap tipus que no pugui 
ser acordada des del punt de vista polític. No hi ha res 
que vagi en contra de canviar res d’allò que tots àmpli-
ament defensem i tots àmpliament consensuem i hem 
consensuat al llarg del temps.

Per tant, en això els vull tranquil·litzar: el Pla de sa-
lut és un pla de salut que neix, com molt bé deia l’al-
tre dia a la compareixença a la comissió, d’aconseguir 
l’estabilitat pressupostària enguany, de garantir aques-
ta estabilitat pressupostària els propers exercicis, però 
garantir-la per fer una cosa en concret, que és fer totes 
aquelles reformes que cal fer per guanyar sostenibili-
tat i qualitat en el sistema sanitari del nostre país. Per 
tant, torno a dir el que deia: estabilitat pressupostària 
el 2011, per raons òbvies; Pla de salut i pacte nacio-
nal per als tres propers anys de legislatura, en un marc 
d’estabilitat econòmica. Per tant, aquesta és la idea, i 
així la complirem.

Home, jo crec que el sistema està tensionat, evident-
ment que està tensionat per mesures que ha pres el 
Govern, però no hem estat sols tensionant-lo, eh? Per 
tant, tampoc podem tenir la temptació de la innocència 
de dir: «És que el Govern ha tensionat exclusivament 
en les seves decisions el sector sanitari»; l’hem tensio-
nat una miqueta entre tots, eh? I, per tant, algunes ve-
gades el sector es pregunta com és possible que no ens 
arribem a entendre en una cosa tan delicada com és la 
sanitat i a vegades no compartim determinades coses, 
per molt òbvies i evidents que siguin.

Sí que evidentment que el Pla de salut no solament 
contemplarà les opinions i les posicions possibles de  
tots i cada un dels agents, sinó que tindrà en compte tots  
els treballs que s’han fet fins ara els darrers anys. I des 
de l’informe Vilardell fins a una quasi cinquantena 
d’informes que s’han elaborat sobre la sanitat a Cata-
lunya, els utilitzarem, com no pot ser d’una altra ma-
nera, per donar més valor i més contingut a aquest Pla 
de salut, igual que utilitzarem –i així ja ho hem par-
lat i ho hem acordat– les conclusions que el Fòrum de 
la Professió Mèdica ens faci arribar, tenint en compte 
que el Fòrum de la Professió Mèdica va una mique-
ta més tard en ritme de treball i les seves conclusions 
seran posteriors a les que nosaltres pensem plantejar 
com a Pla de salut.

Bé, jo crec que, estic absolutament d’acord que un 
pacte polític sobre el futur de la sanitat a Catalunya 
ens donarà una força molt superior a Madrid que si 
no tenim aquest pacte, hi estic absolutament d’acord. 
I aquest pacte ha de ser una miqueta l’esforç de tots, i 
pot comptar que aquest conseller i aquest Govern fa-
ran el màxim esforç perquè aquest Pacte nacional de 
salut que venim ofertant –recíprocament, eh?– des 
de principis d’aquesta legislatura pugui ser objectivat 
a través d’unes línies en què tots estiguem d’acord i, 
després, substantivat amb una sèrie d’actuacions que 
siguin allò que és el Pla de salut, que són més actuaci-
ons que no línies estratègiques i de política sanitària.

Per tant, jo crec que no puc compartir que digui que 
això no és el final. Jo, des de la meva responsabilitat, 
que la vull exercir com crec que l’haig d’exercir..., i 
sembla que fins ara no he dit res que no hagi fet i que no  
hagi passat, malgrat les decisions. Per tant, sap que té 
el meu compromís que estabilitat pressupostària per 
a l’assistència sanitària en els futurs exercicis a tra-
vés d’acordar la sostenibilitat, les línies polítiques per 
fer sostenible el sistema sanitari i les línies d’actuaci-
ons..., que aquestes línies polítiques han de substanti-
var-se a través d’un pla de salut.

Miri, no estem en cap full de ruta ideològic, no hi ha 
cap full de ruta ideològic. El model sanitari català 
sempre hem dit que és fruit de tots; té una paternitat 
inicial, però sí que ha estat construït entre tots i conti-
nuarà sent construït entre tots, i no ens plantegem cap 
canvi de model. Per tant..., i ho veuran perfectament el 
dia que parlem.

Igual que haig de dir-li que, des del punt de vista d’in-
formes ocults, home, no hi han informes ocults, per-
què, clar, si un informe ocult diu una cosa que posem 
a la llei òmnibus, no preteníem ocultar res. I, a més, no 
és un informe del departament ni del servei, és un in-
forme de tercers, com tenim molts més informes, eh? 
Per tant, no és ocultar el fet que una cosa que diu un 
informe la traslladem a una norma; una norma que, 
per cert, l’únic que pretén és complir amb allò que diu 
la llei i amb allò que diu el reglament, que és l’esta-
tut de l’Institut Català de la Salut, que diu que tots els 
centres de l’Institut Català de la Salut caldrà que si-
guin dotats d’autonomia de gestió, autonomia finan-
cera, autonomia de gestió de recursos humans... Això 
ho diuen els estatuts, aprovats pel Govern anterior, i la 
llei aprovada en el Parlament per amplíssima majoria. 
Per tant, estem traslladant a la llei que aquests centres 
puguin tenir autonomia de gestió, molt lluny d’aquests 
sil·logismes que fan a vegades de dir: «Bé, com fan 
això, autonomia de gestió, com que a més a més per 
l’altra banda sembla que la seguretat social els tornarà 
la propietat dels equipaments, ja està: agenda oculta, 
privatitzar, vendran...» Bé, escoltin, per això dic que 
compte a fer conclusions a través que només hi ha una 
primera premissa i la segona premissa la posem per-
què surti la conclusió. Per tant, més lluny, i ho ratifico 
clarament, més lluny..., el més lluny que pot estar del 
que es vol fer amb l’Institut Català de la Salut, preci-
sament, és privatitzar-lo, el més lluny, eh?

Bé, per altra banda, estic molt content que hagi dit el 
que diu de «la salut és un bé propi», no? La salut és un 
bé propi, i és un concepte bioètic, no és un concepte 
de drets; un bé propi que nosaltres hem de protegir, 
l’estat, que no sigui agredit, per tant, medi ambient..., 
i l’hem de reparar i ajudar a reparar quan aquest sis-
tema de salut està malmès. Però és un bé propi en el 
sentit que nosaltres hi volem donar de valor per als hà-
bits saludables. Com que és un bé propi, des del punt 
de vista ètic, vostè té l’obligació ètica, eh?, no drets i 
no aspectes jurídics, vostè té des del punt de vista ètic 
la necessitat de cuidar amb un hàbit saludable la seva 
salut. I no pretén res més que això, aquesta afirmació.

Per tant, com que tornem al joc de les premisses, si 
utilitzo la paraula «privat» tal com la utilitza Diego 
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Gracia, que diu que la salut és un bé privat, automà-
ticament col·loquem la segona premissa i anem a la 
conclusió que el que volem és que un s’hagi de pagar  
de la seva butxaca l’atenció que rebi perquè és un bé 
privat. 

Per tant, jo li ho volia aclarir en el sentit que no es 
mal interpretessin les meves paraules en el sentit que 
jo deia que l’atenció sanitària no era un dret; l’atenció 
sanitària és un dret, perquè, la salut, és un dret ser pre-
servada per als ciutadans d’aquest país, perquè així ho 
reconeixen la Constitució i l’Estatut de Catalunya.

Per tant, jo tornaré a reiterar-li que el meu full de ruta 
és ben clar. Nosaltres, després d’assolir l’equilibri 
pressupostari, plantegem un model sanitari, que cla-
rament aposta per l’atenció primària i la màxima ca-
pacitat possible en l’atenció primària de la gestió de 
l’atenció a les persones. En segon lloc, apostem per 
una atenció especialitzada que sigui més robusta del 
que és en aquests moments, seguint en la línia d’ali-
ances estratègiques iniciada ja fa molt temps des del 
sector i des del Govern anterior. Avançar que l’atenció 
a la cronicitat, com a demanda emergent, tingui una 
articulació millor que la que té en aquests moments.  
I avançar, en tercer lloc, que l’atenció altament especi-
alitzada a Catalunya pugui ser descentralitzada, en pri-
mer lloc, i pugui ser reordenada des del punt de vista 
dels costos i de l’eficiència d’aquesta.

Aquesta és la nostra intenció, afegint-hi una cosa molt 
important que creiem indispensable en aquests mo-
ments, que és la contribució de la salut pública per fer 
un sistema sanitari predictiu i no un sistema sanitari 
retrospectiu, eh?, a través d’un sistema de capitació  
que sigui prospectiu, és a dir que sapiguem que és el que  
passarà a aquella població, en lloc de fer un càlcul re-
trospectiu i dir què va passar a aquella població, i per 
tant l’any que ve hem de posar els mateixos diners i 
una mica més que l’any anterior pel que li va passar 
anteriorment.

Per tant, aquest és el model. Estem cansats de dir-ho, 
des del primer dia, eh?, que aquest és el model que de-
fensem, d’atenció, sense moure aquest model sanitari 
de Catalunya, que, malgrat que ho reiterem, dóna la 
impressió que no tenim convicció o no se’ns vol reco-
nèixer que tenim la convicció que el defensem i l’es-
timem; no solament el defensem, sinó que l’estimem, 
perquè aquest conseller tota la seva vida l’ha feta en el 
sistema sanitari públic, en el model sanitari català, i se 
l’estima perquè li ho deu tot, a aquest sistema sanitari 
català. 

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, 
torna a tenir ara la paraula l’honorable diputada se-
nyora Carme Capdevila.

Carme Capdevila i Palau

Gràcies, president. Conseller, consellera, diputats, 
dipu tades, per aclarir-ho, perquè potser no se m’ha en-

tès, és a dir, evidentment i ha de quedar molt car que 
per Esquerra Republicana de Catalunya la salut és un 
dret i és un dret a més reconegut internacionalment i 
com un dret humà, malgrat que les persones en tin-
guem la nostra responsabilitat. Però les persones no 
tenim, com a bé propi que és la nostra salut, no tenim 
de manera directa accés als serveis i a les prestacions, 
i això és la responsabilitat que tenen tots els governs 
de poder-los garantir.

Miri, jo ara em centraré, en aquesta segona part..., per-
què abans li he demanat, doncs, més recursos, li he 
demanat una atenció prioritària per a la salut mental, 
però de la mateixa manera que ho feia per a la salut 
mental és també fer-ho per a tot el sistema públic de 
salut. I jo crec que, per Esquerra Republicana, per 
nosaltres, la sostenibilitat del sistema, la seva qualitat 
assistencial i la seva equitat territorial..., hi han mane-
res de fer-ho possible, i crec que hem d’aprofundir en 
dos aspectes clau: en primer lloc, en com fem més efi-
cient el sistema, generant estalvi, i, evidentment, sense 
que això afecti la qualitat –he de mesurar molt bé les 
paraules perquè no se’m mal interpretin–, i, en segon 
lloc, com podem incrementar els recursos econòmics 
que destinem a salut.

Per fer-lo més eficient, el sistema, per nosaltres, crec 
que hi ha encara un camp molt ampli en el qual es pot 
seguir, s’ha de seguir treballant i s’hi ha de seguir in-
cidint –incidint. Sobretot, primer, per exemple, hem 
d’evitar les duplicitats que encara es donen, la dupli-
citat de proves que encara es dóna en el nostre siste-
ma. Hem de potenciar les polítiques de salut pública. 
Conseller, no hem de renyar els usuaris, no hem de 
renyar els usuaris perquè s’oblidin d’anar a les visites 
programades. Miri, jo tinc programada una analítica al 
febrer; si la meva agenda no em fa un avís, doncs, tinc 
moltes probabilitats que jo, amb una programació de 
sis mesos, m’oblidi d’aquesta visita. Per tant, no hem 
de renyar els usuaris. No ens hem tampoc de queixar 
perquè els usuaris freqüenten excessivament els met-
ges. Jo crec que hem d’aprofundir en quines són les 
causes que fan que anem més al metge i que ens obli-
dem de les visites, perquè aquí hi ha alguna raó en el 
rerefons. I aquí és on hem d’incidir nosaltres, veure 
què és el que està passant, i no renyant, o bé no tan-
cant, com és el que ens ha passat aquest pont, doncs, 
els hospitals... –no, conseller, és que és així–, que su-
posarà reprogramar més de set mil visites programa-
des i no sé quantes intervencions quirúrgiques. 

Per nosaltres, hi insisteixo, també farem més eficient 
aquest sistema si també passem i incidim en una bona 
educació sanitària sobre els usuaris, no renyar-los, do-
nant i promovent i fent pedagogia d’una bona educa-
ció sanitària, no tancant llits o no endarrerint el temps 
d’espera en les intervencions quirúrgiques. Perquè 
jo..., per mi això és un peix que es mossega la cua: 
amb totes aquestes mesures moltes vegades el que es-
tem fent és que es tornin a incrementar les freqüències 
al nostre metge.

I farem més eficient el sistema gestionant les expecta-
tives dels usuaris i de les usuàries de la salut. Jo crec 
que no s’està abordant l’eficiència del sistema.
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Vostès s’han centrat exclusivament en la reducció de 
la despesa. I això està posant en perill el nostre sis-
tema de salut pública. I és per això que abans li he 
demanat de manera insistent que ens expliqui –vostè 
l’ha explicat– el seu full de ruta i que concreti cap a 
on anem. 

Però no hem aprofundit tampoc en les solucions de 
buscar més recursos a Madrid, de buscar més recursos 
per a la sanitat, sempre que ens parla d’aquest tema 
vostè dirigeix el comandament cap a Madrid i ens par-
la de la deslleialtat de l’Estat, cosa que està comple-
tament demostrada, i hi estic totalment d’acord, no 
només en salut, en dependència i en totes les compe-
tències que tenim traspassades. També ens parla del 
nou pacte fiscal. 

Però crec que des de Catalunya també podem fer co-
ses. I vostès han deixat de fer coses per incrementar 
els ingressos. Per exemple, donin recolzament a la 
proposta de revisió de l’IRPF que ha fet el nostre Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, de tal manera 
que paguin més aquells que més tenen. O ajornin, ho 
reitero per enèsima vegada, la modificació de l’impost 
de successions. O siguin més estrictes, per exemple, a 
l’hora de reclamar responsabilitats a les mútues, a les 
asseguradores laborals, d’accidents, esportives o esco-
lars, responsabilitats per assumir els costos d’aquests 
tractaments. Siguin més agosarats, siguin més ambici-
osos amb l’estalvi farmacèutic. O facin com altres co-
munitats autònomes, que no són, evidentment..., amb 
les quals no comparteixo pràcticament res, però que 
ens han sorprès amb la notícia que en els propers pres-
supostos del 2012, per exemple, destinaran el 80 per 
cent a les polítiques socials. Aquí ho han fet en un 70; 
ells van més enllà i ho fan en un 80 per cent.

Però, sobretot, honorable conseller, deixin de donar 
les culpes a tort i a dret. I crec que en aquests mo-
ments el que impera és avançar cap a un sistema més 
eficient, cap a una gestió més eficient. 

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, honorable diputada. També per al torn de rè-
plica té ara la paraula l’honorable conseller de Salut.

El conseller de Salut

President... Honorable diputada, bé, miri, el tema de la 
salut mental –començo per aquí– és un tema que des del 
punt de vista de les disponibilitats pressupostàries ha  
estat el que hem tractat amb més cura en els pressu-
postos del 2011, seguint la trajectòria marcada, que 
crec encertada i que és en la que hem de progressar, 
d’incrementar la despesa en salut mental comunità-
ria molt més que en la clàssica salut mental en termes 
d’internament.

Sí que és veritat que hem agafat i estem intentant re-
activar el pla interdepartamental que va ser aprovat fa 
ja molt temps i que no vam aconseguir tenir l’empen-
ta suficient entre tots, i vostè ho coneix molt bé. I, per 
tant, nosaltres agafem el testimoni d’aquest pla inter-

departamental. I nosaltres aquest pla integral, li dèiem, 
d’atenció a la salut mental intentem i intentarem posar 
fil a l’agulla i tirar-lo molt endavant, perquè, com vos-
tè molt bé diu, la població en salut mental és la po-
blació més fràgil des del punt de vista de la situació 
econòmica en què ens trobem. Per tant, requereix una 
protecció, que segurament no ha de sortir també del 
pressupost de salut, per entendre’ns, sinó que ha de 
ser..., i per això vam enfocar en aquell moment el pla 
interdepartamental, que té en aquests moments molt 
més sentit que segurament mai, eh? Per tant, jo crec 
que aquí ens hi trobarem. 

I dins d’aquest Pla de salut hi han les línies estratègi-
ques i polítiques a acordar i pactar en el que és la salut 
mental de forma integral en el seu conjunt. Per tant, en 
això ens hi trobarà totalment d’acord. I, per tant, hem 
de reiterar, com jo deia, el dia de la Jornada Mundi-
al de Salut Mental que hauríem d’aconseguir que no 
es tornés a parlar de la salut mental com la ventafocs 
del sistema sanitari i que tingués la mateixa dignitat, 
diguem-ne, pressupostària i dignitat social que qual-
sevol altra atenció especialitzada, no? I aquí hi va l’es-
tigma i hi han tota una sèrie de qüestions en què volem 
aprofundir.

Bé, vaig al tema de l’estalvi farmacèutic. Miri, nos-
altres, a Catalunya, abans que es prenguessin deter-
minades mesures a Madrid, el juny de l’any passat..., 
moltes d’aquestes mesures que es van prendre a Ma-
drid aquí, a Catalunya, eren millors que les que es van 
prendre a Madrid, eh? Per tant, en això sempre hem 
anat una miqueta per davant de les altres comunitats 
autònomes. 

La despesa per capita en farmàcia a Catalunya és de 
les més baixes de les comunitats autònomes d’aquest 
país. I, a més a més, això sense..., tot s’ha de reco-
nèixer, igual que diem que a Madrid no compleixen 
determinades coses, en determinades coses i amb de-
terminats acords Madrid ha ajudat que les comunitats 
autònomes puguin sostenir millor la seva despesa far-
macèutica. 

Per tant, jo crec que, en això, evidentment que queden 
deures per fer. Som, i ho veurà quan analitzem el tema 
de la farmàcia en l’àmbit de Catalunya, un dels paï-
sos més consumidors de medicaments. I això també 
deu passar per alguna cosa, com vostè deia molt bé en  
altres qüestions. I totes aquestes coses són les que hem 
de revisar profundament, perquè aquí sí que estan, 
d’alguna manera, les coses que hem de reformar del 
sistema sanitari, perquè, amb l’expectativa d’aguan-
tar des del punt de vista pressupostari el necessari per 
a l’activitat assistencial, el que és probable és que no 
vinguin més recursos en els propers anys. I, per tant, 
hem de buscar l’eficiència dels recursos que tenim 
dins del sistema, per cert, perquè es quedin dins del 
sistema, no perquè vagin a ajudar a altres coses. I, per 
tant, també tenen el meu compromís que sigui així, 
perquè es quedin dins del sistema.

Per tant, en estalvi farmacèutic crec que hi ha una 
mica de recorregut, encara hi ha recorregut, però tam-
bé hi ha un recorregut que no passa tant pel preu vo-
lum, sinó que passa per una determinada cultura de 
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consum de medicaments que hauríem d’analitzar i 
haurem d’avaluar per què es produeix.

Sí que també..., miri, jo segurament hauria hagut de 
ser més prudent, però la meva dinàmica no ha estat 
reiterada de culpes a tort i a dret, eh? El que sí que és 
cert és que, home, jo abans de plantejar-me demanar 
en aquesta cambra i demanar al Govern que el Govern 
de Catalunya exigeixi als catalans un esforç suplemen-
tari per aguantar la seva sanitat, jo abans crec que hem 
de demanar un esforç a aquells que no ens tracten bé 
fiscalment, a aquells que han de posar recursos addici-
onals al sistema sanitari per salvar-lo, que ho van po-
sar una vegada i s’han oblidat de continuar; demanar, 
d’alguna manera, que es compleixin els..., i quan això 
sigui impossible i no ho hàgim aconseguit, llavors jo 
crec que estaríem legitimats per demanar-li al ciuta-
dà de Catalunya..., però li hauríem d’explicar molt bé 
per què el ciutadà de Catalunya ha de gratar-se la seva 
butxaca per a la seva sanitat, mentre que els seus re-
cursos estan destinats a més recurs sanitari a altres co-
munitats autònomes. Per tant, jo crec que aquest és un 
element que prenc en consideració, però sempre des-
prés que no aconseguim que aquells que ens han de 
finançar –i això no és voler disparar contra ningú, ni 
posar-li les culpes a ningú– compleixin allò que per-
toca, no?

Jo del que sí que sóc culpable, en tot cas, és d’haver 
de prendre les decisions que he de prendre, amb un 
pressupost reduït com mai havia passat a la història re-
cent de Catalunya. Per tant, la responsabilitat sí que la 
tinc, i em culpabilitzo jo de les decisions que s’hagin 
de prendre i que he hagut de prendre davant d’aquesta 
situació. Igual que em culpabilitzo d’intentar fer sos-
tenible aquest sistema els propers anys, amb un pac-
te amb tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra, 
que ens faci sostenible i viable i, sobretot, generi una 
nova il·lusió dins del sistema sanitari.

Moltes gràcies.

La presidenta

El punt vuitè de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació.

Interpel·lació
al Govern sobre l’ocupació 
(tram. 300-00089/09)

Presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula, per a la seva exposició, l’il·lustre senyor Jaume 
Collboni.

Jaume Collboni Cuadrado

Gràcies, presidenta. Honorable conseller Mena, se-
nyores i senyors diputats, les dades de l’atur cone-
gudes la setmana passada van ser prou eloqüents pel 
que fa a la situació de Catalunya pel que fa a l’ocu-
pació: Catalunya ha estat líder en destrucció d’ocupa-
ció, Catalunya té la seva taxa de desocupats més alta  
de la seva història, Catalunya aporta una tercera part 

de nous aturats del conjunt de l’Estat. I a això a més 
a més s’afegeix l’estat de l’opinió pública, que efecti-
vament creu, en pràcticament un 60 per cent dels cata-
lans, que avui estem pitjor que fa un any pel que fa a la 
situació econòmica del país.

Tot això en un context molt complicat, en el qual s’han 
de prendre mesures difícils i complexes que el meu  
grup entén, i hi ha donat suport quan ha estat el mo-
ment. Un any en el qual no tot ha estat dolent: les da-
des del turisme han estat bones, les exportacions se 
salven... Però aquest Govern no hi ha donat resposta, 
o millor dit, ha donat una resposta per primera vegada 
en els mesos que porta governant, que és un pla, diu, 
un pla de xoc, diuen que per reactivar l’ocupació i en 
contra de l’atur.

Nosaltres pensem que aquest pla de xoc ha estat un 
pla sorpresa, perquè va ser presentat de forma sorpre-
nent en la darrera compareixença del Govern després 
del Consell Executiu, i és un pla que arriba tard i ma-
lament. Tard, perquè aquest mateix Parlament, des 
del maig d’aquest any, ja ha presentat resolucions per 
demanar que el Govern impulsi un pla de xoc contra 
l’atur i en favor de l’ocupació. Tard, perquè aquest 
Govern continua tenint en el congelador instruments 
útils de concertació per tirar endavant una estratègia 
compartida per sortir de la crisi econòmica –parlem de 
l’acord estratègic, parlem dels pactes nacionals, par-
lem fins i tot del Pacte per l’ocupació juvenil. Doncs 
bé, després de vuit mesos que en aquest mateix Parla-
ment es presentés la proposta de fer un pla de xoc, i 
després de dos mesos que Convergència pacta i acorda 
amb el Partit Popular –suposem que per, diguem-ne, 
fer via de cara al suport als pressupostos–, es materia-
litza un primer pla de xoc.

Hem dit que era un pla que per nosaltres està mala-
ment en les formes, però també en els continguts. 
Conseller, l’únic xoc que ha provocat aquest pla ha 
estat en aquells que l’hem llegit amb deteniment. Per 
què? Home, perquè és un pla que per nosaltres suposa 
una certa presa de pèl. No sabem a qui pretenen en-
ganyar, conseller: si l’opinió pública, si l’opinió pu-
blicada, o potser els agents socials i econòmics. Jo li 
puc garantir que a cap d’aquests podrà enganyar un 
pla de xoc que ni és pla, perquè és incoherent, perquè 
és parcial, ni és de xoc, perquè no significa cap can-
vi substancial en el que tenia previst aquest Govern. 
No només el que tenia previst aquest Govern, sinó allò 
que el Govern anterior ja havia fet i havia previst, que 
la cosa ja té, diguem-ne, consistència.

I també malament per les formes. Vostè per sorpre-
sa apareix, després de la roda de premsa d’un consell 
executiu, sense avisar..., i no és que hagi d’avisar, però 
com a mínim ha de dialogar o ha de concertar o comu-
nicar, com a mínim, als agents socials i empresarials 
que trauran un pla que al final també els afectarà en 
alguna mesura. Doncs bé, res d’això es fa, es presen-
ta tard i malament... I malament, a més a més, perquè 
tot això ho trufa vostè amb unes declaracions que són 
–permeti’m– pejoratives per als aturats d’aquest país, 
quan diu que aquí el que cal només, per lluitar contra 
l’atur, és llevar-se d’hora i treballar dur. Aquest tipus 
de declaracions, conseller, no ajuden a crear un clima 
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de confiança i traspuen una nul·la sensibilitat social per 
part de vostè i del seu Govern. 

Però, miri, entrem al concret d’aquest pla. Vostès han 
presentat un pla que té tres tipus de mesures: les cos-
mètiques i de bones intencions que no concreten; les 
de continuïtat, però amb menys recursos, i una nova 
mesura, aquesta sí, que, depèn de com sigui aplicada, 
pot posar en risc el principi d’igualtat d’accés als ser-
veis públics d’ocupació. Fem-ne un breu repàs.

Mesures cosmètiques i sense concretar: la concessió 
d’ajuts a petites empreses de menys de vint-i-cinc tre-
balladors, que suposem que afectaran sobretot el co-
merç per la campanya de Nadal. No sé si vostè, que 
ha dit públicament que no creu que s’hagi de subsidi-
ar l’ocupació, pensa sincerament que algú contractarà 
algú indefinidament per 600 euros el primer mes o per 
2.100 durant tres mesos. Suposo que vostè, això, no 
ho creurà.

Proposen també un acord de col·laboració amb entitats 
sense ànim de lucre, diguem-ne, de la gent que està 
vinculada a la renda mínima d’inserció. A banda que 
ja veurem què diran els tribunals després del recurs 
que han presentat els sindicats pel Decret de la ren-
da mínima, a banda d’això, vostès aquí no defineixen 
quin és el sentit, quins són els serveis, ni els recursos 
que hi destinaran. 

Després presenten mesures que són de continuïtat –i, 
per tant, no són de xoc– i que estan pitjor dotades del 
que ho estaven en el passat. Per exemple, plans d’ocu-
pació adreçats a entitats locals, una mesura que ja es 
feia pel Govern anterior, amb una diferència: el Go-
vern anterior la dotava amb deu vegades més recur-
sos del que ho fa vostè. O, per exemple, «Treball als 
barris» –ens alegra que vostè hagi ressuscitat una pro-
posta que nosaltres ja vam fer en debats anteriors–, 
doncs, exactament el mateix: continua amb el que ja 
feia el Govern anterior. O els plans d’ocupació adre-
çats a entitats sense ànim de lucre, el mateix: mesu-
res que ja estaven en marxa des del Govern anteri-
or. Programa de crèdit a la formació per al treball, el 
mateix: eren mesures que són bones i que ja havien 
estat endegades pel Govern anterior. Podríem dir el 
mateix, fins i tot, del Projecte d’orientació de perso-
nes en situació d’atur de llarga durada, que vostès el 
que fan és canviar un parell de detalls procedimentals,  
i aleshores això els permet dir que és una cosa nova i  
l’inclouen com un xoc. Per tant, de xoc, res, conse-
ller; de novetat, cap, conseller. Han fet un poti-poti de 
mesures que ja s’estaven executant per part del Go-
vern anterior i els han rebaixat, diguem-ne, l’impacte 
pressupostari. 

Quina és la nova mesura que incorpora aquest pla? 
Doncs, la de la col·laboració amb agències de col-
locació i ETT. Aquí sí que hi ha novetat, conseller.  
I, miri, a mi això em recorda allò que va passar amb la 
renda mínima d’inserció en el debat de mesures fiscals 
i financeres, que per la porta del darrere, amb una llei 
macro, ens colen una reforma les conseqüències de la 
qual tothom coneix a hores d’ara, conseller; doncs, 
aquí vostès colen en aquesta reforma, gens menor, 
dels serveis públics i ocupació. Miri, pel meu grup no 

és un anatema la col·laboració publicoprivada, tampoc, 
en els serveis públics d’ocupació, no ho és; tot depèn 
de com s’apliqui i tot depèn de com es faci, i a quin 
preu, i en quines condicions.

Perquè suposo que no se li escapa, conseller –i aques-
ta és una primera pregunta que li faig, perquè intenti 
concretar en què consistirà aquesta reforma–, que això 
pot posar en perill el principi d’igualtat d’accés als 
serveis públics d’ocupació. Perquè ens agradaria saber 
si hi ha alguna empresa privada en aquest país, un ser-
vei de col·locació o una ETT, que s’encarreguin d’atu-
rats, entre cometes, que no siguin rendibles. M’agra-
daria que em parlés de la rendibilitat de la gestió de la 
recol·locació d’un aturat i per què pot convèncer vostè 
una ETT o una empresa de col·laboració que és rendi-
ble justament fer aquesta inserció. 

Podríem parlar d’altres mesures, com per exemple una 
que ens sembla curiosa, que són els cursos de català 
per a persones immigrades aturades. No sabem molt 
bé què pinta aquí, també es feia, vostès ho han po-
sat aquí suposo perquè no sigui dit... I, en definitiva, 
vostès han reorganitzat, han posat sobre la taula, han 
empaquetat i han fet un..., li han posat un llaç, l’han 
anomenat «pacte», o «Pla de xoc per l’ocupació», do-
tant-lo de 60 milions d’euros. 

Conseller, aquest pla per nosaltres és un senyal molt 
clar que el seu departament està, com es diu ara, inter-
vingut; el seu departament és la Grècia del Govern de 
Catalunya, ha estat intervingut. Intervingut per aques-
ta cambra, per aquest Ple, quan de forma sistemàtica 
ha marcat les iniciatives que el seu departament ha ha-
gut de prendre. I vostè ho demostra cada vegada que 
ve aquí i anuncia alguna mesura, perquè són mesures 
que ja han estat debatudes i aprovades en seu parla-
mentària. I està intervingut perquè tot indica que a 
vostè l’han obligat a sortir a la palestra per dir que està 
fent alguna cosa, perquè amb unes dades històriques 
de desocupació el conseller d’Ocupació i Empresa es-
tava desaparegut, i no explicava cap mesura. I sembla 
que des de dalt li han dit: «Surt i explica alguna cosa. 
Agafes quatre mesures, les empaquetes, en dius “pla 
de xoc”, li dónes pompa i intentes convèncer la gent 
del que no és», conseller. I això no és un pla de xoc. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Per tant, conseller, per anar acabant, m’agradaria, ens 
agradaria al nostre grup saber quan presentaran en seu 
parlamentària un pla integral acordat, dotat, que mobi-
litzi el capital humà i material que la nostra societat i 
el nostre país ja han mobilitzat en etapes anteriors per 
a la reactivació i la creació d’ocupació. 

I, per acabar, avui hem tingut una bona notícia, ho he 
llegit en un teletip abans de l’hora de dinar, i és que els 
agents socials i empresarials han anunciat la signatu-
ra del tercer Acord interprofessional de Catalunya, el 
conegut AIC-3. Voldria saber el seu parer i quin paper 
jugaran el seu departament i el seu Govern en aquest 
acord.

Gràcies.
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La presidenta 

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 

Molt honorable presidenta... Il·lustre senyor Collboni, 
diputat, miri, si m’ho permet, fer servir una metàfora 
d’entrada: jo començo a tenir la sensació que –si me 
l’accepta– entre vostè i jo –i, si no, en tot cas només 
m’ho aplico a mi– tenim una relació que sembla dos 
rucs al voltant d’una sínia del pou. I jo voldria aca-
bar amb aquest tipus de qüestions. Perquè, clar, vostè 
m’acusa a vegades que no tenim full de ruta, eh?, i jo, 
clar, li hagi de treure, doncs, el document corresponent 
–certament no en paper cuixé, com abans, però bé– de 
pla de política industrial que diu: «full de ruta per a la 
millora de la competitivitat empresarial 2011-2014».  
I aquí incorpora, doncs, catorze plans estructurals, 
quinze plans estratègics i especials –entre altres, el de 
la mobile world capital i el de la mobilitat elèctrica–, 
o, per exemple, pimes de Catalunya, la clau per supe-
rar la crisi. O per exemple, a vegades, puja a aquest 
faristol i m’acusa que hem eliminat el Consell de Po-
lítica Industrial, i és cert que hem substituït el Con-
sell de Política Industrial fusionant-lo amb el Consell 
Rector d’ACC1Ó, amb el Consell de l’Empresa Cata-
lana, ja que abans la Secretaria General d’Indústria i la  
d’ACC1Ó anaven cada una pel seu compte i ara estan 
fusionades. Mateixes persones discutint els mateixos 
temes..., doncs, estalviem-nos quartos, i, a més a més, 
en l’àmbit laboral hi ha el Consell de Relacions Labo-
rals i el Consell de Direcció del SOC. 

Em parla de qüestions de polítiques d’ocupació. Òbvi-
ament que si vol ens centrem en les mesures urgents, 
que són purament transitòries, adreçades només a sei-
xanta mil persones, només 60 milions d’euros per a 
enllaçar amb el que serà la política de foment de l’ocu-
pació més estructural. Ara ja fa uns dies, el Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, concre-
tament el 27 d’octubre, ja va aprovar l’estratègia ca-
talana per a l’ocupació de l’any 2012 i següent i les 
polítiques actives 2012, que serà realment allà on, sen-
se els compromisos plurianuals que hem tingut aquest 
any, establirem clarament les nostres polítiques ocupa-
cionals, perquè ara, efectivament, com vostè molt bé 
diu, anem una mica a remolc. 

Jo li proposaria això: deixar de fer com dos rucs do-
nant voltes al pou i com que aquí hem de construir, i, 
d’això, n’hem de treure una moció subsegüent, mirar 
de construir. Per tant, si m’ho permet, li respondré al-
gunes d’aquestes qüestions. Més tard, per anar primer 
al primer, eh?, posar els bous davant del carro, i des-
prés ja parlarem del carro.

Miri, jo, li demano a veure si comparteix el diagnòstic 
i què cal fer. I per això li proposo agafar un document 
–un document que, fins i tot, es va publicar l’any pas-
sat, és un informe elaborat el 2010– que es titula: La 
Catalunya futura, bases per a un nou model econòmic. 
El tinc aquí. I que en un dels seus capítols pregunta, es 
pregunta: és possible desendeutar-se i créixer al ma-
teix temps? Doncs, d’això és del que es tracta: d’arre-

glar l’endeutament que ara s’arrossega i créixer per a 
crear ocupació.

Per tant, partim d’això, i després anirem a qüestions 
més conjunturals com aquesta que vostè planteja. És 
possible desendeutar-se i créixer al mateix temps amb 
una situació d’inflació moderada i sense possibilitat de 
devaluar després d’una llarga fase expansiva en què 
l’endeutament ha estat el factor clau del creixement? 

Li pregunto, i ara li desgranaré aquest document, si 
està o no està d’acord amb això. Perquè aquesta és 
l’estratègia que està portant el Govern per a crear ocu-
pació més enllà d’unes mesures transitòries, que no un 
pla; mai hem parlat de pla, hem parlat de mesures ex-
traordinàries, urgents, però mai d’un pla.

Miri, nosaltres partim, efectivament, d’un endeuta-
ment excessiu del sector privat. És a dir, aquesta és una  
crisi de balanços, no de l’endeutament del sector pú-
blic, que no va ser la causa, està en la conseqüència. 
Partim d’una situació d’endeutament extern sobretot, 
de famílies, d’empreses i del sistema financer, gràcies 
al paraigua de la Unió Econòmica i Monetària i l’euro. 
Ens vam sobreendeutar. I, després, què ha passat quan 
ha caigut l’activitat econòmica? Que l’endeutament va 
deixar de ser accelerador i ha passat a ser el depres-
sor de l’economia: inversions immobiliàries i operaci-
ons corporatives finançades amb deute ara ja estan al 
balanços a les famílies i a les empreses. Clar, aquest 
desendeutament que hem de fer amb l’exterior ens ha 
fet caure la renda disponible, ha caigut la demanda in-
terna, les vendes de les empreses, i, per tant, crea atur 
o redueix la desocupació. Escolti, això, hi ha dos pro-
fessors ben coneguts, la Carmen Reinhart i el Kenneth 
Rogoff, que van dir que sortir d’una crisi de balanços 
com aquesta és més lent i té un cost social alt.

I, a més a més, dins de la Unió Econòmica Monetà-
ria ara no podem fer ni devaluar, per a generar recur-
sos externs per a amortitzar el deute, ni generar infla-
ció, que reduiria el deute en termes reals, ni tampoc 
reestructurar aquest deute mitjançant una quitança o 
un impagament. Mireu el cas de Grècia. «Catalunya» 
–deia aquest informe publicat l’any 2010, no cal dir 
l’autor per no condicionar el seu sí o el seu no que li 
pregunto– «té, tenia, i té una ràtio de deute extern net 
sobre el PIB massa alt.» I quan parlo de deute extern 
net, estic dient deute brut total, públic i privat, conso-
lidat amb els fluxos d’inversió directa de i a l’exteri-
or. Bé. I en una situació com aquesta cal reduir el risc 
d’insolvència: primer, estabilitzar-lo, i, després, re-
duir-lo gradualment. «Òbviament, això només té una 
via» –deia aquest document, aquest informe de l’any 
2010– «reduir el dèficit exterior; és a dir, incrementant 
les exportacions i moderant la demanda interna.» 

Això, aquest document feia servir un model de simu-
lació que incorporava la interacció entre el flux de de-
manda interna neta, externa neta i l’estoc de deute ex-
tern net acumulat. Això vostè ho recordarà, el conegut 
model del Flaschel Franke i Semmler, el Dynamic Ma-
croeconomics: Instability, Fluctuations and Growth 
in Monetary Economies, i les conclusions a les quals 
arribava, que és el que està practicant el Govern, que 
són: primer, ens hem de desendeutar i, simultània-
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ment, fer créixer el PIB per a fer créixer l’ocupació. 
Primera conclusió d’aquest estudi de l’any 2010: hem 
de fer créixer les exportacions –ja ho estem fent–, fer 
créixer les exportacions un 16 per cent. Deia aquest 
document: «No hi ha sortida per a l’economia catalana 
sense recuperació de la Unió Econòmica i Monetària i 
de l’economia mundial.» Per tant, compte!, perquè ara 
estem en risc, creixent les exportacions un 16 per cent, 
però, compte!, perquè els escenaris estan enterbolits. 

Segona conclusió a la qual arribava: per a reduir aquest  
deute extern net i fer créixer el producte interior brut 
i, per tant, crear ocupació, hem de moderar la deman-
da interna. I deia aquest document: «Per tant, s’han 
de fer polítiques de contenció de la despesa pública 
corrent.» És a dir, important, ho deia aquest document 
l’any 2010, «l’ajustament fiscal no és part del proble-
ma, sinó de la solució». 

I la tercera, la tercera conclusió a la qual arribava i re-
comanació era: s’ha de fer una amortització al més rà-
pida i efectiva possible del deute privat. I això, òbvia-
ment, obligava, segons aquest informe de l’any 2010 
–i així ho penso jo també–, a una reestructuració del 
sector financer, perquè torni a fluir el crèdit, torni, per 
tant, la inversió productiva, els beneficis empresarials, 
la reinversió i l’ocupació. 

I és clar que aquest document aportava més qüestions: 
política econòmica, adreçada a l’increment de la com-
petitivitat empresarial; la internacionalització; la inno-
vació; reformes en el mercat de béns, serveis i treball. 
No es tracta de previsions, es tracta de caracteritzar les 
condicions que fan sostenibles determinades trajectò-
ries que ens creïn ocupació, més enllà d’un seguit de 
mesures urgents, transitòries, per enllaçar amb les polí-
tiques actives 2012 de l’estratègia catalana d’ocupació, 
que ja va aprovar recentment el Consell de Direcció del  
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Deia aquest document, quan arribava a les conclusi-
ons, ho deia: «El passat pesa. L’acumulació del deute 
condiciona el futur, però no el determina totalment.» 
I insistia que, si es complien aquestes tres condicions 
–increment de les exportacions, contenció de la despe-
sa pública i reforma del sistema financer–, en última 
instancia, crearíem ocupació. Òbviament que, simul-
tàniament, hem de millorar el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que en un 80 per cent està externalitzat, per 
cert, per millorar l’ocupabilitat. I hem de millorar la 
formació professional adreçada a les demandes de les 
empreses. I potser, ja ho veurem, haurem de retocar el 
marc legal del mercat de treball. Però, en definitiva, 
l’eix de redreçament de l’economia és fonamental per 
a crear ocupació, més enllà, hi insisteixo –i després 
en parlaré–, d’aquest conjunt de mesures, molt con-
dicionades, hi insisteixo, pels compromisos plurianu-
als dels quals partim. Hauria de mirar més: l’estratègia 
catalana d’ocupació que hem aprovat i les polítiques 
actives. 

La pregunta és: si sí o no. Si estem d’acord amb 
aquest document, que, hi insisteixo, es titulava: La Ca-
talunya futura, bases per a un nou model econòmic. I 
jo ho he centrat molt en aquesta qüestió: simultània-
ment ens hem de desendeutar i de créixer al mateix 

temps. Amb els matisos, amb les objeccions que vul-
gui, senyor diputat, però la qüestió és: estem d’acord o 
no amb aquestes sendes, amb aquestes trajectòries de 
sortida de la situació en la qual estem? Que això és el 
que ens portarà a crear ocupació. Òbviament que, si-
multàniament –i, de seguida, després, a la rèplica en 
parlaré–, hem de fer mesures urgents, hem de fer me-
sures transi tòries. Mai... –mai mai–, vam parlar d’un 
pla, es tractava senzillament de..., després del debat de 
política general, la resolució del Parlament instava el 
Govern a establir aquestes mesures urgents, i així ho 
vam fer. 

Amb posterioritat, per tant, entraré en detall en aques-
tes qüestions que vostè preguntava i, particularment, 
amb aquesta col·laboració amb les agències de col-
locació i, per exemple, això del català per a estrangers 
que tenen aquesta barrera perquè siguin contractats 
per alguna feina. 

Senyora presidenta...

La presidenta 

Per a repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor, Jaume 
Collboni. 

Jaume Collboni Cuadrado 

Gràcies, presidenta. Mai havia tingut tant sentit la pa-
raula «repreguntar» com aquesta, perquè, efectiva-
ment, he de repreguntar perquè no ha contestat res. 

Vostè ha fet una anàlisi del que és la situació econò-
mica mundial, de la crisi de balanços, de les anàlisis... 
Miri, l’anàlisi la compartim, perquè la va fer un doc-
tor, que és el doctor Trullén, coneixem perfectament 
el document, el compartim, però es que aquí no estem 
per a parlar d’això. No. Aquí estem per parlar perquè 
vostè expliqui per què ha presentat un pla que no és 
un pla, que no és de xoc, que no servirà per a reactivar 
l’ocupació, que és la seva obligació com a responsa-
ble de les polítiques d’ocupació i d’empresa d’aquest 
país. Per a això estem aquí, i, per això, les preguntes 
les fa l’oposició i el Govern les contesta o no, però el 
que no fa és repreguntar a l’oposició. 

Li he preguntat amb quins criteris faran l’externalit-
zació dels serveis o la col·laboració publicoprivada 
del Servei d’Ocupació. Li he preguntat com pensa o 
quan pensa presentar una estratègia compartida de 
sortida de la crisi, que ja assenyalava l’acord estratè-
gic i que vostès incomprensiblement han menystingut 
i han apartat del camí. Expliqui’ns per què ho han fet 
o expliqui’ns què substituirà aquesta estratègia. No em 
parli ni faci anàlisi de macroeconomia. 

I, en tercer lloc, li he dit: «Faci una valoració, si us 
plau, d’això que estan anunciant els agents econòmics 
i socials que és important per a la nostra economia, 
perquè sí que hi ha diàleg social i sí que hi ha concer-
tació, per cert, al marge del Govern. Faci una valora-
ció de com veu, quines perspectives hi ha d’aconse-
guir aquest acord interprofessional.»

Que, per cert, conseller, per si no ho sap li ho diré: em 
sembla que contempla la rehabilitació del Consell de 
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Política Industrial, amb més competències, conseller. 
I no només el Consell de Política Industrial, de més 
òrgans de codecisió i de coparticipació dels sindicats i 
les patronals. Perquè, malgrat que vostè, d’una forma 
bastant inaudita, jo crec que ja ho porta a l’ADN, obvia 
i ignora sistemàticament el diàleg social i la possibi-
litat de progressar i avançar de forma cogestionada i 
compartida..., aquest mateix matí ho veiem a la sessió 
de control, vostè no ha esmentat, en absolut, el diàleg 
social –en absolut–, sembla que no ho tingui al cap, 
que no ho tingui a la ment, i, efectivament, no altera 
les seves polítiques quotidianes, conseller.

I, per últim, vostè em parla de l’estratègia catalana 
d’ocupació, d’aquest document que efectivament tots 
tenim. Aquest document vostès l’han de fer perquè te-
nen l’obligació de fer-ho. Vostès tenen l’obligació de 
tenir una estratègia d’ocupació, no ho presenti com si 
fos una novetat. Tenen l’obligació perquè han d’adap-
tar l’estratègia europea 2020 d’ocupació, perquè han 
d’adaptar el Reial decret 3/2011, del Consell de Mi-
nistres, que parla de polítiques actives i que dóna més 
competències, per cert, a les comunitats autònomes.  
I, òbviament, el Govern de Catalunya ho ha d’ento-
mar, ho ha d’ordenar i ho ha de prioritzar. I també li 
he de dir que, a més a més, si no vol perdre els fons 
europeus, ho haurà de concertar. Perquè, preceptiva-
ment, vostès no només han de presentar aquest paper 
que vostès han presentat, sinó que, a més a més, l’hau-
ran de concertar amb els agents socials i econòmics, si 
no volen posar en risc els fons europeus. 

I a mi m’agradaria saber, més enllà de constatar això 
que vostè ens diu, per on anirà l’aplicació d’aquest 
pla? Quin serà el pla operatiu de polítiques actives que 
se’n deriven d’aquest document, conseller? Perquè 
vostè sabrà, com jo, que els agents socials i econòmics 
han condicionat, justament, aquest pla operatiu al su-
port o no a l’estratègia catalana per a l’ocupació 2010-
2020. 

Conseller, és fàcil, jo l’únic que vull saber és la seva 
opinió com a conseller, de les coses que vostè fa i de 
les quals vostè té competències, per a les quals vostè 
ha estat posat al capdavant del Departament d’Empre-
sa i Ocupació. 

I, efectivament, el SOC requereix algunes de les me-
sures que vostè ha anunciat abans o de les reformes 
que ha anunciat abans, però, mentrestant, l’atur va pu-
jant, i mentrestant els aturats necessiten inserció, i ne-
cessiten orientació, i necessiten formació. I vostès es 
queixen que només el 8 per cent, crec que deien, de les 
persones usuàries es beneficien de les polítiques acti-
ves. És que no hi ha massa més en aquests moments 
en les oficines d’ocupació. És que no hi ha oferta. És 
que la formació ha arribat molt tard. És que ara es tre-
uen de la màniga un pla de xoc amb mesures que podi-
en estar posades al carrer fa mesos, i vostès, no se sap 
ben bé perquè, perquè estaven planificant o repensant, 
no ho van fer, i tenen els aturats a casa. 

Conseller, jo li agraeixo les lliçons d’economia, per-
què vostè és una persona didàctica que les explica 
molt bé, i a més a més jo comparteixo gran part del 
diagnòstic que fa; però, miri, si no canvien molt les 

coses –si no canvien molt les coses–, vostè, quan torni 
a donar classes en lloc d’explicar, i ara citaré un clàs-
sic dels clàssics, a Peter Drucker –em sembla que es 
pronuncia–, haurà de començar a explicar algunes his-
tòries de Charles Darwin; per tant, conseller, respostes 
concretes a problemes concrets. 

Gràcies. 

La presidenta 

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació. 

El conseller d’Empresa i Ocupació 

Molt honorable senyora presidenta... Senyor diputat, 
bé, això de Peter Drucker i Charles Darwin ho deixa-
rem per a un altre moment.

Miri, jo penso que seguim fent de rucs al voltant de la 
sínia del pou, i així no construirem una moció subse-
güent que sigui d’utilitat per a la creació d’ocupació. 
Jo torno a dir: «Pal de paller important per crear ocu-
pació? Redreçar l’economia.» Vostè no en vol parlar, 
d’això.

Segona qüestió molt important: fer una formació pro-
fessional orientada a la demanda de les empreses, que 
millorarà l’ocupabilitat de les persones i per tant redu-
irà l’atur. Vostè no en vol parlar. 

El marc laboral el deixarem de cantó, perquè això és 
competència del Govern central i per tant no hi entra-
rem. 

I reforma del SOC, òbviament molt important. Miri, li 
ho comento. Ja li ho he dit, no és un pla, no és un pla 
de mesures. Senzillament, després del debat de políti-
ca general, una resolució del Parlament instava el Go-
vern, i així ho va acordar el Govern, abans d’un mes,  
a aquestes mesures urgents adreçades prioritàriament a  
aturats de llarga durada sense cobertura. No era un 
pla contra l’atur; era un pla molt focalitzat. És veritat 
que obrim l’espai de cooperació publicoprivada amb 
les agències de col·locació i amb les empreses de tre-
ball temporal, però, compte, i ja ho tenim molt clar: no 
deixarem descremar el mercat, no el deixarem descre-
mar. Per col·locar la gent fàcilment col·locable, doncs, 
ja tenim el Servei d’Ocupació; haurà de ser amb un 
acord molt més ampli.

El tema del català, ja li ho he dit, és una qüestió que hi 
han estrangers que els demanen un català bàsic, i per 
això hem destinat aquests recursos per suplir aquest 
problema, que és un problema de qüestió laboral –la-
boral–, d’inserció laboral.

Estic d’acord amb l’acord interprofessional, l’he seguit 
fil per randa, molt puntualment. Hi ha un aspecte que 
no m’agrada, i és que hi ha una gran institució, patro-
nal, com en vulguin dir, que no està incorporada, i per 
tant això sempre fa que l’acord vagi una mica coix.

I, en tot cas, estem totalment d’acord que la participa-
ció dels agents socials és imprescindible. Jo per això 
em veig regularment amb ells, d’una manera planifi-
cada, personal, en grup, etcètera. I el que hem acordat 
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és fusionar el Consell de Política Industrial i el rector 
d’ACC1Ó en un únic consell que es dirà Consell de 
l’Empresa Catalana, i poca cosa més.

Escolti, hi ha una cosa molt important que vostè tam-
poc..., l’ha esmentat, però per mi és fonamental, per-
què en aquest Govern en què vam aprovar aquest 
acord, no de pla sinó de mesures urgents, vam intro-
duir un element important de reforma del SOC. Li re-
cordo que l’any 97 es va fer el traspàs en l’àmbit de 
treball, ocupació i formació a la Generalitat; el 98 van 
entrar en vigor aquells convenis; encara en les ma-
teixes oficines de treball hi havia, per una banda, els 
funcionaris públics de l’antic Inem, actual Servei Pú-
blic d’Ocupació Estatal, que gestionaven el subsidi de 
l’atur, i els nostres funcionaris de la Generalitat, que 
gestionaven les polítiques actives. 

Com sap molt bé, des del primer moment, en les me-
ves entrevistes que vaig tenir amb el ministre de Tre-
ball i d’Immigració, vaig arribar a la conclusió, el 18 de  
març del 2011, que calia denunciar aquest conve-
ni, i per això la resolució del Departament d’Empre-
sa i Ocupació va establir un nou conveni, que ara hem 
aprovat, amb què els cinc-cents funcionaris que esta-
ven dedicats a donar suport a una competència que no 
és de la Generalitat com és la gestió del subsidi d’atur, 
ara, recursos humans i recursos materials, passaran a 
ser responsables de polítiques actives. I, per tant, po-
drem fer –i no es tracta de criminalitzar res– podrem 
fer efectiu l’acompliment del compromís d’activitat, 
aquell compromís que signa qualsevol persona que 
està en atur –efectivament, ara només ho fan el 8 per  
cent–, de dir: «Bé, jo estic en atur, rebo un subsidi d’atur, 
però jo vull que m’orientin, vull que m’orientin en com 
fer un curriculum vitae, en com fer una entrevista de tre-
ball, en com tenir un itinerari personalitzat d’inserció la-
boral.» Ara ho podrem fer, perquè tindrem aquests cinc-
cents funcionaris que abans estaven gestionant subsidi 
de l’atur, pagant-los nosaltres, i tindrem a més a més els 
250 orientadors laborals. Per tant, integrarem subsidis, o 
sigui polítiques passives, amb polítiques actives.

Miri –vaig acabant–, deia Albert Einstein: «Si vols re-
sultats diferents, no facis sempre el mateix.» Jo vull 
resultats diferents; jo vull un atur a Catalunya com a 
Àustria, del 3,9 per cent en el moment present, o un 
atur com als Països Baixos, del 4,5 per cent actual-
ment. És per això que vull canviar les maneres de fer. 
Per exemple, la política industrial. Escolti, un secreta-
ri d’estat d’Economia amb el Govern del senyor Fe-
lipe González deia recentment, el 30 del X d’aquest 
any, deia: «El Govern de la Generalitat» –nosaltres– 
«ha declarat que no té intenció de promoure una llei 
de política industrial.» I diu: «El Govern de la Genera-
litat ha pres una decisió encertadíssima» –així ens ho 
posa–, «encertadíssima.» Diu: «Ara, és una política de 
risc per a qui la practica» –és a dir, jo–, «i el seu exer-
cici requereix una certa dosi de valor.»

Acabo; acabo recordant allò del Rabindranāth Tagore, 
que deia: «Quan el dit del savi» –i això és un savi, un 
mestre– «assenyala la Lluna...» Jo, si més no, jo no 
em quedaré mirant el dit.

Senyor diputat, senyora presidenta...

La presidenta

El següent punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes perquè l’Adminis-
tració sigui eficient i viable, presentada pel Subgrup 
Parlamentari Ciutadans.

Interpel·lació
al Govern sobre les mesures previstes 
perquè l’Administració sigui eficient 
i viable (tram. 300-00093/09)

Té la paraula, per a la seva exposició, l’il·lustre senyor 
Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Honorables consellers, consellera 
Joana Ortega, diputats i diputades, des de Ciutadans 
presentem aquesta interpel·lació amb una finalitat cla-
ra, precisa, necessària, que és simplificar els nivells 
administratius a Catalunya, racionalitzar les estruc-
tures polítiques, que s’adeqüin tant a la crisi política 
com al sentit comú, i sobretot treballar-ho conjunta-
ment Govern i Parlament. Aquest és l’objecte d’aques-
ta interpel·lació. I ho vull deixar clar d’entrada perquè 
el que avui parlarem aquí l’únic objecte que té és que 
tots plegats, com després explicaré que ja estan fent 
altres comunitats autònomes, també ho fem aquí a Ca-
talunya.

A Catalunya tenim, com saben molts ciutadans que 
ens estiguin veient, diversos nivells administratius: te-
nim la Unió Europea, lògicament, com a territori que 
està dintre de la Unió Europea, com és Espanya; Es-
tat, les administracions de l’Estat, 4 diputacions que 
tenen un encaix territorial, diguéssim, de l’Estat a Ca-
talunya; 41 consells comarcals, i gairebé 950 muni-
cipis, 948, si no m’equivoco, amb l’última incorpo-
ració aprovada la legislatura passada. Per tant, tenim 
aquests nivells administratius per gestionar 7 milions 
de persones. No ho dic jo, sinó que ho diuen molts 
informes, tant demogràfics com d’altre tipus, quines 
necessitats poden tenir territoris entre 6 i 7 milions de 
persones, però és evident, a tothom li ve al cap, que, 
no només a Catalunya, a altres comunitats autònomes, 
ens hem de replantejar el sistema administratiu i terri-
torial per adequar-ho a la realitat de la crisi i a la re-
alitat, hi insisteixo, del sentit comú, no només perquè 
tinguem crisi.

I a més a més alguns dels informes i documents que 
avui presentaré i defensarem aquí, des de Ciutadans no 
són de Ciutadans; són del senyor Roca i Junyent, el fa-
mós informe Roca de l’any 2000; són del lehendakari 
del País Basc; són de la comissió d’estudi de duplici-
tats de la Comunitat de Madrid; són estudis fets per di-
ferents sensibilitats polítiques, per diferents persones, 
per diferents entitats, que totes elles estan estudiant o 
van proposar al seu dia una racionalització dels nivells 
administratius. Estic parlant..., d’entrada de l’infor-
me Roca fa onze anys, eh?, perquè ens situem des de 
quan aquest debat està obert. I mai s’ha abordat des  
de seu parlamentària.
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Doncs, miri, aquest informe Roca, per començar per 
l’àmbit municipal. A Catalunya tenim 948 municipis. 
Titulars d’aquests dies, eh?; això és del 29..., d’aquest 
estiu, del 29 de juliol: «La reunión entre municipi-
os en quiebra y la Generalitat acaba sin propuestas»; 
«municipios en quiebra», eh? Hi ha un llistat de mu-
nicipis –Cunit, Sitges, Tossa de Mar, Moià, Mollerus-
sa, Igualada, Sant Feliu de Codines, Gironella, Teià, 
Premià de Mar...–, un seguit de municipis que estan 
demanant SOS perquè estan, com es diu, «en quiebra» 
tècnica; no poden pagar els seus sous, no poden fer 
front a les seves despeses. 

Alguns d’aquests municipis a més a més estan, molts 
d’ells, en una situació de difícil solució, perquè neces-
siten economia d’escala, necessiten fusions d’ajunta-
ments; necessiten ser valent i posar la butxaca..., la 
qualitat de vida per davant dels càrrecs polítics. Ne-
cessiten valentia i un impuls des d’aquesta seu par-
lamentària perquè anem cap a un procés de fusions 
d’ajuntaments. 

I només, ara que parlem de Grècia, aquests dies, re-
cordaré una dada: a Grècia, que eren gairebé mil mu-
nicipis, i debatien entre ells com organitzar-se, d’un 
dia per l’altre van passar a ser 350. És el lògic. És re-
comanable fer aquest canvi dràstic? Segurament no; 
és millor fer els deures que no que te’ls facin fer. I la 
Unió Europea hem vist i estem veient que, si no fas 
els deures, te’ls fan fer. I el senyor Mas, que tantes ve-
gades apel·la a Grècia com a espai de la por, podríem 
dir, doncs, que s’apliqui també en aquest cas, i per tant 
que posem fil a l’agulla i comencem un procés de fu-
sions de municipis que facin sostenibles aquestes es-
tructures administratives. En definitiva, que no primi 
ser alcalde per l’interès dels ciutadans que et fan ser 
alcalde, que no primi l’interès de partit sobre l’inte-
rès econòmic d’una ciutat, una comarca o un determi-
nat territori. Aquesta és la voluntat de Ciutadans. I, per 
tant, primer plantejament: procés de fusió, d’econo-
mia d’escala, de mancomunitat de serveis entre muni-
cipis que siguin avui dia..., o que es faci impossible de 
sostenir econòmicament.

Segona proposta, perquè venim a fer propostes, ve-
nim a construir des d’aquesta interpel·lació: con-
sells comarcals. Hi hem insistit moltes vegades; fins 
i tot la mateixa consellera o la mateixa vicepresi-
denta ha citat en algunes de les seves intervencions 
aquest tema, i ho ha remès a la Llei de governs lo-
cals. Jo li demano, presidenta, que, al marge que sigui 
la llei l’instrument de governs locals o no, abordem 
el debat, no ens quedem en declaracions públiques. 
Que estan bé, eh?; que jo prefereixo que les faci 
la viceconsellera que no que no les faci. Però pas-
sem a l’acció. Quaranta-un consells comarcals, enti-
tats moltes vegades duplicades amb altres ens, com 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és segura-
ment el cas més estratosfèric dels que tenim, eh? Per-
què ens fem a la idea: ciutat de Barcelona, amb els  
seus deu districtes; Àrea Metropolitana de Barcelona, 
creada i aprovada en aquest Parlament, i Consell del 
Barcelonès, amb més de 21 milions de pressupost. És 
necessari? De veritat? Estem segurs que per a la gestió 
de l’àrea metropolitana no n’hi ha prou amb els ajun-

taments i una àrea metropolitana forta i cohesiona-
da? Doncs, nosaltres creiem que sí. Per tant, supressió 
també d’aquestes estructures. 

Com es poden suplir els consells comarcals, que avui 
representen 1.060 càrrecs polítics i 560 milions d’eu-
ros? –560 milions d’euros. Jo els vull recordar, als 
que ens estiguin veient, que amb les xifres ens per-
dem, que la retallada sanitària que ha portat a debat 
la sanitat pública catalana és de 900 milions d’euros, 
eh? I estem parlant que només el consell comarcal, els 
consells comarcals, representen avui per al pressupost 
de la Generalitat 560 milions. Certament, no tots de 
càrrecs polítics, certament; també hi ha pressupost per 
a competències. Però, home, podem racionalitzar una 
mica aquests consells comarcals? Podrem prescindir 
d’unes estructures per mancomunar serveis d’una for-
ma eficient, eficaç, amb convenis entre municipis, que 
és el lògic, que és de sentit comú? Nosaltres creiem 
que sí. 

Per tant, supressió; plantegem la supressió com a mí-
nim d’aquelles estructures de consells comarcals  
–nosaltres anem més lluny–, dels quaranta-un consells 
comarcals, però volem que el Govern també es posici-
oni, si hi estan d’acord, si volen fer-ho parcialment, si 
ho volen fer per fases, si estan disposats a fer-ho im-
mediatament, si aquestes paraules de la vicepresiden-
ta es poden extrapolar a l’acció, a l’acció de suprimir 
certes estructures polítiques en l’àmbit dels consells 
comarcals.

Tercera fase: diputacions. No està a les nostres mans, 
efectivament; no depèn del Parlament de Catalunya, 
però sí que depèn que des d’aquí fem un impuls tam-
bé..., aquells partits especialment que tenen –vostès– 
representació a les Corts, i vulguin suprimir les diputa-
cions, que es «solapen» avui –es «solapen» avui– amb 
unes estructures autonòmiques. 

Ja sabem que el senyor Rajoy i el PP ara són els defen-
sors de les diputacions; per què?, perquè les tenen ells 
bàsicament, eh? Vull dir, ara de cop... (Veus de fons.) 
I de la COM Ràdio, i aquestes coses. Sí, senyor Coto, 
tot això que vostès ara es volen quedar, perquè ara els 
interessa, eh? Suprimir duplicitats, però amb un matís: 
aquelles que no governem nosaltres; les que governem 
nosaltres són magnífiques, eh? Això és la política del 
PP de duplicitats. 

Jo els demanaria, en aquest cas, al Partit Popular, que 
aprenguin una mica dels seus companys de la Comu-
nitat de Madrid que han plantejat una comissió de du-
plicitats. En comptes de repartir-se les diputacions 
amb Convergència i Unió, passin vostès com a mínim 
a complir amb el que fan els seus companys a la Co-
munitat de Madrid, que és crear una comissió de du-
plicitats. Per tant, debat de supressió, de modificació 
de l’estructura actual de duplicitat entre diputació i au-
tonomies, perquè un estat autonòmic ha de ser un estat 
autonòmic, no un estat que té dos sistemes dintre el 
mateix estat autonòmic.

Tercer punt, o quart punt en aquest cas, després de les 
diputacions. Home, hi han estructures públiques que 
poden racionalitzar-se. Li poso l’exemple. Aquí tenim 
una estructura que es diu «institucional» que ara ma-



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  67

teix està sent duplicada amb altres institucions, des de 
televisions públiques fins a sindicatures, fins a Síndic 
de Greuges... Nosaltres..., no només Catalunya, totes 
les comunitats es poden permetre tenir disset defen-
sors del poble, tenir sis canals de televisió públics amb 
330 milions d’euros de dèficit anual... Ens ho podem 
permetre mentre tanquem quiròfans? I això no ho dic 
jo, eh?, ho diuen els pressupostos de la Generalitat, 
aprovats per Convergència i Unió i amb el vistiplau 
del PP. Aquesta és la realitat. 

I la pregunta és: aquí no hi hauran retallades o les re-
tallades només són per a la sanitat? Pregunta que li 
traslladem al Govern. Per tant, si vostès volen retallar 
la sanitat, com a mínim retallin també en allò que és 
prescindible. Segurament, els ciutadans que ens esti-
guin veient..., acordarem tots plegats que és millor no 
tancar un hospital comarcal tres o quatre dies que, pot-
ser, tenir, doncs, en comptes de sis canals de televisió 
pública..., tenir-ne dos, o un, o que sigui autosuficient, 
que segueixi obert però amb un mètode d’autofinança-
ment. Per tant, parlem i parlem d’aquestes duplicitats i 
d’aquests costos que tenen totes aquestes entitats.

Jo els deia abans, dos informes. Aquest és l’informe 
del País Basc, del lehendakari. I la notícia: aquest di-
jous el Parlament Basc aprovarà la creació de la co-
missió d’estudi de duplicitats. Aquest informe del le-
hendakari i del Govern Basc diu i calcula, només per 
al País Basc, que és molt més petit des del punt de vis-
ta estructural i polític que Catalunya, que s’estalviari-
en –ho diu, hi insisteixo, eh?, el Govern basc– 403 mi-
lions d’euros, és a dir, gairebé la meitat de la retallada 
sanitària. I parlo del País Basc, que té 2 milions, 2 mi-
lions i mig d’habitants, no de l’estructura política que 
té Catalunya, que és més àmplia. Per tant, som capa-
ços, com a representants públics, de donar un missatge 
a la ciutadania que volem canviar les estructures per 
gastar menys i ser més eficaços davant dels ciutadans i 
les empreses? Sí o no?

I jo li demano, vicepresidenta, que agafi el guant, que 
ho liderin vostès, que sigui aquest Govern qui, com ha 
fet el lehendakari i com està fent la Comunitat de Ma-
drid, porti al Parlament de Catalunya la creació d’una 
comissió d’estudi de duplicitats a les administracions 
públiques. Siguin valents, siguin vostès qui portin en 
aquest cas el lideratge, que són el Govern, i tinguin el 
suport de la majoria de grups. Estic convençut, com a 
mínim des de Ciutadans, que estarem encantats de col-
laborar i de participar en una comissió d’aquest tipus, 
però siguin vostès qui ho porti endavant.

Després intentaré seguir, a la segona part, amb altres 
propostes, però, com vostès veuen –i per acabar, pre-
sidenta–, propostes de supressions reals, pràctiques, 
possibles i que altres comunitats autònomes ja estan 
fent. Per tant, no hi han excuses per no abordar aquest 
debat. Vostès han abordat un debat de racionalització 
en el camp dels càrrecs de confiança i de la gestió de 
les conselleries que aplaudim. Que podia ser més? Se-
gurament, però l’aplaudim. Però aquesta és una part, 
però la part..., el moll de l’os, la realitat econòmica on 
es pot retallar de veritat és en aquestes estructures que, 
hi insisteixo, ja han fet altres comunitats autònomes.

Gràcies, presidenta, consellera, diputats i diputades.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable vicepresi-
denta del Govern, senyora Joana Ortega.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies, presidenta. Senyors, senyores diputats... Miri, 
senyor Rivera, jo, primer de tot, li volia agrair aquesta 
interpel·lació, ja que segurament ens permetrà explicar 
un cop més què és el que hem fet, què és el que hem 
de fer, en quin camí ens hem de trobar per poder fer 
entre tots –entre Govern i Parlament, entre tots– una 
administració sota aquests criteris d’agilitat, d’aprima-
ment i d’austeritat. Austeritat que semblava que aquest 
matí algun grup de la cambra posava en qüestió, però 
austeritat com una necessitat del moment econòmic, 
però també com una convicció del Govern, i austeri-
tat també, si em permeten, com un valor a recuperar 
per part de la societat, i austeritat també per intentar 
contrarestar la laxitud i el malbaratament de l’anteri-
or Govern. Per tant, austeritat, aprimament i agilitat 
són aquests valors que pivoten sobre les mesures per-
què els ciutadans i ciutadanes disposin d’una adminis-
tració eficient, més viable, que estigui al seu servei, 
en definitiva, una administració més competitiva. Per 
tant, tal com vostè demanava, simplificar, agilitzar i 
treballar conjuntament Govern i Parlament.

I en aquest sentit li explicaré les tres línies que estem 
treballant: la primera, que l’enfoquem des del Go-
vern local, des de l’Administració local; la segona, que 
l’hem enfocada i l’enfoquem sobre la simplificació 
administrativa, i finalment, la tercera, sobre la racio-
nalització de l’Administració de la Generalitat i el seu 
servei públic. Per tant, d’alguna manera, les branques 
que vostè posava de manifest.

I, com vostè sap, il·lustre diputat, aquest departament, 
aquest Govern, des de l’inici de la legislatura, estem 
treballant, i no únicament amb paraules, sinó amb fets, 
per una racionalització del mapa competencial, que 
no –i vull remarcar-ho– del mapa territorial. La rela-
ció entre les diferents administracions públiques de 
Catalunya és una prioritat d’aquest Govern, i per això 
en aquesta primera línia que els deia estem aplicant 
les mateixes mesures de simplificació administrativa 
a tots els tràmits que es realitzen entre la Generalitat i 
el món local. Cada nova convocatòria que des del món 
local s’inicia, s’obliga a simplificar tràmits i a incor-
porar especialment la utilització dels mitjans telemà-
tics allà on no s’utilitzaven. Però no ens quedem aquí i 
cal que reflexionem –vostè ho feia fa un moment–, cal 
que reflexionem una mica tots plegats amb relació al 
fet que hi hagi, per exemple, com vostè molt bé apun-
tava, vuit nivells d’administració en l’àrea, per exem-
ple, metropolitana, mentre, però, que hi han altres in-
drets que hi manca una administració més propera al 
ciutadà; i podríem parlar, en aquest sentit, dels Piri-
neus o de Terres de l’Ebre.
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Per tant, tenim el repte de fer-ho, tenim l’instrument 
per millorar-ho i, sota el principi de màxima eficiència 
i mínima burocràcia, hem de guiar el que ha de ser la 
futura llei de governs locals, no per l’article 33, sinó 
amb debat parlamentari. I aquesta és la intenció que 
té aquest Govern, treballar per fer una administració 
territorial propera que serveixi per apropar l’Adminis-
tració als ciutadans i ciutadanes del nostre país i que, 
especialment, la posi al seu servei. I això passa tam-
bé per organitzar i per aconseguir desenvolupar la nos-
tra pròpia organització territorial, que és la que recull 
el nostre Estatut d’autonomia i que no és altra que la  
de les vegueries. Per tant, no obrirem aquí cap debat de 
fusió de municipis, no obrirem aquí cap altre debat que  
no sigui el que anirà en la Llei de governs locals, so-
bretot encaminat en la línia de mancomunar i de treure 
el màxim rèdit i la màxima rendibilitat de totes les ad-
ministracions.

En segon lloc, deixi’m que li parli també de la simplifi-
cació administrativa. Vostè sap que l’eix setè del Pla de 
govern 2011-2014 que estem desenvolupant parla de la  
reforma de l’Administració per aconseguir eficàcia 
i agilitat. Eficàcia i agilitat que vol dir moltes coses: 
vol dir eliminar tràmits que no siguin essencialment 
necessaris, vol dir també simplificar aquells que sigui 
necessari mantenir, vol dir també promoure l’ús d’ei-
nes internes eficients i vol dir també permetre que els 
ciutadans i les empreses es relacionin amb l’Adminis-
tració per mitjans electrònics des de casa seva per in-
ternet.

Quan analitzem un tràmit, el primer que hem de con-
siderar sempre és si el benefici que s’obté és superior 
a les restriccions que s’imposen, és a dir, si està justifi-
cat mantenir l’esmentat tràmit, perquè la simplificació 
més gran que podríem fer és justament aquesta, elimi-
nar el tràmit, garantint sempre la seguretat jurídica i 
procedimental i la protecció. A més a més, sabem en 
aquest moment que hi ha, aproximadament, de l’ordre 
d’un 15 o 20 per cent de tràmits que es poden eliminar 
sense crear cap problema ni a l’Administració ni als 
ciutadans, i és en aquest sentit que estem treballant.

Per a aquells tràmits que no es poden eliminar, hem 
d’analitzar quina és la millor manera d’intervenir-hi, 
quina és la forma menys intrusiva, com ara bé hem fet 
amb les declaracions responsables davant les autorit-
zacions.

I, per acabar, amb la simplificació administrativa vo-
lem també potenciar l’Administració electrònica. En 
un món on vostè sap que es pot estudiar per internet, 
on moltes empreses ja comencen a oferir la possibili-
tat del teletreball cada cop més, no pot ser que, quan 
hagis de fer qualsevol tràmit administratiu, t’hagis de 
desplaçar fins a l’Administració amb el carnet d’identi-
tat en una banda i amb una fotocòpia a l’altra.

Actualment –jo n’informava en seu parlamentària– ja 
estan disponibles per internet 311 tràmits, que repre-
senten únicament el 21 per cent del total. Nosaltres se-
guim treballant per augmentar aquest percentatge de 
forma considerable. I en aquesta legislatura aconse-
guirem que qualsevol tràmit es pugui iniciar o tancar 
per internet. Segurament no serà tot el tràmit electrò-

nic, però aconseguirem que la ciutadania no s’hagi de 
desplaçar, que és una de les primeres fites de l’Admi-
nistració electrònica, i eliminar, d’aquesta manera, el 
que en diem «l’impost del temps», que també signifi-
carà un important estalvi econòmic.

Seguint amb les empreses, per exemple, tenim en mar-
xa la finestra única empresarial, que és un bon exemple 
de l’aplicació de les mesures que els acabo d’explicar. 
Al final de la legislatura, com molt bé ha explicat el 
conseller d’Ocupació altres vegades, aquesta finestra 
única ha de gestionar el 90 per cent dels tràmits que 
les empreses han de fer amb la Generalitat. I aquest 
projecte, sens dubte, suposarà per a les empreses un 
estalvi mínim de 160 milions d’euros l’any, la qual 
cosa permetrà que puguin dedicar aquests recursos a 
altres tasques més productives, com pot ser la innova-
ció i com poden ser la recerca i la investigació, per tal 
de poder desenvolupar una economia de major valor 
afegit.

Pel que fa als ciutadans, estem analitzant tots els punts 
de contacte que tenen amb l’Administració a partir dels 
fets vitals que tenen lloc en la vida d’una persona. Per 
dir-ho d’alguna manera, posem en crisi cada un dels 
procediments, els repensem, perquè tot, tot és perfec-
tible. I per a cada un d’aquests punts aplicarem aques-
tes mesures, com deia, de simplificació administrativa, 
i les aplicarem des del punt de vista de la ciutadania.

Finalment, i en tercer lloc, la línia de la racionalitza-
ció de l’Administració de la Generalitat i del sector pú-
blic. Vostè sap que hem començat a treballar en aques-
ta reforma, que és la gran reforma de l’Administració. 
De fet, ja n’hem modificat l’estructura, reduint-la; per 
tant, simplifiquem, aprimem i, en definitiva, raciona-
litzem l’organització de l’Administració. Volem una 
administració àgil i facilitadora, no un cúmul de buro-
cràcia que eternitzi els tràmits que han de fer els ciuta-
dans i les empreses.

D’altra banda, senyor Rivera, també hem reduït, vos-
tè ho sap –i aquí em refereixo a fets, i no a paraules–, 
les estructures departamentals: hem reduït tres depar-
taments i a trenta-vuit el nombre d’alts càrrecs depar-
tamentals, sense computar els alts càrrecs dels orga-
nismes públics; s’han reduït –una dada inèdita– a 
noranta-nou els càrrecs d’assessorament i de confiança 
política. Per tant, com li deia, estem davant d’una re-
ducció de l’estructura política de l’Administració de la 
Generalitat sense precedents: un 20 per cent dels depar-
taments, un 23,16 dels òrgans superiors i un 43,23 dels  
càrrecs de confiança.

Igualment, també s’ha produït una reducció de l’es-
tructura administrativa de l’Administració, amb un 
17,53 per cent. I, per tant, d’una altra banda, també 
estem treballant per reduir el nombre d’òrgans col-
legiats existents a l’Administració de la Generalitat, i 
el procés aquest finalitzarà amb un decret de supressió 
d’aquells òrgans que es considerin adients i de l’esta-
bliment també d’uns criteris a tenir en compte a l’hora 
de crear o constituir nous òrgans col·legiats.

Per tant, el conjunt de totes aquestes iniciatives és el 
que ens avala per dir que fins ara hem fet una feina de 
simplificació, de reducció i d’agilitat administrativa. 
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També les cinc lleis òmnibus que en aquest moment 
estan en el Parlament ajudaran i van encaminades en 
aquesta direcció.

Aquests són els eixos en què actualment estem tre-
ballant, com li deia, per tal de fer una administració 
més efectiva, més eficient i més competitiva; en defi-
nitiva, fer les coses fàcils en un context que ja és prou 
complicat avui dia. Posar l’Administració al servei dels 
ciutadans..., però vostè sap perfectament que la feina 
no s’acaba aquí, que aquesta és una tasca constant, 
que aquesta és una tasca que ha començat i que hem 
de continuar plegats, Govern, Parlament, evitant fer 
una demagògia innecessària, però sobretot treballant 
en la línia de buscar, realment, una administració més 
competitiva, més propera als ciutadans de Catalunya.

Gràcies, senyors diputats i diputades.

La presidenta

Per replicar té la paraula l’il·lustre senyor Albert Ri-
vera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta; gràcies, consellera. Miri, vicepre-
sidenta, sap quin és el problema? Que vostès porten 
diversos debats ja aquí, i jo personalment amb vostè, 
que vostès no agafen el guant. Dóna la sensació que 
vostès no s’adonen que el problema no és agafar el iot 
el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el diven-
dres i deixar d’agafar-lo el dimarts i el dijous; és que 
ens hem de vendre el iot. Que el problema no és gastar 
una mica menys de benzina; és que no podem tenir un 
iot. No sé si m’explico, és a dir, que hem d’abordar, sí 
o no, aquest debat. Que vostès han tingut una valen-
tia, des del meu punt de vista, exagerada i absoluta-
ment fora de lloc a retallar en sanitat. Si avui fem una 
enquesta als ciutadans de Catalunya i els preguntem 
sobre la sanitat o sobre l’educació, segurament ho pre-
feriran a estructures polítiques. Que no podem tenir 
una administració del segle xix al segle xxi. Que no 
podem tenir unes estructures duplicades del segle xix, 
del segle xx i ara del segle xxi. Que no podem tenir 
vuit nivells administratius a Catalunya; però ni a Cata-
lunya, ni a Madrid, ni al País Basc, ni enlloc. Però sap 
quina és la diferència, vicepresidenta? Que a Madrid o 
al País Basc ja estan abordant el debat, i ho estan fent 
en seu parlamentària. I jo li demano al Govern que im-
pulsi una comissió de duplicitats en seu parlamentària, 
perquè tots els grups puguem debatre conjuntament i 
proposar i treballar conjuntament. Quin missatge llan-
cem als ciutadans si avui esquivem aquest debat, si el 
Govern no aborda aquest debat?

Vostè em parlava de la Llei de governs locals. Miri, la 
Llei de governs locals és un instrument que podrà mi-
llorar, i no li dic que no, i podrem parlar-ne, de com 
millorar la mancomunitat o la relació entre governs 
locals; però no és la solució, és un instrument d’una 
d’aquelles lleis que s’haurà de canviar, o modificar, o 
aprovar per canviar l’objecte final, que és simplificar, 
racionalitzar i tenir una estructura adequada a l’eco-
nomia actual i a la política actual. I això vostès ho es-

tan esquivant contínuament –contínuament. Jo no sé 
si és perquè al final el seu partit o d’altres partits que 
tampoc volen abordar-ho tenen por al seu propi par-
tit. Potser tenen por de dir als seus alcaldes que pot-
ser deixen de ser alcaldes i són tinents d’alcalde, si fu-
sionem ajuntaments? Potser tenen por de dir als seus 
membres que són diputats a la diputació que deixaran 
de ser-ho? Potser tenen por de dir als seus consellers 
al consell comarcal que s’han acabat els consells co-
marcals? No ho sé, perquè és que és la sensació que 
dóna, que vostès no volen abordar el debat quan des 
del punt de vista social, polític i econòmic té sentit.

Per tant, li demano i li torno a reiterar, i ho farem en 
forma de moció: intentem obrir tots plegats aquesta 
comissió, perquè, hi insisteixo, altres ho estan fent i 
hi han molts diners en joc. I a més a més a Catalunya, 
on les nostres finances públiques estan com estan, no 
abordar aquest debat fins i tot és immoral, i ho dic així 
de clar. És immoral retallar 900 milions d’euros de la 
sanitat pública i ser incapaços de fer un debat sobre 
quantitats que fins i tot superen aquesta retallada sani-
tària i que són, hi insisteixo, estructures que no servei-
xen tant als ciutadans com als partits polítics.

Per tant, fem un exercici tots plegats de reflexió, d’au-
tocrítica, de canvi, posem-nos al capdavant del can-
vi, no deixem que els canvis vinguin com una onada.  
I aquest Govern està deixant que aquest canvi que es 
demana vingui com una onada. I jo li demano, vice-
presidenta, que abordi aquest debat. Nosaltres des de 
Ciutadans el volem abordar; responsablement, que és 
en seu parlamentària; amb tots els grups, sense ex-
cloure ningú, per parlar-ne, per trobar punts en comú.

Ara, si vostès no el volen abordar, després no els ex-
pliquin als ciutadans que s’ha de tancar la Vall d’He-
bron el cap de setmana, eh? Perquè no els donaran su-
port ni la ciutadania ni alguns grups d’aquesta cambra. 
No ens busquin ni a nosaltres, ni segurament a altres 
grups, per demanar estrènyer-se el cinturó, quan vos-
tès són incapaços d’abordar un debat..., ja li diria, qua-
si, en seu parlamentària no: en seu del seu partit. I no 
per centralitzar-ho en el partit de Govern, però amb 
tots els partits; ens toca fer això. No pot ser que el fi en 
si mateix sigui l’estructura política. L’estat, l’estructu-
ra política, l’Administració, és per servir els ciutadans, 
i no els ciutadans per servir les estructures polítiques. 
I estic convençut que molts diputats, com parlem en-
tre passadissos..., i s’ha de dir, sense dir qui ni com, ni 
què, però molts diputats d’aquesta cambra comencem 
a veure la necessitat de canviar això. Jo només dema-
no que el Govern simplement escolti la gent que en 
aquesta cambra, eh?, comença a dir això i comença a 
preocupar-se dintre dels partits, perquè això és insu-
portable des del punt de vista econòmic.

I també una reflexió final: fem els deures, que no ens 
els facin, que no acabem com Grècia, tant que ho diu 
el senyor Mas. Jo prefereixo que jo, com a autogo-
vern, lideri tranquil·lament una fusió d’ajuntaments, 
una supressió d’ens, que no que d’aquí a sis mesos, un 
any, ens vinguin de la Unió Europea i diguin què ha 
de fer Espanya i què hem de fer amb el nostre autogo-
vern i què hem de fer amb les nostres estructures polí-
tiques. I aquest Govern, que tant es posa en boca Grè-
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cia, doncs, que miri què han fet a Grècia. I a Grècia, si 
no han fet els deures, els els han fet fer.

Per tant, a Catalunya i al conjunt d’Espanya s’han de 
fer els deures, i vostès no els estan fent. Vostès han fet 
un deure internament a la seva conselleria, de reduir- 
la? Jo li ho he dit, li ho reconec; només faltaria, per 
altra banda. Però això és insuficient, això no suma su-
ficientment per poder mantenir altres serveis sanitaris 
o educatius.

Per tant, acabo, senyora presidenta, tornant a reiterar 
la voluntat d’obrir aquesta comissió de duplicitats, i, 
si no és el Govern –també ho dic obertament–, busca-
rem complicitats entre d’altres grups per poder trobar 
la fórmula de debatre-ho en seu parlamentària. I aquí 
miro aquells partits, com els senyors del Partit Socia-
lista, que al País Basc ho han començat a fer, o com 
els senyors del PP, que a la Comunitat de Madrid ho 
han començat a fer, que comencin a fer-ho aquí, que 
no pensin en els càrrecs, sinó en els ciutadans, que po-
dem tirar endavant i impulsar una comissió com les 
que s’estan fent a deus comunitats autònomes gover-
nades...

La presidenta

Senyor diputat...

Albert Rivera Díaz

...–acabo, presidenta–, per dos partits que jo crec, eh?, 
que són, si no el mateix, de la mateixa família políti-
ca. Doncs, copiïn el que estan fent els seus companys, 
portin-ho al Parlament, i tindran el suport i l’impuls 
també del nostre grup per tirar-ho endavant, si aquest 
Govern no vol tirar-ho endavant.

Gràcies, senyora presidenta, diputats i diputades.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’honorable senyora Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern

Sí, gràcies, presidenta. Conseller... Senyor Rivera, és 
que no estem ni en el País Basc, ni a Galícia, ni a Cas-
tella; vostè està obsessionat i vol que agafem i clonem 
solucions. Miri, nosaltres som diferents, què vol que li 
digui? I aquesta és la nostra identitat i la nostra volun-
tat de mantenir l’autogovern. I vostè, en aquest sentit, 
segurament no entén que ser diferents també vol dir 
que volem ser millors, i que volem tenir una millor sa-
nitat, i que volem tenir un millor sistema de benestar, 
una millor administració, perquè així ho mereixen els 
ciutadans d’aquest país. I que aquest és un país asi-
mètric i, per tant, que les solucions no poden ser totes 
iguals.

I diu: «Abordem el debat.» Oh, i tant que l’abordem, 
el debat. L’abordem des del rigor, des de la responsa-
bilitat; no des d’aquesta tribuna dient que hem d’eli-
minar municipis, no. Això és populisme, senyor Rive-

ra, això que vostè fa aquí és populisme i és jugar amb 
una realitat totalment fora de lloc.

Deixi’m que li digui una cosa: a vostè el que li pas-
sa, quan parlava abans també de suprimir segons quins 
nivells d’administració, vostè com ho acaba, això? 
Doncs, miri, suprimint TV3, no? De fet, és una mi-
queta el que vostè demanava, no? Perquè per vostès 
la televisió pública no té cap sentit. Per a aquest país 
és i ha estat una eina de cohesió nacional i territorial 
i social importantíssima, i una eina de promoció de la 
nostra llengua i de la nostra cultura, necessària i vi-
gent avui en dia. Per tant, protecció als mitjans públics 
catalans, deixi’m que li ho digui.

I abordem aquest debat amb rigor, i l’abordem des 
d’on l’hem d’abordar, que és en la Llei de governs lo-
cals. I ho hem de fer amb el consens territorial i amb el 
consens polític, i això vol dir també comptant amb les 
entitats municipalistes i no posant-nos sobre la boca 
les solucions d’altres països, i menys encara l’exemple 
de Grècia. L’exemple de Grècia, que fusiona munici-
pis..., però vostè també sap que Grècia ha acomiadat 
trenta mil funcionaris. Aquestes són les solucions que 
vostès proposen? Doncs, no són aquestes, les soluci-
ons que proposem des de Convergència i Unió, des del 
Govern de la Generalitat.

Per tant, nosaltres defensem un model territorial per 
a Catalunya, un país que és demogràficament i eco-
nòmicament gens simètric, en el qual hem de fer pos-
sible que la gent, visqui on visqui, tingui les mateixes 
oportunitats, i això significa la defensa d’un model ter-
ritorial equilibrat i no d’una petita urbs. Vostè ens tro-
barà en el consens de tot allò que sigui agilitzar, de tot 
allò que sigui racionalitzar l’Administració i de fer-la 
més propera, però nosaltres creiem també en el prin-
cipi de subsidiarietat, en allò que l’Administració més 
propera al ciutadà és la que millor pot dotar de serveis 
els ciutadans. I permeti’m també que per damunt de 
tot jo defensi l’organització territorial del nostre Esta-
tut d’autonomia, que sembla que vostè posi en dubte.

Per tant, aquesta és la feina que farà el Govern, aquesta 
és la feina que faran el Govern i el Parlament en el des-
envolupament de la Llei de governs locals, que és la 
llei que ens ha de poder dotar i clarificar quines són els 
competències que han de tenir els ens locals per do-
nar el millor servei als ciutadans, el servei més eficaç i 
més eficient per als ciutadans. Aquí ens hi trobaran, en 
aquest debat ens hi trobaran, aquí voldrem trobar tot-
hom per poder parlar i poder abordar aquesta llei. Una 
altra cosa és jugar al populisme i jugar a suprimir mu-
nicipis, una altra cosa. Estem treballant per la manco-
munitat del màxim de municipis i de serveis, hi estem 
treballant, i en aquest sentit els consells comarcals te-
nen un sentit en determinats llocs del territori diferents 
d’uns altres, i, per tant, no es pot treballar d’una ma-
nera lineal. Aquest és un país, com li dèiem, asimètric 
i s’ha de treballar en funció de cada part del territori.

Aquest és el debat que farem, no a través de grans titu-
lars, sinó a través d’un treball rigorós, d’un treball que 
abordarem entre tots els grups polítics aquí, en el Par-
lament de Catalunya.

Gràcies.
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La presidenta

A continuació iniciarem les mocions. Però cal comu-
nicar-los que, a petició del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular, s’ha demanat que la moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire, 
que és la numero 16, se substanciï la primera. Si no hi 
ha cap objecció, modifiquem l’ordre del dia? (Pausa.) 
Per assentiment? (Pausa.) D’acord.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana 
de Barcelona (tram. 302-00077/09)

Doncs, llavors, el punt setzè de l’ordre del dia és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na. Presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la 
paraula l’il·lustre senyor Joan Boada.

Joan Boada Masoliver

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, se-
nyors diputats, senyora vicepresidenta, bé, avui hem 
de parlar de la moció subsegüent a la interpel·lació que 
vàrem fer en l’últim Ple d’un tema en què jo continuo 
insistint –malgrat que potser algú no ho pugui trobar– 
en la importància que té en aquests moments parlar de 
la millora de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana 
i el pla que en teoria, doncs, l’ha de millorar, no? Jo 
crec que aquest és un element cabdal d’aquest país, 
però és possible que per la situació de crisi o altres si-
tuacions passi a un segon terme, però hi insisteixo que 
nosaltres hi farem un seguiment exhaustiu. I nosaltres 
fèiem una proposta, una proposta que s’asseu en qua-
tre grans pilars, quatre grans potes, no?

Per un cantó, la coordinació i la cooperació amb els 
ajuntaments. En el pla no hi ha un desenvolupament 
clar de en quina manera els ajuntaments hi participa-
ran i sobretot de quina manera, des d’un punt de vista 
jurídic o des d’un punt de vista econòmic, doncs, la 
Generalitat ajudarà els ajuntaments per tal de fer els 
seus plans locals. A uns hi estan obligats, els altres són 
voluntaris, però no podem deixar els ajuntaments per-
què s’espavilin, perquè en aquest cas no es pot fer. La 
contaminació no té fronteres, la contaminació no té 
termes municipals, hi ha competències de la Genera-
litat i hem de treballar conjuntament, no?

L’altre gran element que per nosaltres és cabdal i que 
no surt en el pla: s’ha de limitar l’accés de vehicles 
a les zones d’immissió, s’ha de limitar l’accés de ve-
hicles privats a les zones de més alta contaminació, i 
concretament a la ciutat de Barcelona. I s’ha de ser 
valent per fer-ho, i vostès en el pla que presenten no 
ho són; és un pla que no és ambiciós en aquest tema. 
Si no en limitem l’accés, no ens en sortirem; els ni-
vells continuaran sent elevadíssims, no complirem els 
estàndards europeus i, evidentment, la sanció que ens 
caurà via Reino de España, doncs, serà importantís-

sima. Aquest seria el segon gran pilar que nosaltres 
plantejàvem que ha de ser important.

L’altre: les mesures del pla han de tenir assignació 
pressupostària, però alhora també han de tenir sanci-
ons. Si nosaltres estem dient als ciutadans, si nosaltres 
estem dient als ajuntaments que han de complir unes 
normes concretes per evitar la contaminació atmosfè-
rica, el que no pot ser és deixar-ho tot a la voluntari-
etat. Deixar-ho tot a la voluntarietat és, evidentment, 
ja tenir la batalla perduda i no aconseguir, doncs, allò 
que es pretén. Si hi ha mesures, hi ha d’haver sanci-
ons si no es compleixen aquelles mesures, perquè, si 
no, no s’avançarà i donarem culpes a no sé què: a la 
situació, que no hi ha res a fer, que la gent no respon... 
En tot cas, hi ha d’haver..., i sobretot la ciutadania ha 
de tenir molt clar què és el que ha de fer, no el que pot 
arribar a fer, no? I ens passa amb la velocitat, que ara 
explicaré. Tercer gran pilar, eh? Col·laboració amb els 
ajuntaments, limitar l’accés de vehicles, mesures amb 
assignació pressupostària i alhora assignació, no?

I l’altre element important també és el foment del 
transport públic. Ha d’anar paral·lel: en la mesura que 
traiem cotxes de les nostres carreteres, vehicle privat 
de les nostres carreteres, nosaltres hem de potenciar 
el transport públic, sigui ferroviari, sigui per carretera; 
millor ferroviari, però el que no podem estar és en les 
condicions en què estem en aquests moments.

És veritat que a vegades es planteja: «Home, canvia-
rem els vehicles més contaminants per vehicles elèc-
trics o per vehicles híbrids.» Però no en farem prou, 
perquè també posarem cotxes a la carretera. És veritat 
que no contaminaran tant, però en tot cas també hi hau-
rà cotxes, hi haurà rodatge, hi ha emissió de PM-10...,  
hi ha tota una situació que també ens porta a tenir un 
gran parc de vehicles privats, quan el que ens interessa 
és tenir un gran parc de vehicles públics, sobretot de 
transport ferroviari.

Nosaltres continuem pensant –i així també ho diuen 
els experts, no?, el món científic, que ha treballat de 
valent des de fa, sobretot, quatre anys, quan nosaltres, 
el Govern anterior, vàrem introduir tot aquest tema–..., 
limitar els accessos a la ciutat de Barcelona. Ja sé que 
en parlar dels vuitanta quilòmetres per hora a alguns 
els ve un tremolor de cames terrible; a nosaltres no, 
al contrari, no? I així ho deien els experts, el senyor 
Querol també ho deia, i altres experts ens deien: «Li-
mitar la velocitat és un element clau per evitar també 
o per disminuir les emissions d’òxid de nitrogen, però 
sobretot també de partícules.» I això és el que vàrem 
fer. I la demostració va ser, com ho demostra l’estudi 
del senyor Baldasano, que en les línies on va haver-hi 
aquella limitació va baixar la contaminació un 11 per 
cent per òxid de nitrogen. Aquesta és la realitat, nin-
gú podrà dir-hi el contrari; pots estar-hi d’acord o no, 
però en tot cas aquest és un element que s’ha de con-
tinuar. Si un va funcionar i va anar bé, doncs, s’ha de 
continuar, i no utilitzar..., doncs, voler-lo eliminar per-
què sí.

Miri, l’eliminació ha significat que ha augmentat la ve-
locitat mitjana dels vehicles de 75 a 82, de 77 a 82, i han 
augmentat els accidents també un 5 per cent. Aquesta 
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és la realitat. La seva decisió, irresponsable des del nos-
tre punt de vista, ha provocat aquesta situació: augment 
de la velocitat mitjana, augment de les multes... Se’n 
recorden, que ens deien a nosaltres que teníem una vo-
racitat recaptatòria? Vostès ja no se què és el que tenen; 
més enllà de voracitat, no se m’acut cap altre adjectiu 
suficient per demostrar el que estan fent.

En definitiva, són aquestes, les mesures que nosaltres 
plantejàvem, a part de mesures de sensibilització per-
què la ciutadania sàpiga què és el que passa i, a partir 
d’aquí, pugui tenir també actuacions i accions de res-
ponsabilitat, i són els elements que per nosaltres hau-
rien d’estar en aquest pla, no hi estan, no s’hi veuen 
reflectits, per la qual cosa nosaltres pensem que està 
condemnat al fracàs, i, com he insistit en el primer 
moment, una cosa tan important per al país, que fa re-
ferència a la salut de les persones, no pot estar aboca-
da al fracàs per unes actuacions poc responsables.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per defensar les esmenes, té la paraula, en primer lloc, 
en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre se-
nyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Honorable conseller..., ja els 
avanço que el Grup Parlamentari Socialista donarà 
suport a la moció. D’entrada, deixin-me anunciar-los 
que l’esmena número 4 la retirarem, perquè ha estat 
subsumida –després suposo que ho explicarà el senyor 
Boada– en el punt 3 de la mateixa moció, i que dema-
narem votació separada del punt 7, aquell que fa refe-
rència a la limitació de velocitat, perquè no ens hem 
posat d’acord amb el grup proposant. Nosaltres pensà-
vem que el que calia era regular, d’una manera més lò-
gica, la velocitat variable, que ara està aplicant el Go-
vern, en funció de la congestió –ara s’aplica amb un 
cert caos– i de la contaminació en l’entorn, doncs, on 
s’està aplicant la velocitat variable.

Però, bé, per què li donarem suport a aquesta moció 
que presenta Iniciativa per Catalunya? Doncs perquè 
el document base del Pla de qualitat de l’aire que ha 
presentat el Govern i que la setmana passada es va ex-
plicar també en seu parlamentària no ens agrada; bà-
sicament, no ens agrada. No ens agrada perquè estem 
davant d’un problema de salut pública. I jo crec que 
ho hem de dir i explicar ben alt i no fer-ne dramatis-
me, però aquesta és una dada que ens la diuen tots els 
experts, que passa a les grans aglomeracions urbanes, 
no només a Catalunya, sinó arreu del món. La qualitat 
de l’aire afecta de manera directa altres patologies; dit 
d’una altra manera, amb un aire més net s’allargaria la 
vida de moltes persones. De fet, la brutícia de l’aire és 
la causa, provoca set vegades més morts que els acci-
dents de trànsit.

No ens agrada el pla perquè no compleix les expectati-
ves que el mateix Govern havia creat quan va suprimir 
la limitació dels vuitanta quilòmetres per hora. Perquè 
és un pla descriptiu, que ens explica el que passa, ens 

explica el que ja sabem, ens posa al damunt de la tau-
la un llistat, un catàleg de mesures que, d’entrada, no 
tenen cap efecte pràctic perquè no hi ha mesures nor-
matives.

Tenim la impressió que el Govern fa un pla per inten-
tar estalviar-se una sanció de la Unió Europea, perquè 
no explica quins compromisos assumeix el Govern de 
la Generalitat. De fet, nosaltres no en sabem veure cap 
en el document base; esperem que en el document que 
finalment aprovi el Govern, doncs, en resultin alguns.

El Govern fa escapisme i trasllada el problema als 
ajuntaments i a la bona voluntat dels ciutadans i ciu-
tadanes del país. No conté cap pla econòmic. No hi ha 
cap compromís, ho repeteixo, del Govern, per exem-
ple, en mesures que exemplifiquin, no?, que acompa-
nyin els ciutadans. Nosaltres en proposem una: que en 
el marc d’aquests quatre anys de legislatura hi hagi 
una substitució gradual dels vehicles oficials, els que 
no estan adscrits a seguretat i emergències, per vehi-
cles menys contaminants.

Perquè no hi ha cap mesura que afecti el problema de 
fons, que tots sabem quin és, que és el trànsit a les ciu-
tats, que són els vehicles amb motor dièsel, que són 
els provocants, els principals causants d’un dels pro-
blemes que s’han detectat, que són els òxids de nitro-
gen; bàsicament aquest és el problema.

El pla que ha presentat el Govern no acompanya els 
ajuntaments per adoptar mesures, ho torno a repetir. 
Tampoc no fa una aposta clara per al transport públic. 
Més aviat entenem que va en sentit contrari als passos 
que al llarg d’aquest temps s’havien anat avançant en 
el nostre país, perquè no hi ha cap mesura normativa.

M’he llegit les esmenes que ha presentat Convergèn-
cia i Unió i jo crec que en cert sentit s’estan adonant 
que el document base..., aquí tenen un problema i 
apunten, si volen vostès molt poquet, mesures de fis-
calitat verda. Haurem de veure com avança i estarem 
atents al document, no?

El president Mas en el seu discurs d’investidura va dir 
que vetllaria per la qualitat de l’aire que respirem en el 
nostre país. Suposo que es referia a l’entorn metropo-
lità, que és on tenim el principal problema. Doncs, de 
la lectura del document base, ho torno a repetir, ente-
nem que el Govern no és prou actiu en aquests temes. 
I per això no donarem suport a la moció d’Iniciativa 
per Catalunya, que indica línies de treball.

De fet, ara comencem a entendre una mica la definició 
que el president Mas feia de com veia ell els proble-
mes del medi ambient, no? Aquella definició que va 
fer de «l’ecologisme del fer». (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Jo crec que vostès –i acabo, presidenta– el que practi-
quen no és «l’ecologisme del fer», sinó «l’ecologisme 
de l’anar fent»: qui dia passa, any empeny.

La presidenta

A continuació, en nom del Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans, té la paraula la il·lustre senyora Carmen de Ri-
vera.
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Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Conseller..., diputados, disputa-
das, desde Ciutadans apoyamos esta moción de Inicia-
tiva sobre la calidad del aire en el área metropolitana 
con reservas. Si bien estamos de acuerdo con el ob-
jetivo de la moción, discrepamos en dos puntos con-
cretos. En primer lugar, con la aplicación, en la actual 
coyuntura de crisis económica, de la llamada «fiscali-
dad verde», y, en segundo lugar, nos oponemos fron-
talmente a la recuperación de la limitación de ochenta 
kilómetros por hora en los accesos a Barcelona.

Discrepamos con la aplicación de las medidas de fis-
calidad verde en la actual coyuntura de crisis econó-
mica que en estos momentos sacude a empresarios y 
ciudadanos. Debemos ser conscientes de que en estos 
momentos muchas empresas y particulares no pueden 
hacer frente a la inversión que supone renovar maqui-
narias y vehículos por más voluntad y consciencia que 
estos puedan tener sobre la necesidad de cuidar nues-
tro medio ambiente. Des de Ciutadans apostamos por 
una fiscalidad verde en positivo, es decir, por premiar 
e incentivar a aquellos que realicen un esfuerzo de re-
novación para emitir menos gases contaminantes.

En segundo lugar, como ya hemos dicho, nos opo-
nemos frontalmente a la reintroducción de la limita-
ción de los ochenta kilómetros por hora, puesto que 
esta medida ya se demostró ineficaz para reducir las 
emisiones contaminantes de los vehículos. Lo único 
que redujo, a nuestro modo de ver, fue la paciencia de 
los ciudadanos que diariamente se enfrentaban con los 
atascos de entrada a la ciudad.

Desde nuestro grupo siempre encontraran apoyo a to-
das las propuestas que fomenten el cuidado de nuestro 
medio ambiente, de la calidad del aire y, en definitiva, 
a medidas que velen por nuestro futuro y el de nues-
tro planeta. No obstante, en ningún caso somos parti-
darios de apoyar medidas sancionadoras, ni en medio 
ambiente ni en otras políticas, porque se han demos-
trado ineficaces. Por lo cual pediremos votación sepa-
rada de los puntos 4 y 7 de esta moción.

Gracias.

La presidenta 

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran 
Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Sí, presidenta... Senyores i senyors diputats, conse-
ller, discutim ara la moció presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i 
Alternativa, originada després de la interpel·lació que 
vàrem poder escoltar en el darrer Ple d’aquest Parla-
ment, i ho fem..., i ja els avanço el sentit del nostre 
vot, per oposar-nos-hi en termes generals.

No podem donar suport a una moció que, encara que 
pugui tenir alguns punts amb els quals podem estar 
d’acord, al nostre entendre, en essència posa el carro 

davant dels bous, fonamentalment perquè es presenta 
abans que el mateix pla s’aprovi.

Voldria recordar-los que aquest pla 2011-2015 es va 
presentar el setembre i ara s’està tramitant, i que en-
cara li falten documents importants, com la memòria 
econòmica o l’anàlisi ambiental estratègica. Per tant, 
estem parlant d’un document base. I per això veiem 
amb certa sorpresa com es presenta una moció que el 
que vol és canviar-lo, i no només això, sinó que el que 
vol en el fons és que tornem a fer l’anterior. O que 
aquest Govern, en aquesta matèria, doni per bo allò 
que l’anterior va promoure. I es presenta, també, des-
prés d’una interpel·lació en què no es reconeixia cap 
virtut al pla presentat i en la qual el diputat Boada, 
Joan Boada, va excel·lir en la oratòria per mirar de fer 
casar dues idees. La primera idea és que l’aire metro-
polità no és bo i la segona és que qualsevol canvi en 
el pla que l’anterior Govern va aprovar l’empitjorarà. 
Aquesta és la hipòtesi i, òbviament, nosaltres no hi po-
dem estar d’acord.

Com tampoc no podem estar d’acord que, en seu par-
lamentària i solemnement, es comencin a donar dades 
colpidores sobre morts, malalties i salut pública, lliga-
des totes elles, pel que sembla, al fet que aquest Go-
vern hagi decidit flexibilitzar la mesura més discutida 
del pla anterior: la de la limitació de velocitat a tota 
hora i condició, dels vuitanta quilòmetres hora. No, 
senyors diputats i diputades, ni podem posar el carro 
davant dels bous, ni podem dir que tot el que s’ha fet 
està mal fet,, ni podem donar per segur que si fem un 
nou pla, l’aire metropolità empitjorarà, embolcallant 
la hipòtesi amb dades sobre mortalitat, hospitalitzaci-
ons, bronquitis, asmes...

Nosaltres preferim aplicar el nou pla, examinar-lo, re-
fer-lo, si cal; però, en tot cas, preferim analitzar abans 
que prejutjar abans d’hora. Perquè aquest pla no és 
nou. De fet, té una base i una estructura, té una di-
agnosi i unes mesures iguals o molt iguals a l’ante-
rior. El Pla de qualitat de l’aire 2011-2015 no és pit-
jor que l’anterior, no és producte d’una mena de Tea 
Party, com sembla que es vulgui fer veure; és producte 
de l’experiència, és en revisió, és participat i el lidera, 
precisament, un conseller a qui no es pot acusar de no 
ser prou sensible amb l’ecologia, amb la sostenibilitat, 
amb el medi ambient. Cal que els recordi quin conse-
ller, quan era alcalde, va aturar un projecte urbanitza-
dor que hauria malmès el Parc de Collserola, a la Tor-
re Negra?

Senyor Boada, vostè vol modificar un pla que s’es-
tà fent –que s’està fent–, sense conèixer quins efec-
tes tindrà i posant en dubte la voluntat política d’un 
govern que en aquesta matèria exhibeix un conseller 
absolutament compromès amb una causa que ja no és 
només seva, sinó que és transversal. De veritat volen 
modificar un pla que compta amb un procés de parti-
cipació potent, que va des del fòrum social al consell 
d’experts, que fa reunions interdepartamentals i reuni-
ons amb d’altres administracions?

La seva moció té aportacions positives i d’altres que 
són discutibles, però segur que no té el do de l’oportu-
nitat. No podem discutir mocions a deshora ni podem 
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prendre posició aïlladament del context, perquè aquest 
pla no pot ser concebut estàticament ni aïlladament i 
encara es troba pendent del que el pla estatal disposi, 
per exemple. A més, el proponent d’aquesta moció ha 
fet mofa d’alguna de les mesures que conté aquest pla 
i ha destil·lat desconfiança cap als ajuntaments i ha de-
fensat que l’anterior pla sí que va contribuir a rebaixar 
les partícules de diàmetre inferior a deu micres i les 
emissions de diòxid de nitrogen. 

Senyores i senyors diputats, a Berlín, que va trigar 
quatre anys a preparar la ciutat per aplicar el seu pla, 
no els va fer falta la imposició o tutela d’un govern 
federal per prendre mesures. Els nostres ajuntaments 
poden, saben i són conscients d’allò que l’ordenament 
comunitari jurídicament ens imposa i d’allò que convé 
als nostres ciutadans. El Govern del país ha d’impul-
sar, ha d’incentivar, ha d’ajudar, ha de promoure, ha 
de controlar que tothom faci la seva feina i posar-s’hi 
al davant. I això és el que pretén el nostre Govern.

I, finalment, sí, el pla anterior segur que va ajudar a 
complir exigències ambientals l’any 2010, no ho ne-
guem pas, però també hi va ajudar, senyores i senyors, 
el nivell de precipitacions d’aigua caigudes a l’àrea. 
No tot és gràcies a nosaltres ni és culpa nostra, no tot 
és blanc o és negre. 

Per què aquest Parlament hauria d’aprovar una mo-
ció que condiciona treballs de participació que encara 
són vius? Per què el pla hauria de canviar si encara no 
s’ha fet ni la informació pública ni se’n coneixen de-
talls que el poden fer variar substancialment, com, per 
exemple, que l’Estat no tiri endavant el seu?

Deixem que el pla comenci a caminar, fiscalitzem-lo 
des d’aquesta tribuna, fem-lo revisar si arribem a la 
conclusió que no respon a l’expectativa, però no ens 
atorguem la capacitat de canviar d’una tacada i apres-
sadament un pla que encara no ha tancat el seu procés 
d’elaboració i que porta molta feina i moltes opinions, 
totes vàlides, al seu darrere.

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

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, honorable conseller, honorable vicepresidenta..., 
abans de començar, o ja dintre de la meva interven-
ció..., ara sí, adreçar-me al portaveu de Convergència 
i Unió, que ha parlat en aquesta moció, en el sentit de 
dir-li: bé, home, almenys parlem sobre un pla que el 
Govern ha vingut a presentar en el Parlament; per tant, 
no parlem d’una fantasia, és també un pla que el Go-
vern ha presentat públicament, i, per tant, com a mí-
nim, no estem parlant d’una fantasia, sinó que estem 
parlant d’una realitat, no?

Ara, respecte al senyor Boada i al Grup d’Iniciativa, 
que presenta la moció, dir-los, ho saben, ho hem cons-
tatat en moltíssimes ocasions, que hi han dues formes 
molt diferents de veure les coses. Ho vam constatar en 
la comissió de la setmana passada on es va presentar 
el Pla de qualitat de l’aire, però jo crec que ho hem 
constatat en altres ocasions en aquesta mateixa sala 
de plens. Nosaltres creiem que hi han dues formes de 
veure les coses: una, i com deia el senyor Boada, des 
de la limitació, des de l’obligació, des de la sanció, 
des de la prohibició; n’hi ha una altra, que és tal com 
el Govern presenta aquest pla, que és des de l’incentiu, 
des de la col·laboració, des de la sensibilització, des de 
la participació, des d’un punt de vista, diguem-ne, en 
general, més col·laboratiu. I això s’ha posat en evidèn-
cia en alguna expressió que ha fet servir el senyor Bo-
ada mentre defensava la seva moció. Per exemple, ell 
deia: «En la mesura que traiem els cotxes de la carre-
tera hem de fomentar el transport públic.» Li ho ac-
cepto però al revés: fomentem el transport públic i en 
la mesura que fomentem i que millorem el transport 
públic després podrem treure els cotxes de la carrete-
ra, i no al revés, perquè és molt diferent fer-ho d’una 
manera o fer-ho d’una altra manera.

Però hi ha un altre aspecte segurament en què..., i és 
difícil, eh?, perquè amb dades objectives i amb dades 
a la mà és difícil no coincidir en si aquestes dades im-
pliquen que hi ha hagut una millora de les dades de 
contaminació o no hi ha hagut aquesta millora de les 
dades de contaminació. Coincidirem que hi va haver 
una millora respecte a l’anterior pla pel que fa a les 
partícules en suspensió, coincidiran també amb nos-
altres que en aquell moment no es va tenir en comp-
te la situació de sequera, les obres en infraestructures 
que es feien a l’autovia de Castelldefels i l’absència 
de pluviometria, però també hauran de coincidir amb 
nosaltres que els nivells d’òxids de nitrogen van incre-
mentar-se durant el període d’aplicació d’aquell pla, i 
així ho exposava i ho posava en evidència la mateixa 
informació que se’ns presentava a la comissió del pas-
sat dimecres.

El nostre grup ha volgut presentar esmenes en aquesta 
moció, tot i les grans diferències que hi han. En una 
cosa estarem d’acord, senyor Boada, i crec que val la 
pena dir-ho i remarcar-ho: estem d’acord que hi ha ha-
gut un increment de l’accidentabilitat, i en aquest sen-
tit el nostre grup, i altres grups s’hi van afegir, vàrem 
demanar al departament que revisessin si la velocitat 
variable s’estava aplicant d’una forma adequada o no, 
perquè de la manera que creiem que s’estava aplicant, 
que és d’una forma bastant indiscriminada, el que aca-
ba fent és marejar els conductors que ja no saben si en 
un moment o en un altre del seu trànsit per una matei-
xa carretera han de circular a una velocitat o han de 
circular a una altra velocitat. Per tant, en això sí que 
estaríem d’acord.

Li hem presentat, senyor Boada, li hem presentat onze 
esmenes, sis de les quals són de supressió –i això posa 
en evidència les discrepàncies que li he dit que hi ha-
via entre el seu grup i el nostre grup–, però les altres 
cinc pretenen petites modificacions. Hi ha un article, 
un punt, al qual no hem fet modificació perquè estem 



Sèrie P - Núm. 33 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de novembre de 2011

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 19.1  75

disposats a votar-lo a favor, que és el punt número 5, 
el del foment del transport públic. Ja no entrarem en 
si primer hem de treure els cotxes de la carretera o ho 
hem de fer després, fomentem el transport públic. El 
nostre grup parlamentari hi estarà d’acord i hi donarà 
suport.

I respecte als altres punts algunes petites modificaci-
ons. Per exemple, en aquell que demana modificar els 
criteris de la ITV, diem: «Escolti, sí, però demanem 
que sigui l’Estat qui modifiqui els criteris, que és qui 
té la competència per fer-ho.» 

En el punt número 8, en el qual demanen diàleg amb 
la comunitat científica, els diem «sí», però, quan vos-
tès demanen «i acord amb la comunitat científica», 
això ho suprimim. Per què? No perquè estiguem en 
desacord amb el que pugui dir la comunitat científica 
sinó perquè l’opinió de la comunitat científica segur 
que és diversa i segur que una part pensa una cosa i 
una part en pensa una altra; per tant, intentar buscar 
un acord a vegades pot significar bloquejar cap mena 
d’actuació, i això tampoc no ens semblaria correcte. 

Punt 9, sensibilització de les coses dolentes, d’acord, 
però també de les coses positives; és a dir, això és do-
lent, però podem actuar d’aquesta manera perquè si-
gui bo.

I, en aquest sentit, dues esmenes més, al punt 11 i al 
12...

La presidenta

Senyor diputat...

Santi Rodríguez i Serra

...per tal que l’aplicació en la indústria no hagi de re-
querir la participació pressupostària de la Generalitat 
–no es feia abans, no té per què fer-se ara–, i, al punt 
11, respecte de les obligacions de l’ajuntament, dels 
ajuntaments, sense perjudici que la Generalitat hi pu-
gui col·laborar, per tal que desenvolupin plans de mo-
bilitat dels municipis.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació, en nom del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat, té la paraula l’il·lustre senyor Antoni Stru-
bell.

Antoni Strubell i Trueta

Honorable senyora presidenta, senyor conseller, el Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-
2015 és evident que haurà de tenir un esperit ambiciós,  
amb un apropament als paràmetres establerts per la 
Unió Europea, i millores en la seva implementació 
respecte al pla del quadrienni anterior.

La política d’accés de vehicles a les zones d’alta emis-
sió és una assignatura pendent de la regió metropolita-
na de Barcelona i d’altres zones urbanes de la nostra 
nació, i una política que requerirà grans dosis de va-

lentia política i cooperació entre les institucions. Amb 
els índexs de diòxid de nitrogen que patim i amb els 
informes que han fet públics darrerament diferents en-
titats especialitzades respecte a la seva presència i pe-
rillositat i a la d’altres contaminants que ens afecten, 
s’haurà de procedir sempre pendent de les recomana-
cions dels experts. 

Igualment ens sembla correcte modificar els criteris de 
la ITV pel que fa a gasos contaminants, incorporant 
els controls d’emissors contaminants esmentats, entre 
ells –i agraïm la incorporació de l’esmena– el dels ga-
sos associats als asfalts utilitzats a casa nostra. 

També agraïm als ponents la incorporació de la ne-
cessitat d’incidir en el programa de sensibilització a 
través dels mitjans de comunicació públics de casa 
nostra per tal que hi hagi una consciència sobre la pre-
sència d’aquests gasos contaminants a l’aire tal com 
es fa en els mitjans de comunicació de molts països de 
la Unió Europea.

Gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, l’il·lustre senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, si em per-
met la broma, entre el senyor Falcó i el senyor Rull 
avui se n’anirà cap a casa content, diguem-ne, perquè 
li han regalat les orelles. 

Bromes a banda, en tot cas la posició del Grup d’Es-
querra Republicana respecte a aquesta moció no pot 
ser cap altra que la de donar suport a la moció tal com 
està presentada; segurament, doncs, discreparíem en 
algun punt o en tot cas el matisaríem, però en línies 
generals ens semblava bé com a fórmula de treball. 

No estem d’acord amb el posicionament del portaveu 
de Convergència i Unió, que diu que això marca o vol 
obligar el Govern en el moment on el pla s’està trami-
tant, sinó que en tot cas el que s’establia era un seguit 
de criteris que ens semblaven que eren aptes per co-
mençar a treballar.

Els dèiem i els vam dir, li ho dèiem al senyor Llebot 
en la seva presentació en seu parlamentària del pla, 
que podíem compartir o compartim alguns dels aspec-
tes que s’inclouen en l’actual o en la proposta de pla 
que hi ha sobre la taula. Entenem que la incentivació 
o que incentivar per sobre de prohibir segurament és 
una manera de fomentar i és una manera de fer més 
intel·ligible o més atractiu el pla, però en tot cas no 
podem descartar la presència o la necessitat de mesu-
res sancionadores. No hi ha cap llei que s’apliqui en 
aquest país sense mesures sancionadores. I, per tant, 
ens semblava important que si bé s’havia d’incentivar 
també calia tenir en compte aquest seguit de mesures 
sancionadores.
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Ens demanava realisme el senyor Llebot; enteníem 
que algunes mesures sí que eren molt concretes, però 
en altres casos quedaven molt lluny d’aplicar qualse-
vol, diguem-ne, cosa pràctica. I, per tant, li demanà-
vem major concreció. Ens va dir que sí, que en tot cas 
hi hauria major concreció. 

Jo penso que aquí n’hi ha un seguit, a la moció, que 
ens sembla que són prou concretes i que, per tant, val-
dria la pena en tot cas..., s’aprovi o no s’aprovi la mo-
ció sí que valdria la pena que el Govern les pogués 
tenir en compte. Ens sembla que hi ha un seguit de 
principis que no queden recollits amb l’actual redac-
ció del pla que sí que semblaria interessants que hi 
quedessin recollits. Per una banda, era el concepte 
de concertació, concertació en dos àmbits. Ens sem-
bla importantíssim, i més en el context actual, que hi 
hagués una concertació amb els municipis, que s’im-
pliqués els municipis en la redacció... Sabem que s’hi 
han fet reunions. Però, en tot cas, en quines són aque-
lles mesures pràctiques que cal aplicar, és important 
la concurrència i la concertació amb els ajuntaments, 
perquè, si no, d’altra manera, no s’aplicarà. 

Cal incentivar els plans de mobilitat urbana, però això 
s’ha de fer juntament amb els municipis; no podem 
preveure des del pla o el pla no pot preveure un seguit 
de mesures sense que els ajuntaments hi hagin pogut 
dir res.

Ens sembla també necessària la concertació amb la 
comunitat científica. Del Pla de qualitat de l’aire, di-
guem-ne, tan criminalitzat, i perdonin l’expressió, 
durant el Govern anterior per part de Convergència i 
Unió, un cop Convergència i Unió ha arribat al Go-
vern de la Generalitat, s’ha vist que no podien elimi-
nar tan alegrement ni tan fàcilment com volien algunes 
de les mesures que estaven en el pla, i per tant tenien 
un suport tècnic, hi havia un suport científic al darrere 
d’aquestes mesures; per tant, no eren caprici de ningú, 
no eren un invent de ningú, sinó que en tot cas se sus-
tentava sobre uns criteris científics. I, per tant, ente-
nem, doncs, que cal aquesta concurrència, es fa neces-
sària aquesta concurrència de la comunitat científica.

D’altra banda, entenem que també..., i en la redacció 
del document se’n parla, però en tot cas tampoc no ar-
riba a establir cap mesura concreta. És la generació de 
recursos, com generem recursos per fer possible, per 
fer aplicable aquest pla; com pensa, quines mesures, 
quins recursos pensa donar als ens locals per fer apli-
cable des de l’àmbit local aquesta col·laboració de què 
parlàvem abans, aquesta concertació de què parlàvem 
abans, com aplicarem aquestes mesures en l’àmbit lo-
cal. I també recursos per a la sensibilització. Ens sem-
bla important també començar a treballar en mesures 
de fiscalitat verda.

I pel que fa al tema dels accessos, a la limitació dels 
accessos i els vuitanta quilòmetres hora, ens sembla 
que ha estat un tema ja recurrent. Nosaltres hem mar-
cat ja la nostra posició sobre aquest tema. Ens sembla 
que el que no pot ser és el que està passant en aquests 
moments en alguna carretera d’aquest país, que en 
trams molt curts hi hagin cinc senyalitzacions diferen-
ciades, amb la qual cosa això està comportant un in-

crement de la sinistralitat. Per tant, entenem que cal 
tornar a dotar un seguit de mesures, a més a més de 
generar seguretat a la carretera.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Joan Boada.

Joan Boada Masoliver

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyora 
vicepresidenta, senyores diputades, senyors diputats..., 
bé, senyor Falcó –ara no sé on està..., allà–, senyor 
Falcó, semblava que parlàvem de plans diferents, no?, 
entre el que dèiem uns i el que dèiem els altres. 

Miri, si el pla s’ha presentat, és un document base, es 
va presentar als mitjans de comunicació i al sector fa 
temps, i a més a més va venir el senyor Llebot la set-
mana passada aquí, home, de què vol que parlem, si 
no?; parlem d’una cosa que existeix, que és realista, 
per la qual cosa nosaltres hi fem les aportacions per-
què pugui avançar. Vostè diu que comença a caminar. 
Però nosaltres volem que camini en condicions. No té 
condicions per començar a caminar? Nosaltres li es-
tem dient, amb aquesta moció, doncs, que comenci a 
agafar una mica de nord, aquest, perquè no es vagi do-
nant voltes sense trobar el camí per a la solució a un 
problema de salut pública.

Senyor Falcó, a mi m’ha espantat una mica quan ha 
dit que havíem d’amagar el problema, ha vingut a dir. 
Jo el que vaig dir... (Veus de fons.) Sí, perquè vostè 
m’ha dit que jo parlava de bronquitis i de morts pre-
matures... Bé, això ho diu el Creal, no ho diu Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, ho 
diu el centre epidemiològic. I l’OMS, ja li vaig dir que 
deia més. 

Aquesta és una realitat. I em sembla que tothom en 
aquest país sap que la contaminació provoca morts 
prematures a persones amb problemes cardiorespira-
toris, punt, per la qual cosa aquest Govern ha de fer 
tots els possibles per evitar aquesta situació que fa re-
ferència a la salut de les persones. Ja ho sé, que el se-
nyor Boi Ruiz, sobre els drets, parla d’una manera o 
pensa d’una manera que no té res a veure amb nos-
altres, però ara per ara ha de continuar vetllant per 
aquest element, no?, i crec que és importantíssim.

I no pot dir que és ineficaç, això dels vuitanta quilò-
metres per hora, perquè són els estudis del senyor Bal-
dasano que diuen que en la línia on s’aplicava, en les 
vies on s’aplicava, hi ha una reducció de l’11 per cent. 
No ho diuen ni el Govern anterior ni Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, ho diuen 
les dades: un 11 per cent els òxids de nitrogen.

En general no s’ha aconseguit reduir-los, evidentment. 
Sap per què? Perquè el problema continua sent la ciu-
tat de Barcelona. Sap per què? Continua sent el port 
de Barcelona i continua sent la ciutat de Barcelona, 
fins que no restringim l’accés de vehicle privat a la 
ciutat de Barcelona. I aquest pla no ho contempla, i 
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aquest pla és poc ambiciós, i aquest pla no caminarà 
prou bé si no té en compte aquestes qüestions, perquè 
al final acabarem igual, no? Ho dic perquè fins i tot els 
experts l’han titllat de poc ambiciós; no jo, eh?, els ex-
perts també.

Però, bé, tampoc hi insistirem massa, perquè m’aca-
ben de comunicar que vostès han retirat les esmenes, 
i llavors potser no em pertoca gaire explicar les esme-
nes. Doncs, si han retirat les esmenes, em penso que 
així, d’aquesta manera, es podrà visualitzar claríssi-
mament que, també en temes que fan referència a la 
salut de les persones i a la contaminació, la dreta vota 
junta, Convergència i Unió i el Partit Popular, perquè 
jo no acceptaré cap de les esmenes del Partit Popular, 
com ja s’ha explicat, perquè eren totes de supressió  
–la majoria d’elles, no pas totes, la majoria d’elles–, 
per la qual cosa en això també estaran d’acord. Es-
taran d’acord en les retallades, estaran d’acord en el 
programa econòmic, estaran d’acord també fins i tot 
en la lluita a favor de la salut de les persones i la lluita 
contra la contaminació a l’àrea metropolitana. No és 
que m’agradi, haig de reconèixer-ho, però és la realitat 
i l’explico tal com és.

Senyor Santi Rodríguez –acabo de seguida–, bé, no ho 
sé, potser vostè en el tema de la contaminació voldria 
fer com l’Ajuntament de Madrid, no?, que va fer aque-
lla proposta de posar els aparells de mesura en cemen-
tiris i en parcs i jardins. Oh, cony!, és clar que sorti-
rà bé, sortirà bé, les dades sortiran bé; però, és clar, 
no és el lloc adequat. Perquè, a més a més, llavors, 
quan es fan una foto des del Partit Popular, es veu tota 
la contaminació de Madrid, on evidentment no s’hi fa 
cap proposta o cap acció que vagi a millorar la... Però, 
bé, en això tenim models diferents, eh?, senyor Rodrí-
guez. Jo li agraeixo totes les esmenes que ha plantejat, 
de veritat, ho dic sincerament, però, en tot cas, no po-
dem estar d’acord en aquest tema, no?

I acabo. He dit que acceptava les del Grup Socialista, 
excepte una; accepto les de Solidaritat, que em sem-
blen també molt positives. No acceptaré l’esmena de 
Ciutadans, perquè la fiscalitat verda és això: la fisca-
litat verda fa deduccions, senyor Rivera, fa deducci-
ons a aquells que no contaminen i posa més diners 
a aquells que contaminen; o, si no, no seria fiscalitat 
verda, seria una altra qüestió. De fet, vostès ja ho di-
uen: «deduccions fiscals». No, no, és que qui la fa,  
qui contamina, també ha de tenir..., clar, és que si no... Qui  
contamina paga; és un principi bàsic i que em sembla 
que hem de tenir en compte, per la qual cosa no li ac-
ceptarem l’esmena.

I acabo només amb una cosa. És veritat, senyor Re-
coder..., no vull trencar l’orgull que sent avui per les 
paraules amables que li diuen, però jo no comparteixo 
les paraules que li han dit sobre el fet que vostè té una 
sobrada capacitat ambiental o que és un ambiental de 
pura cepa, un ambientalista de pura cepa. No, jo pen-
so que no. En tot cas, el present ho demostra: les polí-
tiques ambientals han desaparegut en aquest Govern, i 
vostè n’és partícip. I la segona, com a alcalde de Sant 
Cugat, què vol que li digui?, com a persona que ha po-
tenciat al màxim el quart cinturó, que és una destruc-
ció del territori del Vallès d’una manera clara, i que 

a més a més ha provocat una expansió del municipi, 
doncs, també que ha trinxat el territori, què vol que li 
digui? Deu ser que tenim visions diferents de què vol 
dir ser ambientalista. Jo penso que vostè no ho és; té 
altres aptituds, no les hi voldria treure totes...

La presidenta

Senyor diputat...

Joan Boada Masoliver

...però, en tot cas, no pas ambientalista.

Gràcies, senyora presidenta.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions, senyora...

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Crec que me’n sobraran, però per dir al senyor Bo-
ada que això que a Madrid posen les xarxes de vigi-
lància en parcs i jardins..., li recomano que quan surti 
del Parlament, si ho fa a peu –que espero que ho faci 
a peu–, es fixi, a mà esquerra, en ple parc de la Ciuta-
della, com hi ha una estació de vigilància atmosfèri-
ca. Per tant, no només deu ser l’Ajuntament de Madrid, 
sinó que també deuria ser el seu Govern de la Genera-
litat anterior.

Gràcies.

(Joan Boada Masoliver demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Boada...

Joan Boada Masoliver

No, només dir-li...

La presidenta

Trenta segons.

Joan Boada Masoliver

Sí, no, no... La normativa diu que ha d’estar a vint-i-
cinc metres d’una zona d’alta circulació, com és, evi-
dentment, l’avinguda que hi ha; en aquests moments 
està a vint-i-cinc, trenta metres d’aquesta zona. I, en 
canvi, aquesta és una de les mesures que es posen per 
tal de..., on s’han de posar aquestes estacions. 
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I, en tot cas, fa molt de temps que aquesta estació exis-
teix, hi està posada perquè, evidentment, té aquesta ne-
cessitat i té els paràmetres que té. Per cert –per cert–,  
tampoc no excessivament bons. 

La presidenta

Passem a la votació, i votarem, en primer lloc, per se-
parat, el punt 4, després el punt 5, després el punt 7 i 
després la resta de la moció, amb les esmenes incorpo-
rades. D’acord? (Pausa.)

Doncs, en primer lloc, comença la votació del punt 4.

Ha estat rebutjat per 47 vots a favor, 79 en contra.

Comença la votació del punt 5.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 76 en contra.

Comença la votació del punt 7.

Ha estat rebutjat per 21 vots a favor i 105 en contra.

Votem la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 76 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el capteniment del Departament de 
Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció (tram. 302-00071/09)

Passem al punt onzè de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
capteniment del Departament de Benestar Social i Fa-
mília amb relació a la renda mínima d’inserció.

(Remor de veus. Pausa.)

El vicepresident segon

Si us plau, si us plau... En nom del Grup d’Esquer-
ra Republicana, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, la moció que sotmetem al debat de la cambra 
parlamentària, subsegüent a la interpel·lació que vàrem 
substanciar fa quinze dies amb el conseller de Benestar 
i Família, pretén marcar un full de ruta que volem que 
sigui el màxim de compartit possible, no només amb 
els agents socials que hi han participat i que n’hem re-
collit bona part dels suggeriments a través de les com-
pareixences que es van substanciar el passat 11 d’oc-
tubre, sinó també a nivell polític.

Es tracta d’un full de ruta que el que pretén és incidir 
en un aspecte que ha estat polèmic, controvertit en les 
darreres setmanes, els darrers mesos, que és el tema de 
la renda mínima d’inserció. Full de ruta que intenta te-
nir tres elements al damunt de la taula, situar tres ele-
ments al damunt de la taula, que em sembla que seran 

fàcilment comprensibles per a tothom: diàleg, transpa-
rència i consens; això és el que reclamem al Govern: 
diàleg, transparència i consens. I ho reclamem en tres 
àmbits principals que sintetitzen el que és una moció 
de deu punts.

Primer àmbit: volem aclarir què ha succeït, què va 
succeir el mes d’agost en allò que fa referència al can-
vi en el model de pagament. Avui dia encara no sabem 
ni les persones que en teoria, segons el Govern, co-
metien frau; volem saber-ho. Tampoc sabem què es va 
gastar el Govern amb aquest canvi de model. Tampoc 
sabem, ni saben tampoc la gent que formava part del 
comitè de seguiment, a què es va deure aquest canvi 
en el model, i volem, per tant, que es compleixi la llei 
i que es convoqui aquest comitè de seguiment, que fa 
nou mesos que no es convocar, en contra d’allò que 
diu la llei. En definitiva, és el que plantegem en aquest 
primer bloc.

Segon bloc: demanem al Govern que per iniciar un 
camí junts, que nosaltres volem fer-lo junts, situï el 
comptador a zero. Demanem suspensió del decret que 
en el seu moment va aprovar de forma unilateral –o bi-
lateral, si entenem el fet que li va donar suport el Partit 
Popular en el seu moment, el 30 d’agost. Demanem 
també que es tingui en compte el sector a nivell d’ens 
locals i, per tant, que tot allò que signifiqui actualitzar 
les dades es faci de comú acord amb els ens locals, 
amb els treballadors i treballadores socials. Demanem 
que es millorin els mecanismes de coordinació. I de-
manem una cosa molt important i que imagino que el 
conseller de Benestar i Família hi estarà absolutament 
d’acord, i és que compleixi la Llei de serveis socials, 
que diu en l’article quart, punt k, que el Govern ha de 
lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavo-
rits atesos pels serveis socials. Demanem al Govern, 
en definitiva, que ens ajudi a combatre determinats 
missatges que el mateix Govern va llançar a l’opinió 
pública al voltant de les persones que més ho neces-
siten.

Demanem també un altre aspecte: demanem noves 
mesures, plantegem noves mesures. I quines mesures 
plantegem? Doncs, en el marc del grup de treball que 
el mateix Govern ha creat i en el marc del Pacte nacio-
nal per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa,  
que va proposar el nostre grup parlamentari, demanem que  
s’avancin una sèrie de mesures i que aquestes mesures 
siguin incloses en el pressupost del 2012. Ens sembla 
que és una proposta perfectament assenyada i que es-
tem convençuts que el conseller de Benestar i Família 
hi donarà suport.

I demanem també que a nivell dels ens locals, d’una 
banda, s’impulsin plans locals i es reformulin aquells 
que s’hagin de reformular, i un altre aspecte que 
em sembla que tots plegats hi estarem d’acord i que 
m’imagino que Convergència i Unió hi estarà d’acord, 
que és reclamar al Govern de l’Estat la transferència 
dels ajuts per a aturats sense subsidi, per tal de dur a 
terme una gestió integral de les polítiques d’inclusió. 
Allò que Convergència en el seu moment va demanar 
al Govern de l’Estat, demanem avui que en aquesta 
cambra parlamentària, a través d’un acord de tots ple-
gats, es pugui aconseguir.
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En tot cas, ho repeteixo, és un full de ruta que vol-
dríem compartit; l’anterior..., fa quinze dies vàrem fer 
una interpel·lació que vàrem intentar que fos el màxim 
de constructiva possible. També vàrem ser dels pocs 
grups parlamentaris que no va demanar en el seu mo-
ment la reprovació del conseller Mena, i no és perquè 
no en tinguéssim motius, però sí perquè ja vàrem co-
mentar en el seu moment que nosaltres el que volíem 
era plantejar propostes al damunt de la taula, soluci-
ons per als col·lectius més desfavorits i, en definitiva, 
situar un full de ruta compartit.

Ho repeteixo, es tracta d’un full de ruta que parteix 
de diàleg, transparència i consens. I és el Govern i el 
grup que dóna suport al Govern a qui els toca decidir 
si volen aquest diàleg, si volen aquest consens, si vo-
len aquesta transparència, o el que volen és emprendre 
un altre camí.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Per defensar les seves esme-
nes, en nom del Grup Socialista té la paraula la senyo-
ra Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies. Consellers, diputats, bé, doncs, la moció sub-
següent a la interpel·lació d’Esquerra Republicana, que 
els anuncio que votarem a favor del text que es presen-
ta..., i comentaré les quatre esmenes que ha presentat 
el Grup Parlamentari Socialista. Hi votarem a favor 
perquè es tracta d’una moció que tracta de fer que el 
Govern faci allò que hauria d’haver fet d’ofici i que no 
ha fet. De fet, no ha fet res del que hauria de fer, i el 
que ha fet ha estat retallar, no pagar i expulsar perso-
nes perceptores de la renda mínima d’inserció. El meu 
grup parlamentari ha presentat quatre esmenes.

Una té a veure amb el compliment de la llei, perquè, 
des que el Govern de Convergència es va constituir, 
la comissió de seguiment del PIRMI no s’ha reunit i 
continua sense reunir-se. Amb la més gran retallada 
de la renda mínima d’inserció des que existeix, el Go-
vern de la Generalitat no ha convocat el comitè de se-
guiment. Per tant, nosaltres demanem que es reuneixi 
aquest comitè i que no només s’escolti, sinó que tam-
bé faci valoracions, observacions i propostes sobre la 
reforma del PIRMI. És a qui legalment li toca, i el Go-
vern ni tan sols l’ha consultat.

La següent esmena té a veure amb la reparació dels danys  
causats pel mateix Govern. És a dir, l’acció dels con-
sellers Mena i Cleries va..., la seva conseqüència va 
ser l’estigmatització de certs col·lectius. Per tant, re-
colzem el text d’Esquerra Republicana, i nosaltres afe-
gim que volem accions per contrarestar aquesta acció 
del Govern i, per tant, una campanya per lluitar contra 
l’estigmatització.

La tercera esmena té a veure, la que fa el Grup Parla-
mentari Socialista, amb mirar d’evitar generar noves si-
tuacions d’alarma i de caos, com va generar el Govern 
el mes d’agost. Per tant, demanem establiment de ca-

nals de coordinació permanent entre els professionals, 
el món local i els usuaris, perquè no es torni a produir.

I per últim, la quarta esmena que ha presentat el meu 
grup parlamentari té a veure amb la lleialtat instituci-
onal, una lleialtat institucional a què el Govern apel·la 
sovint parlant del Govern a nivell de l’Estat i que no 
executa, que no practica amb el Govern local al nos-
tre país. Perquè vostès, tot i que no paguin, tot i que 
paguin malament i paguin tard, tot i que tardin més 
de set mesos a resoldre una sol·licitud de renda míni-
ma d’inserció, les persones que sol·liciten el PIRMI 
tenen necessitats. I si vostès no les atenen, algú ho 
fa per vostès, i estan sent els ajuntaments, qui estan 
fent front a pagaments pel que fa en temes de situació 
d’emergència social. I el Grup Parlamentari Socialis-
ta vol que el Govern de la Generalitat, tal com es va 
comprometre amb la Federació de Municipis, faci al-
gun tipus de compensació en el món local per les des-
peses que van tirar endavant durant el mes d’agost i 
durant tots aquests mesos. 

He pogut llegir les esmenes de Convergència i Unió, i 
la veritat és que no voler pagar els endarreriments de 
les sol·licituds aprovades i no voler informar al Parla-
ment sobre els perceptors i els no admesos, ens genera 
certa sorpresa, la manca de transparència i la manca 
de voluntat de pagament d’aquests endarreriments.

Han passat ja tres mesos, noranta dies des que va que-
dar penjada a la web del Departament de Benestar i 
Família una carta que deia que no hi havia diners, que 
no s’admetien nous beneficiaris. Han passat tres me-
sos, noranta dies..., l’endemà van dir que era mentida, 
i avui quan qualsevol assistent social truca al departa-
ment, el que els diuen és que no hi ha diners i que no 
s’admeten nous perceptors del programa. Per tant, no-
ranta dies és tard. Tres mesos més tard el que tenim és  
que l’únic objectiu del Govern és retallar prestacions, que  
és retallar, concretament, 53 milions en polítiques so-
cials i d’inserció, que genera més desprotecció social i 
més desigualtat. 

No ho dic jo. En la Memòria d’avaluació de l’impacte 
de les mesures proposades pel decret hi ha un paràgraf 
on parla de l’impacte econòmic i social, és un docu-
ment del Govern, que diu: «La introducció de limita-
cions a l’accés a la renda mínima ha de comportar un 
impacte important en la societat, atès que la renda mí-
nima és una prestació que representa el darrer esglaó 
que disposen els ciutadans per poder percebre algun 
ingrés. Per tant, les persones afectades per les mesures 
proposades en el decret es veuran notablement afecta-
des.» Això és el que aprova el Govern de la Generali-
tat. La moció tracta de posar ordre en aquest desori.

El meu grup parlamentari ha presentat aquestes esme-
nes, i espero que la resta de grups i el proposant, les 
acceptin. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident segon

Gràcies, senyora diputada. El Grup de Convergència i 
Unió ha retirat les seves esmenes; per tant, intervindrà 
en el torn de fixar la posició. En nom del Subgrup de 
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Solidaritat per la Independència, té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor Antoni Strubell.

Antoni Strubell i Trueta 

Senyor president, consellers, en aquesta moció hi 
ha punts que ja hem debatut, prèviament, en aquesta 
cambra i als quals donarem suport globalment, amb 
l’esperança que aquesta vegada prosperin en la línia 
de superació dels episodis de falta de sensibilitat soci-
al i política que van provocar aquest estiu en el tema 
del PIRMI.

En tot cas, voldria centrar el posicionament de Soli-
daritat en els darrers punts de la moció. El vuitè par-
la de reclamar al Govern de l’Estat espanyol la trans-
ferència dels ajuts per als aturats sense subsidi. I, si 
se’m permet, voldria exposar a la cambra, si no és 
absurd que ens trobem avui, novembre del 2011, da-
vant d’una situació en què els catalans, amb les seves 
institucions, estem contribuint de valent a mantenir la 
seguretat social espanyola i a finançar, per exemple, 
plans com el PER, però que no podem ajudar la nostra 
pròpia gent directament i sense intervencionisme. Aju-
dem a fora, amb quantitats perfectament identificades, 
el que no podem ajudar a dins.

I, finalment, pel que fa el punt 9, sobre el Pacte nacio-
nal contra la pobresa, i iniciatives i comissions de tre-
ball que se n’emanen, seria important prendre mesu-
res adequades per incloure-les en els pressupostos del 
2012. Aquestes propostes per a la superació de la po-
bresa i amb perspectiva de futur han d’anar molt més 
enllà dels ajuts socials, molts dels quals no fan més que  
mantenir les persones dins de la pobresa. La dotació 
pressupostària s’ha de llegir en clau de com fer que el 
país pugui sortir d’aquest alt nivell de pobresa, sense, 
de moment, tenir les eines que té tot Estat per fer-ho. 

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamen-
tari Popular, té la paraula la il·lustre diputada senyora 
Marisa Xandri. 

Marisa Xandri Pujol

Gràcies president. Senyors consellers, diputat, la ren-
da mínima d’inserció torna a centrar avui el debat pel 
que fa a polítiques socials, i els deu punts de la moció 
d’Esquerra Republicana posen en evidència, una ve-
gada més, que el seu model en aquesta qüestió dife-
reix molt del nostre. 

Crec que no descobreixo res de nou, tenint en compte 
el discurs que hem anat fent des del passat mes d’agost 
i fins arribar a dia d’avui. Des de la Diputació Perma-
nent, passant per altres mocions que s’han defensat en 
aquest Parlament, tant en comissió, hem repetit per ac-
tiva i per passiva que fa falta un canvi a l’hora d’admi-
nistrar aquest ajut, que, més enllà de potenciar la ves-
sant econòmica –ho entenem nosaltres–, ha de donar 
un impuls a la vessant formativa i d’inserció laboral. 

Des d’aquí instem el nou Govern a realitzar una revisió 
global de la renda mínima d’inserció per adaptar-la a la 

realitat actual i retornar-li el caràcter per al qual fou cre-
ada i que no va ser un altre que el de la inserció laboral.

Dit això, ja vam criticar en el seu dia la manera d’ac-
tuar del Govern el passat mes d’agost, que vam titllar 
de barroera i molt poc professional. En aquest sentit, 
ja vam demanar al Govern que actués amb diligència i 
celeritat en la correcció dels errors, amb l’objectiu de 
no perjudicar els perceptors veritablement necessitats. 

El Govern ha de reconèixer que s’ha equivocat en la 
gestió del PIRMI durant els darrers mesos d’inacti-
vitat i manca de control, i especialment en la manera 
d’implementar les reformes necessàries durant el mes 
d’agost, causant perjudicis innecessaris a persones 
que compleixen escrupolosament amb els requisits le-
gals del programa i amb el compromís d’inserció soci-
al i laboral que han signat amb l’Administració.

Després de veure la reacció de tretze col·lectius que es 
fan veure afectats pel canvi de pagament, en la penúl-
tima Comissió de Benestar i Família, ens va quedar 
clar que hi va haver una clara manca d’informació i 
de planificació; no es pot negar, això, per part del Go-
vern, que esperem que no es torni a repetir.

Des del Partit Popular creiem que la reforma que s’ha 
de dur a terme, pel que fa al PIRMI, s’ha de fer de for-
ma tranquil·la i serena, revisant qui està rebent aquest 
ajut actualment. No podem amagar que existeix el co-
brament fraudulent del PIRMI, que als primers a qui 
perjudica és a qui veritablement ho necessiten.

Mirin, des del nostre partit i des del nostre punt de vis-
ta, la millor política social és aquella que crea llocs 
de treball, perquè és l’eina bàsica per lluitar contra la 
pobresa, permetent la reinserció en el món laboral. No 
podem viure de les subvencions i menys quan les ar-
ques de la Generalitat estan buides. Bé. Aquí hauríem 
de discrepar en alguns aspectes, perquè sí que és veri-
tat que es destinen molts milions a entitats públiques 
inútils que, des del nostre parer, s’haurien de suprimir 
ja; d’aquesta forma es podria retallar menys en altres 
serveis bàsics, com són la salut o l’educació. 

Rebre una quantitat ics, sense cap tipus d’estímul en-
caminat a buscar feina, a mitjà termini desmotiva la 
mateixa persona que es troba en edat de treballar, i, per 
tant, pot arribar a conformar-se amb aquella quantitat 
que percep cada mes a canvi de no fer res. En el debat 
de política general es va aprovar un punt que crec que 
deixa molt clar quin és el tarannà del nostre partit en 
aquesta matèria, concretament el que deia que: «Hem 
de continuar millorant l’atenció i el seguiment dels 
plans individuals de reinserció de la renda mínima, per 
mitjà de la segmentació del conjunt dels perfils dels 
beneficiaris, la qual cosa permetrà una atenció i un se-
guiment més personalitzat per atendre millor les ne-
cessitats de cada una de les persones.» Per això, el De-
partament de Benestar i Família ha de fer el seguiment 
dels perfils més socials, i el Departament d’Empresa i 
Ocupació, dels perfils més laborals. Precisament, per-
què estem parlant d’un tema molt sensible, l’hem de 
tractar amb el màxim de cura possible, per aconseguir 
que siguin realment els que ho necessiten de veritat, 
els beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 
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Miri, nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes a 
aquesta moció, que la podrien millorar substancial-
ment, des del nostre punt de vista, és clar; esmenes 
que no han estat acceptades, i, per tant, no podem do-
nar-hi suport, ja que, com ja he dit en iniciar la meva 
intervenció, el model dels que avui posen damunt la 
taula aquesta moció, difereix molt del que nosaltres 
plantegem.

Moltes gràcies, president. 

El vicepresident segon

Gràcies, senyora diputada. En nom del Subgrup Par-
lamentari Ciutadans de Catalunya, té la paraula la il-
lustre diputada senyora Carme de Rivera. 

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. Consellers..., diputadas, diputados, 
nosotros apoyamos esta moción sobre la renta mínima 
de inserción, porque consideramos que el bienestar 
social y la redistribución justa son un pilar fundamen-
tal para la cohesión y la integración. Y esta moción 
pretende, precisamente, blindar la renta mínima de in-
serción y garantizar que aquellos ciudadanos en peli-
gro de exclusión social sean protegidos por las institu-
ciones, a través de un mejor seguimiento más rápido y, 
por tanto, más eficaz. 

Resaltamos aquellos aspectos que, desde Ciutadans, 
nos parecen fundamentales. En primer lugar, acabar 
con la estigmatización de los perceptores del PIRMI. 
No podemos seguir oyendo que los perceptores del 
PIRMI son persones que se conforman y que se co-
lumpian con una pensión de por vida y que pretenden 
vivir de por vida con esta prestación, como lamenta-
blemente acabamos de oír. Hay que acabar con esto. 
En agosto se dio esta imagen de los perceptores del 
PIRMI. Nos parece importante, también, luchar contra 
el fraude. Y, en tercer lugar, nos parece que se deben 
pagar inmediatamente todos aquellos atrasos produci-
dos con motivo del cambio en el pago de la prestación 
que supuso o que pasó en agosto, que al final provocó 
retrasos, y hay que gente a la cual todavía no se le ha 
pagado lo de aquellos meses, o bien hay perceptores 
a los cuales se les ha concedido, pero que todavía no 
han percibido, según nos informan. 

Por último, desde Ciutadans apoyaremos al Govern 
en la petición al Gobierno español de la transferencia 
económica de las ayudas para parados sin subsidio. Y 
todo ello porque nos parece que en este momento hay 
muchas personas que dependen de esta ayuda del PIR-
MI, y que, en estos momentos el Govern debe hacerse 
cargo de esta responsabilidad. Por todo ello daremos 
apoyo a esta moción. 

Muchas gracias. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyora diputada. En nom del Grup d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, la senyora Laura Massana té la paraula.

Laura Massana Mas

Gràcies, president. Honorables consellers, senyora vi-
cepresidenta, la moció presentada és una seqüència 
lògica després del que tot ha esdevingut des del mes 
d’agost, amb relació a la renda mínima. I és en aquest 
marc que el nostre grup donarà suport a tots els punts 
de la moció presentada pel Grup d’Esquerra Repu-
blicana. I ho farem, ja que, tal com he anat expres-
sant i explicant en totes les ocasions que hem deba-
tut sobre la traïció a la ciutadania amb menys recursos 
que va perpetrar aquest Govern a l’agost, modificant 
els requisits d’accés i la forma de pagament, ha cau-
sat danys, molts danys; més enllà de les pròpies per-
sones perceptores, també ha causat danys a les entitats 
gestores, als responsables polítics i treballadors soci-
als dels ajuntaments; danys, diríem, fins i tot morals, 
fruit d’aquest menysteniment de què van ser objecte 
i aquesta manca, doncs, de suport per part del Govern 
de la Generalitat.

Aquest trencament de la confiança el van exposar ní-
tidament les catorze compareixences que vam tenir 
l’honor d’escoltar a la Comissió de Benestar, i on ens 
van dir, des dels sindicats fins a Càritas, passant pel 
Foment del Treball, els col·legis professionals de tre-
balladors socials i d’educació social i les entitats mu-
nicipalistes, que els canvis havien estat no tan sols, 
sense escoltar-los, sinó també, i fins i tot, sense infor-
mar-los. Per tant, els van deixar sols davant, doncs, 
dels perceptors als quals no sabien ni què dir-los, ni 
com explicar-los, ni què havien de fer.

I, és clar, tot això ha comportat aquest canvi, aquest 
trencament del consens, aquest trencament de la con-
fiança; doncs, forçosament el Govern, de manera anti-
natural, va abandonar els seus aliats en el terreny soci-
al i tantes persones afectades.

Així, nosaltres considerem que els punts 1, 3, 4 i 7 i 
també el 10 i l’11..., interpretem que poden servir per 
reconstruir aquests ponts i fer de la comissió de segui-
ment, la gran menystinguda..., que pugui tornar a ser 
de nou la pedra angular sobre la qual s’han de susten-
tar les polítiques contra la pobresa i contra l’exclusió; 
com també aquests punts proven de posar els ajunta-
ments al lloc que els pertoca, com a administració més 
propera a la ciutadania i la que lluita des de la trinxera. 

Em vull aturar un moment en el punt 3, ja que és im-
prescindible, que ha de permetre restablir, juntament 
amb les entitats socials, allò que els consellers res-
ponsables, senyor Cleries i senyor Mena, van intentar 
fer creure a la ciutadania. Van intentar fer creure que 
aquells que cobren la PIRMI no se la mereixien perquè 
defrauden o perquè no volen treballar o perquè, doncs, 
no tenen un dret; un intent d’estigmatització que ha ca-
lat en la societat. I això s’ha de dir. El discurs potser 
venç, senyor conseller, potser venç en els mitjans, però 
no convenç, perquè tots sabem que el suposat frau és 
una excusa per fer ajustos econòmics en un dret soci-
al com és la renda mínima. I –i m’hi referiré després– 
l’estigmatització comença a ser un recurs massa sovint 
utilitzat per aquest Govern. Per tant, qualsevol cosa 
que pugui reparar-ho, doncs, serà benvinguda. 
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El punt 2 obliga a explicar els costos econòmics que  
han suposat aquests canvis de forma de pagament, que van  
des de la contractació d’empreses de contracte tem-
poral fins a cartes certificades; pregunta que nosaltres 
hem demanat bastant sovint als dos consellers i que 
mai ha estat contestada, ni per l’un ni per l’altre. Vo-
lem saber si els diners que havien d’anar, que anaven 
al suposat frau..., han sigut més diners encara els que 
han anat a aquestes empreses privades. 

Compartim, òbviament, el punt número 8, de reclamar 
al Govern, doncs, tots els ajuts per a aturats, perquè 
això ens permetria fer un treball integral amb més re-
cursos i d’una manera més ordenada; això també va 
sortir a la comissió. I considerem, òbviament, que el 
punt 5 és vital per a totes aquelles persones sobre les 
quals el Govern no ha resolt des del mes de març. I 
quan diem «vital» ho diem amb tota la literalitat de la 
paraula. Hi ha persones i famílies que no poden viure 
sense la prestació, i el Govern té aturats expedients i 
el Govern creiem que no està fent en aquest sentit la 
feina amb la rapidesa i prestància que ho hauria de fer. 

El punt sisè creiem que és el realment important, i per 
això en la nostra moció anterior el vam posar com el 
punt clau. De fet, els altres punts no tindrien sentit si 
es complís aquest punt 6, que seria retirar el decret i 
fer allò que demanen els sindicats, que és tornar enre-
re, que per això els han posat un recurs (veus de fons) 
–sí, senyores diputades–, un recurs davant el Tribunal 
de Justícia de Catalunya; doncs, entenem nosaltres que 
és justificat i que això ho veurem en els propers dies. 

En definitiva, s’ha comés un error polític que ha pro-
vocat un desgavell administratiu. Però aquesta és 
la meva intervenció final. Jo crec que no es tracta ni 
d’errors administratius, sinó d’una determinada ma-
nera de dissenyar una política, de fer una política. 
La renda mínima és un exemple –és un exemple. La 
renda mínima és un exemple d’aquest canvi que està 
fent aquest Govern en les polítiques socials i en ge-
neral en les polítiques adreçades a les persones, per-
què són un seguit d’estratègies –i fins ara aquí hi havia 
el conseller de Salut– que fan recaure sobre la matei-
xa persona les causes de la seva situació; les paraules 
del senyor Mena: llevar-se d’hora, perquè és un el que  
no vol, sembla, trobar feina, o que..., llevar-se d’hora no  
vol dir que hagis de trobar feina, eh?, vol dir que has 
d’estar actiu per buscar-ne; o també dir, doncs, que hi 
ha persones que se n’han anat de vacances o que feien 
servir un telèfon mòbil. També s’ha fet amb la salut; 
ens han dit que la salut és un bé privat i fins i tot ge-
nètic, com si les desigualtats socials no fessin que en 
uns llocs la salut..., per exemple, doncs, tinguin l’espe-
rança de vida al Raval deu anys per sota, per exemple, 
que al barri de les Corts... 

El vicepresident segon 

Senyora diputada... 

Laura Massana Mas 

...doncs, això el mateix. Sí, acabo. 

Jo crec que vostès presenten, amb un llenguatge fàcil i 
senzill, un intent d’involució. I això ho fan, doncs, in-
tentant de culpar les persones. I això serveix per canvi-
ar allò fonamental, per camuflar que no volen assumir 
la seva responsabilitat. I preparen les bases per justifi-
car la connexió directa entre exclusió social i la matei-
xa persona: som nosaltres els culpables de la situació 
en què estem. I això no és de rebut, senyors consellers. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyora diputada. En nom del Grup de Con-
vergència i Unió, té la paraula la il·lustre diputada, se-
nyora Meritxell Borràs. 

Meritxell Borràs i Solé 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats, consellers, vicepresidenta, avui veiem una moció, 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el capteniment del Departament de Benestar Soci-
al i Família amb relació a la renda mínima d’inserció.  
I ens deia, el proposant, ens deia que era un full de 
ruta el qual volien compartir. Però saben, amb sin-
ceritat, que això no és cert, perquè, des del moment 
que vostès presenten com un dels punts la retirada del 
que és el decret que hi ha precisament sobre la PIR-
MI, difícilment això pot ser –per no dir «impossible»– 
un element d’acord entre els grups d’aquesta cambra 
i amb el Grup, evidentment, de Convergència i Unió. 

Darrerament, doncs, no només quan van venir els con-
sellers, sinó en les diferents compareixences que s’han 
fet i també amb les diferents iniciatives, hem pogut 
veure –i em permetran que els ho digui que ja està bé– 
una obsessió per la PIRMI.

Però segurament també hauria estat bé que aquesta 
obsessió per la PIRMI hagués vingut una mica abans; 
una mica abans per evitar –per evitar– una situació de 
risc de la mateixa PIRMI. I, per tant, doncs, tot allò 
que vostès anunciaven en l’acord estratègic, al primer, 
i en el segon, que finalment varen fer un grup de tre-
ball específic en el qual manifestaven, doncs, la ne-
cessitat de modificar-la..., doncs, tot això s’hagués fet 
amb anterioritat, no?, perquè el que és cert és que la 
PIRMI es va desnaturalitzar. I aquesta és una realitat 
que no podem obviar. 

Per això aquesta cambra va votar en el proppassat de-
bat de política general una proposta de resolució que 
parla precisament de continuar millorant l’atenció i 
el seguiment de plans individuals de reinserció de la 
renda mínima d’inserció per mitjà de la segmentació 
del conjunt dels perfils dels beneficiaris, la qual cosa 
permetrà una atenció i un seguiment més personalit-
zat per atendre millor les necessitats de cadascuna de 
les persones. Perquè aquí finalment el que ha passat 
és que s’han englobat dos tipus, podríem dir, de ne-
cessitats diferents: una és la reinserció sociolaboral, 
que és per a la qual va ser creada la PIRMI, i, per una 
altra, un element, doncs, fruit de la crisi, la crisi que 
vivim, que, com vostès saben, perquè també ho van 
patir, doncs, ha augmentat exponencialment els recep-
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tors, els perceptors en els darrers tres anys d’aquesta 
PIRMI. 

Per tant, en aquest sentit, han de veure que nosaltres 
estem d’acord amb el que deia el senyor Pepín de la 
Rosa, el president del Col·legi d’Educadors Socials, 
que deia que la reforma de la PIRMI s’hauria d’ha-
ver fet abans-d’ahir; abans-d’ahir s’hauria d’haver fet, 
precisament, per poder donar una resposta adequada, 
una resposta adequada en què, per una banda, tenim 
el que és al que cal donar resposta, que és a la inser-
ció sociolaboral, amb la conseqüent avaluació i segui-
ment, i, per una altra banda, en l’àmbit laboral, que 
són totes aquelles persones que han esgotat la presta-
ció de subsidi d’atur, i que, per manca de previsió del 
Govern central, doncs, hi ha, en aquests moments, da-
vant del pròdig Estat, com un Guadiana, una situació 
que persones han anat a parar allà on estrictament no 
era on corresponia. 

Per tant, en aquest sentit, doncs, nosaltres creiem amb 
tota sinceritat que el Govern està fent els deures. Al-
guna de les nostres esmenes, que hem retirat, perquè, 
finalment, doncs, no hi havia un acord, és que, per 
exemple, la convocatòria del comitè de seguiment ja 
és, i així els ho manifestàvem, per al dia 15 de novem-
bre, no? 

I, per tant, nosaltres podem entendre –però no ho po-
dem compartir de cap manera– que aquesta moció res-
pon més a una voluntat de desgast del Govern, a una 
voluntat o a unes circumstàncies que és que estem, 
doncs, a pocs dies d’unes eleccions generals, i, per 
tant, respon a una situació preelectoral i no pas a una 
voluntat de donar una resposta al que és estrictament 
el que avui estem debatent. Per tant, és lícit que vostès 
facin aquest paper, però han d’entendre que nosaltres 
de cap manera els podem fer el joc. 

Per tant, com els hem dit amb anterioritat, hem retirat 
les esmenes. I no pateixin, perquè el diàleg, la trans-
parència, el consens hi serà. Així com allò que, per 
exemple, la mateixa moció posava i que vostès saben, 
com han reconegut, que és que, des del Govern de Ca-
talunya, per exemple –podria posar altres exemples de 
la moció que vostès han presentat–, doncs, ja hem re-
clamat evidentment al Govern de l’Estat la transferèn-
cia dels ajuts per a aturats sense subsidi, que és aquest 
qui ha de donar, doncs, la resposta a situacions que 
avui en dia es veuen en el si de la PIRMI i que lògica-
ment no hi corresponen. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyora diputada. El senyor Bosch, per po-
sicionar-se sobre les esmenes, en nom del Grup d’Es-
querra Republicana, té la paraula. 

Pere Bosch Cuenca 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, quan començava la intervenció els deia que 
avui havien d’escollir un camí. I vostès han triat un 
camí, però un camí amb peatge, el peatge del Partit 

Popular; el peatge del Partit Popular que els ha portat 
a fer una cosa m’atreviria a dir que en dinàmica parla-
mentària bastant absurda, i és que al final han acabat 
retirant les esmenes que vostès mateixos havien pre-
sentat, algunes de les quals acceptaven íntegrament.  
I li’n llegeixo una que acceptàvem íntegrament: «Con-
tinuar reclamant al Govern de l’Estat espanyol la 
transferència dels ajuts per a aturats sense subsidi per 
tal de dur a terme una gestió integral de les polítiques 
d’inclusió social.» Ho acceptàvem íntegrament. 

I en què consisteix el peatge? Doncs, el peatge lògica-
ment és que, com que el Partit Popular no estava dis-
posat a votar aquest punt, vostès han tingut l’obligació 
de retirar les seves esmenes. 

Vostè sap perfectament que havíem arribat a un acord 
i que nosaltres els proposàvem un camí sense peatges, 
un camí en el qual, per exemple, la reforma que plan-
tejàvem del PIRMI s’acollia a allò que determinava 
l’acord estratègic del 2010, cosa que vostès no han se-
guit, i a allò que determinava també el Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, i a allò que de-
terminava, en definitiva, també el grup de treball creat 
pel mateix Departament de Benestar i Família. Això és 
el que demanàvem. No plantejàvem més enllà d’això. 

I demanàvem transparència. Demanàvem que el Go-
vern, d’una vegada per totes –i ho continuarem dema-
nant, no ens en cansarem, de fer-ho–, ens digui què ha 
costat el rebombori que varen ocasionar el mes d’agost 
–tenim alguns dubtes, tenim algunes informacions, 
però sabem perfectament que es tracta d’una quantitat 
important. O que ens digui quin és el volum de frau. 
Tot això el Govern no ho fa. Per què? Perquè ha pagat, 
ho repeteixo, un peatge, el peatge del Partit Popular. 

Nosaltres, lògicament, no podem ni deixar ni acceptar 
les esmenes de Convergència, però li puc ben assegu-
rar que l’acord era ampli; teníem un acord amb bastants 
punts. El que passa, que vostès, ho repeteixo, per un 
peatge amb el Partit Popular, han volgut triar una altra 
drecera. 

No podrem acceptar tampoc les esmenes del Partit 
Popular. En aquest cas, perquè lògicament es tractava 
més aviat d’esmenes que presentava el Govern que no 
pas el Partit Popular. I li llegiré tres esmenes que vos-
tès plantejaven: «Dur a terme al més aviat possible», 
«convocar al més aviat possible», «presentar al més 
aviat possible»; les seves esmenes eren les esmenes 
d’«al més aviat possible». I al final deien «tan aviat 
possible» que no hi havia cap tipus de data. I, per tant, 
nosaltres no ho podíem compartir. 

Sí que acceptarem una bona part de les esmenes que 
ha presentat el Grup Socialista –les hi entrego al presi-
dent, les hi entregaré al president. 

I també acceptarem la primera esmena que presenta el 
grup de Solidaritat. 

En definitiva, vostès avui han perdut una ocasió, no 
diré «històrica», perquè probablement erraria, però sí 
que han perdut una bona ocasió perquè l’acord que 
nosaltres els situàvem al damunt de la taula era un 
acord al qual també s’afegia el Grup Socialista, s’hi 
afegia el Grup d’Iniciativa i s’hi afegien pràcticament 
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tots els grups de la resta de la cambra parlamentària.  
I vostès han triat una altra via, la via del Partit Popular. I la  
veritat és que ho lamento; ho lamento perquè nosaltres 
anàvem amb un esperit constructiu i ens obligaran a 
prendre una altra drecera. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Meritxell Borràs i Solé demana per parlar.)

La presidenta 

Senyora Borràs? 

Meritxell Borràs i Solé 

Gràcies. Senyora presidenta, per contradiccions... 

La presidenta 

Trenta segons. 

Meritxell Borràs i Solé 

Sí; per fer honor a la veritat, no? Hi ha hagut negocia-
cions, evidentment, i en tota negociació hi ha avenços 
i retrocessos, però vostè sap perfectament que no hi 
havia cap acord sobre la..., no hi havia cap acord so-
bre, precisament, la moció. 

I no pateixi, no hi ha cap peatge, perquè ja ho hem dit: 
el Govern ho ha sol·licitat i ho seguirà fent. 

I el que no es pot pretendre és una moció que demana 
al Govern que retiri un decret que acaba d’aprovar; és, 
lògicament, no demanar un acord de tothom, sinó dei-
xar-ne algú al marge. 

Gràcies, senyores i senyors diputats. 

(Pausa llarga. Pere Bosch Cuenca demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Només és per de-
manar si es podria fer lectura de tres punts de la mo-
ció: el 2, el 3 i el 8.

Moltes gràcies.

(Pausa.)

La presidenta

En primer lloc, donarem lectura als punts 2, 3 i 8, 
abans de la votació. El secretari tercer té la paraula.

El secretari tercer

Gràcies, senyora presidenta. El punt 2 s’expressa en 
els següents termes: «El Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern a presentar, en el termini màxim de tres 
mesos, un informe en què es detalli el cost econòmic 
que ha representat el canvi en el model de pagament, 
el qual inclourà les despeses del correu certificat, la 
contractació d’empreses de treball temporal o d’altres 
costos directes i indirectes, i, en el mateix termini, un 
altre en què s’explicitin estadísticament els casos de 
frau detectat, en base al marc legal anterior al Decret 
384/2011, de 30 d’agost, desglossant els diferents su-
pòsits i el cost global dels mateixos.»

El punt 3 assenyala el següent: «El Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a impulsar, conjuntament amb 
els ens locals, les entitats socials, els agents econò-
mics i socials, els col·legis professionals i els treba-
lladors i treballadores socials, una campanya per llui-
tar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavorits 
atesos pels serveis socials, d’acord amb allò que esta-
bleix l’article quart, punt k, de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, i, més concretament, 
dels perceptors i les perceptores de la renda mínima 
d’inserció.»

I finalment, el punt vuitè assenyala que «el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de 
l’Estat espanyol la transferència dels ajuts per aturats 
sense subsidi –renda activa d’inserció i el programa 
temporal per a atur i inserció–, per tal de dur a terme 
una gestió integral de les polítiques d’inclusió social i 
inserció laboral i evitar les situacions de burocratitza-
ció que afecten els ciutadans i ciutadanes».

La presidenta

Molt bé. Passem ara a votar la moció, amb l’esmena 
transaccional incorporada i amb la primera esmena de 
Solidaritat.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 48 vots a favor i 77 en contra.

Se suspèn la sessió fins demà, a les deu del matí.

La sessió se suspèn a les vuit del vespre i quatre minuts.
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