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SESSIÓ NÚM. 18.1

La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presi-
deix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària 
general, l’oïdor de comptes i el lletrat Xavier Muro i Bas.

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Liquidació del pressupost del Parlament corresponent 
al 2012 (tram. 232-00002/10). Mesa ampliada. Liquidació 
del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

3. Projecte de pressupost del Parlament per al 2014 i pro-
jectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de la Sin-
dicatura de Comptes i del Consell de Garanties Estatutà-
ries per al 2014 (trams. 230-00002/10 i 230-00003/10). 
Mesa ampliada. Debat i votació del dictamen (dictamen: 
BOPC 161).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern (tram. 202-00001/10). Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 4, 7).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern (tram. 202-00023/10). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 39, 20).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal 
(tram. 270-00005/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 89, 66).

7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana (tram. 270-00006/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 97, 42).

8. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sector 
industrial (tram. 300-00086/10). Oriol Amorós i March, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica de 
l’Estat (tram. 300-00087/10). Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la negociació del sis-
tema de finançament autonòmic (tram. 300-00084/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la pròr-
roga pressupostària en les polítiques educatives (tram. 
300-00089/10). María José Garcia Cuevas, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sis-
tema d’autonomia personal i dependència (tram. 300-
00082/10). Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a tercers 
del sistema sanitari públic (tram. 300-00085/10). Alba 
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de segu-
retat (tram. 300-00088/10). Pere Calbó i Roca, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat (tram. 300-00083/10). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els clubs esportius (tram. 302-00069/10). Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tar-
ragona el 2017 (tram. 302-00070/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la comunicació i la producció audiovisuals 
(tram. 302-00071/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques de la memòria (tram. 302-
00072/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la cultura (tram. 302-00073/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la rebaixa del tipus impositiu en l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
302-00074/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat (tram. 302-
00075/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, comença la ses-
sió plenària. 

La llista de les preguntes a respondre oralment en el 
Ple està inclosa en el dossier que tenen a mans; d’acord 
amb l’article 143 del Reglament, seran substanciades 
aquest matí com a primer punt de l’ordre del dia. 

Així mateix els comunico que, d’acord amb l’article 
84 del Reglament, per aquesta sessió plenària la dipu-
tada Alícia Romero, del Grup Parlamentari Socialis-
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ta, ha delegat el seu vot per motius de maternitat en el 
portaveu del seu grup, senyor Maurici Lucena.

Manifestació
de condol

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del 
dia, permetin-me unes paraules sobre dos fets recents 
que ens han commocionat. 

Davant el tràgic destí de centenars de persones subsa-
harianes prop des costes de l’illa de Lampedusa, unes 
persones amb noms i cognoms que desconeixem i que 
tot fugint de la misèria han trobat la mort a les portes 
d’Europa, vull manifestar la consternació per un món 
que no hem sabut fer més just i habitable. 

D’altra banda, la mort violenta de la nena de catorze 
anys a Tàrrega, presumptament en un nou cas de vi-
olència masclista, ens porta a expressar el nostre con-
dol i la nostra solidaritat als familiars de la víctima, 
i alhora ens fa reiterar la nostra repulsa de qualsevol 
manifestació de violència sexista. Lamentem profun-
dament que totes aquestes morts no hagin pogut evi-
tar-se.

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que 
són les preguntes al Govern.

Pregunta
al Govern sobre les mesures per a aturar 
el projecte Castor (tram. 310-00135/10)

I la primera és sobre les mesures per aturar el projecte 
Castor. La formula l’il·lustre senyor Josep Lluís Salva-
dó, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, senyora presidenta. Conseller, com sap, esta 
setmana passada s’ha provocat una important alarma 
social a l’Ebre i al Maestrat com a conseqüència de la 
intensa activitat sísmica provocada pel projecte Cas-
tor. Este fet va provocar que el passat 26 de setem-
bre el Ministeri d’Indústria ordenés el cessament de 
l’activitat, però, tot i l’aturada de la injecció de gas, 
se n’han registrat més de cinc-cents sismes, que han 
arribat fins a una magnitud de 4,2 de l’escala de Rich-
ter, fent-se clarament perceptibles els terratrèmols per 
a la població de la zona. Allò que la petroliera Shell va 
tardar setze anys a fer, que va ser buidar els petrolis i 
hidrocarburs, els pous d’hidrocarburs, avui se pretén 
omplir en pocs mesos per a després ser buidats també 
en un temps molt breu.

Mos trobem en una zona amb multitud de petites fa-
lles que davant la sobrepressió brutal a què han estat 
sotmeses per la injecció del gas han vist modificades 
les seues tensions naturals i han desencadenat una ac-
tivitat sísmica sense precedents en estes activitats. 

L’Estat i l’empresa avui encara mos continuen parlant 
de probabilitats: abans mos deien que les probabilitats 
que passés el que està passant eren molt baixes, eren 
remotes; ara mos diuen que les probabilitats d’arri-

bar a una magnitud 5 són molt baixes. Però, tot i estar 
lluny encara de la magnitud 5, cal que tinguem pre-
sent que una magnitud 5 significa el desastre que es va 
provocar a Lorca l’any 2011. 

La confiança en una empresa i en una administració 
estatal que va autoritzar en el seu moment una acti-
vitat sense els estudis sismològics pertinents, tot i els 
antecedents sísmics que ja havia anunciat l’empresa 
Shell i que havia denunciat l’Observatori de l’Ebre, es-
ta confiança, avui és mínima.

Conseller, si les activitats se reprenen, ningú mos pot 
assegurar que els riscos improbables no passen a ser 
més nits en blanc per part de la gent, que els riscos im-
probables no passen a ser espantalls per al turisme de 
la zona, i ningú mos pot assegurar que no acabarem 
lamentant situacions catastròfiques. 

Per este motiu, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana i els ciutadans de l’Ebre i del Sènia, i amb 
els seus alcaldes al capdavant, demanem al nostre Go-
vern que mos ampare, que lidere, que treballe molt 
més intensament perquè el projecte Castor no torne a 
funcionar mai més. Requerim al Govern que actue da-
vant les instàncies judicials i davant de la Unió Euro-
pea perquè l’interès general s’acabe imposant damunt 
de l’interès particular d’una empresa; els plats trencats 
no els poden pagar els ciutadans ni a través d’un re-
càrrec a les tarifes energètiques, ni tan sols perdent 
qualitat de vida, posant en risc la seva seguretat, ni el 
futur de les Terres de l’Ebre.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Ramon 
Espadaler, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Ramon Espadaler  
i Parcerisas)

Sí? Sí; moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor di-
putat, val a dir que en aquesta sessió de control hi hau-
rà quatre preguntes respecte a aquest tema, cosa que 
denota ja d’entrada la preocupació compartida, doncs, 
per tota la cambra respecte a aquesta qüestió; per tant, 
respondré una part de la seva pregunta, però per tal de 
poder ser intel·ligible permetin-me que ordeni una mi-
ca el que explicaré en els diferents torns d’intervenció, 
sense deixar de donar resposta al que vostè em plante-
ja, i que li agraeixo.

Jo crec que hi ha tres qüestions a analitzar d’una ma-
nera profunda. Una primera és tota la tramitació, tot el 
que ha estat l’autorització d’aquesta activitat, com ha 
anat, i si d’aquí cal desprendre’n algun tipus de con-
clusions. L’altra qüestió, probablement la que ens ocupi 
i preocupi més intensament en aquest moment, és tot 
allò que té a veure amb l’operativa en el moment que 
encara, ho recordo, tenim activat el nivell d’alerta en 
el pla Sismicat. I la tercera qüestió, que, doncs, vostè 
hi feia èmfasi molt particular tant en l’enunciat com en 
la seva intervenció de la pregunta, és: i a partir d’ara 
què, no? Per tant, intentaré donar resposta en els dife-
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rents torns d’intervencions a aquestes tres qüestions, 
amb el benentès que, per descomptat, doncs, estic obert 
a qualsevol altra iniciativa parlamentària que ens doni 
possibilitat d’explicar-nos, si cal, amb més profunditat.

Respecte a l’«i ara què» i la continuïtat d’aquesta acti-
vitat, que és el que vostè anunciava en aquesta pregun-
ta, home, vista quina és l’activitat sísmica que s’està 
desenvolupant, vostè ho citava, doncs, aquests més de 
quatre-cents sismes alguns dels quals han superat l’es-
cala de 4, de Richter, es fa difícil, des de la perspecti-
va del Govern de la Generalitat, que aquesta activitat 
pugui tenir continuïtat, com és sorprenent que aques-
ta activitat hagi estat, en el seu dia, autoritzada sense 
disposar dels estudis sísmics pertinents, tenint la ca-
pacitat potencial objectiva, doncs, de tenir aquests ti-
pus de derivades. 

Creiem que no estem encara en aquesta fase; sí que es-
tem en la fase –i en aquest sentit tenim la paraula del 
senyor ministre, de la qual no dubtem– que aquesta 
activitat ara com ara és impensable, rotundament im-
pensable, que es pugui, doncs, continuar, fins que no 
hagin parat del tot aquests episodis sísmics. Vull re-
cordar que aquesta nit encara hem tingut dos episodis 
més, imperceptibles, a l’entorn de..., entre l’1,8 i el 2 i 
poc, però encara, ni de bon tros, no ha acabat aquest 
episodi de sismicitat, per bé que moltes vegades no és 
perceptible, doncs, per a la sensibilitat humana. 

Però en qualsevol cas sí que el Govern de la Gene-
ralitat se sent, i molt, proper a les autoritats locals, 
per descomptat, i també donaré compte, doncs, en els 
torns que tingui de paraula de quines són les actuaci-
ons que hem fet, i se sent molt proper a la preocupa-
ció de la ciutadania que veuen que aquesta activitat els 
neguiteja...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Interior

...i tenen tot el dret a tenir el Govern al costat i l’hi 
tindran.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les mesures davant la va-
ga dels treballadors de l’Administració de justícia.

Pregunta
al Govern sobre les mesures davant la 
vaga dels treballadors de l’Administració 
de justícia (tram. 310-00136/10)

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

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, senyora presidenta. Conseller, nosaltres hem 
volgut portar avui aquí el tema de la vaga dels funcio-

naris de l’Administració de justícia de Catalunya per-
què ens preocupa la situació de la justícia catalana. 
Sabem de la gran ofensiva recentralitzadora que s’està 
produint des del Govern central, sabem del desgavell 
que va suposar la sentència del Tribunal Constitucio-
nal pel que fa a la supressió de tot l’apartat de justícia 
en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sabem de l’as-
fíxia econòmica i de la manca de recursos, però en-
tenem que el comitè de vaga i la situació que s’està 
generant pel que fa a l’accés al registre demana una 
actitud important de reacció per part del Govern de la 
Generalitat.

Li preguntem concretament quines mesures són les 
que ha dut a terme.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Germà 
Gordó, conseller de Justícia.

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Senyora presidenta, senyor president, membres del 
Govern, senyores diputades, senyors diputats, senyo-
ra Calvet, el dret de vaga és un dret que tenen tots els 
treballadors, i quan hi han uns treballadors que no es-
tan d’acord amb una política en aquest cas del Govern, 
doncs, una de les opcions que tenen és el dret de con-
centració, ho fan, o el dret de vaga. 

Aquest dret de vaga ha tingut un seguiment molt di-
ferent depenent dels dies. En concret, el primer dia 
de vaga van arribar al 7,5 per cent de treballadors de 
l’Administració de justícia que van fer vaga; en con-
cret, 563 persones d’un total de més de 7.500. El se-
gon dia es va baixar a 299 persones, que és el 3,9 per 
cent d’un total de més de 7.500, i la resta de dies entre 
vint-i-quatre i trenta-quatre persones, que vol dir entre 
el 0,3 per cent i el 0,4 per cent, amb excepció del dia 
8, que van haver-hi 115 persones, que vol dir l’1,5 per 
cent, i el dia 24, que van haver-hi dues persones, que 
vol dir el 0,03 per cent.

Malgrat el poc seguiment, el que és cert és que es va 
produir en el si del deganat de Barcelona un embussa-
ment des del punt de vista de demandes; en concret, 
van haver-hi, doncs, 5.728 demandes, el dia 27 de se-
tembre, que van estar col·lapsades en el si del deganat 
de Barcelona. Com a conseqüència d’això, la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia va demanar 
modificar els serveis mínims. I així s’ha fet. I ho va fer 
el Departament d’Empresa, tenint en compte que no 
va haver-hi un acord entre el Departament de Justícia i 
el comitè de vaga.

Com a conseqüència d’aquests nous serveis mínims, 
aquest embussament, aquestes demandes pendents 
han anat davallant, i de les 5.728 que dèiem, del dia 27 
de setembre, el dia 7 d’octubre estaven a 4.597 i ahir 
a 4.435.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.
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Gemma Calvet i Barot

Gràcies, conseller. Aquestes xifres posen en relleu una 
valoració molt focalitzada sobre els efectes d’aques-
ta vaga. Nosaltres coneixem que les distorsions en el 
servei són molt grans i els col·legis de procuradors de 
Catalunya, els col·legis d’advocats estan preocupats pel 
que significa la paràlisi de l’accés a la justícia de molta 
ciutadania. 

Amb independència d’aquestes xifres concretes, el 
que nosaltres sí que creiem és que s’ha de fer una va-
loració d’aquesta vaga com un gest simbòlic i com un 
crit d’alerta davant d’un servei públic que està asfixi-
at. Sabem de la necessitat de més diàleg, sabem que 
vam avançar en el darrer Ple perquè vam aconseguir 
unes mesures de flexibilització que s’han de concretar 
ara, però que ja estan acordades, i que desconeixia, el 
comitè de vaga, que s’havien acordat en aquest Ple la 
darrera setmana. 

Per tant, com sabem d’aquesta capacitat des del di-
àleg de poder avançar i resoldre aquesta situació, li 
demanem si us plau que concreti l’aplicació d’aques-
tes mesures que ja estan acordades i que accentuï to-
ta la flexibilitat possible i el diàleg possible amb el 
comitè de vaga perquè aquests treballadors i treba-
lladores que expressen un crit en representació d’un 
servei públic que està patint molt la situació d’asfíxia 
econòmica del Govern de Madrid puguin tenir una 
resposta a curt termini i es desbloquegi aquesta si-
tuació.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de Justícia.

El conseller de Justícia 

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, el 
diàleg hi serà, i hi serà sempre present. De fet, el se-
gon dia, l’endemà de la vaga, ja va haver-hi una pri-
mera reunió, i dijous passat va haver-n’hi una altra, 
i avui mateix, en el si del Departament d’Empresa, 
també estan reunits el departament amb els repre-
sentants dels treballadors, i també els representants 
del Departament d’Empresa. Diàleg tot, diàleg con-
tinuat. Esperem que puguem arribar a un acord tots 
plegats.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els acords amb Abertis 
en el marc de l’homogeneïtzació de peatges.

Pregunta
al Govern sobre els acords amb Abertis 
en el marc de l’homogeneïtzació de 
peatges (tram. 310-00140/10)

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

Benet Maimí i Pou

Gràcies, presidenta. Conseller, Catalunya ha estat his-
tòricament castigada –no caldria esmentar els greuges 
comparatius amb la resta de comunitats de l’Estat es-
panyol– pel que respecta als peatges a les autopistes. 

Avui, tant els maresmencs com la gent del Garraf te-
nim un motiu per alegrar-nos de la millora dels preus 
dels peatges a les nostres comarques, però a tall d’e-
xemple només comentar que els maresmencs vam ser 
uns dels primers perjudicats a patir-ho a les nostres 
butxaques, ja que l’actual C-32 va ser la primera auto-
pista de peatge de tot l’Estat espanyol i va ser recone-
guda com l’autopista més cara del món en relació preu 
per quilòmetre –almenys això deia el professor Estapé 
a les aules de la universitat–, i es va inaugurar el 2 de 
juliol del 1969.

Doncs, ja era hora, conseller, que les coses a poc a poc 
comencessin a canviar. Per tant, crec, conseller, que 
fóra bo que ens pogués explicar la feina que està duent 
a terme des del Departament de Territori i Sostenibi-
litat referent a la Llei de mobilitat, i concretament als 
models de peatges i als objectius que es cerquen, ai-
xí com les millores i beneficis que obtindran els seus 
usuaris. 

Fóra bo saber també les repercussions econòmiques 
que aquestes millores comporten, l’estalvi en la despe-
sa i la millora, també, en polítiques de mobilitat sos-
tenible i de transport públic; esmentar els guanys, així 
com el compromís que té la seva conselleria d’execu-
ció en infraestructures, algunes de les quals han sortit 
ja en els mitjans i han estat reivindicades pels ciuta-
dans. 

A tall d’anècdota també comentar-li’n una que fa més 
de vint-i-cinc anys que reivindiquem, en aquest cas, la 
gent del meu poble, d’Arenys de Mar, que és la vari-
ant de Valldegata-Ponent, que l’actual president avui 
de la Generalitat, el senyor Artur Mas, quan era con-
seller d’Obres Públiques i jo era regidor d’Urbanisme 
d’Arenys de Mar –fa d’això uns quants anys, avui ell 
és president de la Generalitat, jo sóc diputat d’aquest 
Parlament– ja la reivindicàvem, aquesta variant de 
Valldegata-Ponent. 

Per tant, doncs, conseller, ens podria explicar quins 
són els últims acords assolits entre el Govern de la Ge-
neralitat i Abertis en el marc de l’homogeneïtzació a 
les vies de peatge a Catalunya?

Gràcies.

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, bé, efectivament, com diu en la seva pregunta, 
al Govern de la Generalitat tenim plena consciència 
que hi havia una sèrie de situacions injustes, d’atròfies 
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en el model de gestió de les nostres vies d’altes presta-
cions que s’havien de corregir. Vostè ha citat expressa-
ment el cas de la C-32 en el tram del Maresme, però és 
evident que tot el model de gestió d’autopistes al nos-
tre país, doncs, grava, en molts casos, fins i tot m’atre-
veixo a dir excessivament, la ciutadania.

Aquest és un tema de legislatura, és un repte de legis-
latura revisar tot el model, i ara hem atacat, en primer 
lloc, la C-32 Maresme, la C-32 Garraf i també la C-33 
en el seu tram entre Mollet i Barcelona, per fer possi-
ble, en primer lloc, harmonitzar el model. Importants 
descomptes, prop d’un 30 per cent a l’àrea del Garraf, 
prop d’un 10 per cent de descomptes a l’àrea del Ma-
resme, i també amb el compromís de garantir que, en 
definitiva, l’orografia no castigui els ciutadans. No pot 
ser que perquè una autopista sigui molt més intensa 
des del punt de vista dels túnels que existeixen o de 
les dificultats sigui especialment costosa per als ciuta-
dans. Per tant, corregir injustícies, un esforç d’estalvi, 
de reducció de peatges, una garantia que els descomp-
tes es puguin continuar duent a terme era un dels pri-
mers objectius que teníem. 

L’altre, incrementar l’ús de les vies d’altes prestacions, 
que estaven absolutament infrautilitzades, per oposi-
ció a vies que hi transcorren paral·lelament i que en 
aquests moments ens plantegen molts problemes de 
seguretat viària. Crec que aquest és un tema impor-
tant; hem d’evitar l’augment de la congestió de les car-
reteres que ens corren paral·leles a autopistes, que, en 
aquests moments, també com a conseqüència de la re-
cessió, estan infrautilitzades.

Tercer aspecte, generar inversions. Vostè s’hi ha refe-
rit. Ara que l’Administració no podem ser client, era 
molt important que poguéssim actuar i generar inver-
sions. El Blanes-Lloret s’ha explicat, la connectivitat 
de Mataró, i també per indicació del president vam es-
tar atents a la variant de Valldegata, que es farà. Per 
tant, en aquesta legislatura, aquesta és una obra que 
s’incorpora en un marc d’actuacions de prop de 100 
milions d’euros que incorporem com a petició i també 
com a vocació d’estímul per a les empreses, per a les 
enginyeries, que, desgraciadament, ara no podem re-
colzar com voldríem.

Un darrer aspecte molt important: canviem de model 
en el sentit de fer possible que la mobilitat privada ge-
neri ingressos, cànon per a l’Administració, entre 1 i 2 
milions d’euros per a l’Administració, i també la pos-
sibilitat de gratuïtat absoluta per a totes les línies de 
transport regulars que en aquests moments actuen a la 
C-32 i a la C-33. Per tant, amb mobilitat privada...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

...financem transport públic.

Moltes gràcies, senyora presidenta

La presidenta

La pregunta següent és sobre les actuacions iniciades 
amb motiu dels moviments sísmics detectats a les Ter-
res de l’Ebre.

Pregunta 
al Govern sobre les actuacions iniciades  
amb motiu dels moviments sísmics detectats 
a les Terres de l’Ebre (tram. 310-00141/10)

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

Annabel Marcos i Vilar

Gràcies, presidenta. Honorable conseller Espadaler, 
de tots són coneguts els sismes que els darrers dies 
hem patit a la demarcació de Tarragona i, en concret, 
a les Terres de l’Ebre, tot i que ja fa més de dos anys 
que l’Observatori de l’Ebre ens va alertar del risc de 
terratrèmols per les injeccions de gas a la planta Cas-
tor. En un mes s’han produït més de cinc-cents sis-
mes, que han arribat a escala de 4,3 graus de l’esca-
la de Richter, dades molt preocupants, ja que des del 
1930 al delta de l’Ebre no s’havien registrat sismes su-
periors als 2,9 graus.

No entrarem en l’avaluació dels procediments admi-
nistratius que s’han fet, tant governant el Partit Soci-
alista com el PP. Ara toca la defensa de la seguretat, 
que és prioritària en aquests moments. Existeixen po-
blacions, com Alcanar, Ulldecona i Sant Carles de la 
Ràpita, que aquesta mateixa setmana celebraran plens 
extraordinaris per presentar mocions que demanen el 
tancament definitiu de la planta Castor. Concretament, 
avui mateix, l’Ajuntament d’Alcanar fa ple extraordi-
nari, i avui ens acompanyen dos regidors d’aquesta 
mateixa localitat.

En aquest procés, a més de la manca d’informació, 
s’ha produït una manca de respecte envers els alcaldes 
catalans de les poblacions més afectades, que no van 
ser convocades a la reunió del passat dilluns amb el 
ministre d’Indústria, tal com ahir mateix va denunci-
ar el senador Ferran Bel a la cambra alta. La ciutada-
nia demana de forma immediata el desmantellament 
de la planta marítima i també de la planta terrestre. És 
la voluntat del poble, la que veu en perill i la que re-
ivindica el seu tancament, igual que demanen que es 
mantingui activat el pla d’emergències Sismicat, tot i 
no haver-se produït, com vostè ha dit, sismes de tan-
ta intensitat, però que aquesta passada nit encara han 
tingut sismes.

Davant d’aquesta situació, des del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió li voldríem fer les següents 
preguntes: quin és el capteniment del Govern amb re-
lació als moviments sísmics detectats en diferents po-
blacions de les Terres de l’Ebre i de Tarragona i qui-
nes actuacions s’han endegat respecte a això per part 
del Govern de la Generalitat?

Moltes gràcies.
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La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Ramon 
Espadaler, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
el Govern de la Generalitat en cap moment s’ha cre-
uat de mans respecte a aquest tema ni ha mirat cap 
a un altre costat. Ben al contrari. Per dues raons: la 
primera d’elles, perquè tot allò que afecta els munici-
pis, els ciutadans d’aquest país és cosa de preocupa-
ció del mateix Govern de la Generalitat, i la segona, 
doncs, perquè tenim la plena competència, com esta-
bleix l’article 132 del nostre Estatut, en tot allò que és 
la protecció civil, i estem davant d’un tema que afecta, 
i molt, la protecció civil. 

Per tant, nosaltres hem endegat un conjunt d’accions 
des de tres perspectives ben diferents. Per un costat, 
hem activat, com vostè deia, el pla Sismicat. Val a dir 
que ho vàrem fer escoltant l’opinió dels alcaldes, de 
tots els alcaldes directament afectats. Hi havia un risc; 
hi havia un risc cert que l’activació del pla Sismicat 
generés encara més alarma, però estàvem en un mo-
ment en què, per la reiteració dels episodis, vam con-
venir que ja hi havia prou alarma com per no donar 
una resposta. I, per tant, conjuntament i d’acord amb 
els alcaldes, l’autoritat competent per activar el pla, 
que és el conseller d’Interior, així ho va fer. 

Puntualitzar-li una qüestió important. La darrera re-
unió... L’activació del pla comporta la creació d’uns 
grups de treball en què hi han els cossos operatius, els 
diferents ajuntaments, municipis i comarques i dife-
rents organismes de la Generalitat. A la darrera reu-
nió que vàrem fer ahir a Tortosa, a la Delegació del 
Govern, vàrem, de mutu acord, prendre una decisió 
important, o dues d’importants. Una, continuar tenint 
activat el Sismicat a nivell d’alerta, perquè ens per-
met dotar-nos d’aquestes eines, d’aquests instruments 
de cooperació ràpida amb els ajuntaments, alhora que 
ens permet, evidentment, tenir alertats els cossos, si és 
el cas, que haguessin d’intervenir. L’altra decisió que 
vàrem prendre, també important, en nom de donar la 
màxima utilitat al comitè tècnic, que és el que acti-
va el Pla Sismicat, demanar, invitar, convidar un re-
presentant de l’Estat a incorporar-se a aquesta reunió. 
Amb la qual cosa tindrem un organisme que està ava-
lat pel pla Sismicat, per tant, té a veure amb tot allò 
que és protecció civil a nivell de Catalunya, i, per al-
tra part, hi serem presents tots aquells que, d’una altra 
manera, hi hem de ser presents: administracions lo-
cals, amb els quals anem colze a colze...

Permeti’m un parèntesi en aquest sentit. Vam fer una 
ferma defensa i una queixa rotunda davant del minis-
tre pel fet que aquests no havien estat convocats, els 
alcaldes de la part catalana. Vam traslladar-ho al mi-
nisteri, que, per a reunions de futur, crèiem que era 
impresentable que no hi poguessin ser. Per tant, hi se-
ríem representats, ara, dins del Sismicat, també, des-
prés de fer aquesta invitació formal que vàrem acordar 
ahir, doncs, totes les administracions locals, Admi-
nistració de la Generalitat –competent en la matèria 

de protecció civil– i també l’Administració de l’Estat, 
que és la qui ens ha de lliurar aquelles informacions, 
aquelles dades de què, malauradament, encara, a dia 
d’avui, després d’haver-ho...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Interior

...fet per moltes vies, encara no disposem.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’aplicació de la Resolu-
ció del 10 de setembre de 2013, de la Direcció General 
de Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut i 
Farmàcia, del Ministeri de Sanitat, relativa a la mo-
dificació del finançament públic de medicaments dis-
pensats en les farmàcies dels hospitals.

Pregunta 
al Govern sobre l’aplicació de la Resolució  
del 10 de setembre de 2013, de la Direcció  
General de Cartera de Serveis del Sistema  
Nacional de Salut i Farmàcia, del Ministeri 
de Sanitat, relativa a la modificació del 
finançament públic de medicaments 
dispensats en les farmàcies dels 
hospitals (tram. 310-00142/10)

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

Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, honorable presidenta. A final del passat mes 
de setembre vam ser coneixedors, no sense sorpresa, 
de la resolució de la Direcció General de Salut i Far-
màcia, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableix 
la introducció d’un nou copagament per als medica-
ments que es dispensen als serveis de farmàcia dels 
hospitals a pacients no hospitalitzats i que fins ara 
eren gratuïts. Aquesta mesura, que havia d’entrar en 
vigor l’1 d’octubre, afecta un total de 157 presentaci-
ons farmacològiques, la major part de les quals estan 
indicades i es prescriuen a pacients que pateixen ma-
lalties greus i cròniques, com són l’hepatitis C, l’artri-
tis reumatoide, malalties immunològiques i respiratò-
ries greus i també càncer. 

Alguns mitjans de comunicació ho han descrit com un 
altre revés als malalts crònics i greus, i des del grup 
parlamentari acollim amb preocupació aquesta reso-
lució, ja que la seva aplicació pot generar dificultat 
d’accés a alguns d’aquests medicaments per part de 
determinats usuaris. En aquest sentit, el Departament 
de Salut ja va mostrar el seu desacord amb aquest nou 
copagament, considerant que no té sentit aquesta me-
sura com a efecte dissuasori, i es va anunciar que a 
Catalunya es prendran mesures per garantir l’accés 
de tots els ciutadans als medicaments de dispensació 
ambulatòria i hospitalària. En aquesta mateix línia, fa 
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pocs dies es va aprovar una proposta de resolució en el 
marc del debat de política general. Així mateix, també 
es va demanar al ministeri l’ajornament de la mesu-
ra, juntament amb d’altres comunitats autònomes, al-
gunes de les quals governades pel PP, i la revisió de 
tots els criteris i condicions de finançament de medi-
caments. 

Honorable conseller, voldríem conèixer, doncs, el cap-
teniment del Govern pel que fa a l’aplicació de l’es-
mentada resolució i quins seran els mecanismes que 
es posaran en marxa per a compensar i tanmateix 
també tranquil·litzar els ciutadans i ciutadanes que no 
puguin fer front al pagament dels medicaments dis-
pensats des de la farmàcia hospitalària i ambulatòria.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

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

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, honorable presidenta. Il·lustre diputada, com 
vostè deia molt bé, el primer que ens va causar aquest 
decret és sorpresa. Sorpresa perquè havíem estat re-
units tots els consellers de Salut del conjunt de l’Es-
tat amb la ministra a Barcelona i aquest tema ni va 
ser tractat ni va ser mencionat. Això va motivar que 
la reacció immediata fos adreçar-nos per escrit a la 
ministra, demanar-li un ajornament d’aquesta mesu-
ra, d’aquesta resolució, una revisió del seu contingut i, 
sobretot, fer una reflexió molt profunda sobre l’efecte 
acumulatiu que van tenint els copagaments que s’estan 
plantejant des del nivell de l’Estat, quan es fan d’una 
manera agregada, eh? Anem agregant copagaments 
sense tenir present que això té un efecte acumulatiu 
que, en tot cas, vulneraria tots els principis de l’OMS 
respecte a l’accessibilitat com a dret a l’atenció sanità-
ria per motius econòmics.

Vam fer pública la nostra posició, com vostè deia, de 
no abordar en cap moment l’aplicació d’aquesta mesu-
ra fins que no tinguéssim una resposta global a aquest 
problema del conjunt dels copagaments que va esta-
blint l’Estat. Vam fer, com sap molt bé, un acord de 
govern encarregant al CatSalut que prengués les me-
sures oportunes per, sense vulnerar la resolució, fer un 
model que permetés i que vetllés perquè els criteris de 
la prestació farmacèutica siguin exclusivament crite-
ris clínics i farmacèutics i no criteris econòmics. I, en 
segon lloc, instar el Servei Català de la Salut que, en 
l’actual model de copagament, es dispensi on es dis-
pensi un medicament, no hi hagi més que un únic llin-
dar, i no dos llindars i dues taules per mesurar si m’ho 
donen a l’hospital o m’ho donen a la farmàcia. Aques-
tes dues coses són l’encàrrec al Servei Català de la Sa-
lut, amb la garantia absoluta que ningú haurà de pagar 
un medicament de dispensació ambulatòria o hospita-
lària fins que tots aquests conceptes dels copagaments 
acumulatius no estiguin resolts.

I, per altra banda, permeti’m que li digui que nosaltres 
continuem defensant davant del conjunt de les políti-

ques de l’Estat en l’àmbit de la salut el dret de ciutada-
nia com a dret a l’atenció sanitària de la protecció de 
la salut, el dret i l’obligació de contribuir per nivell de 
renda a la seva sostenibilitat, i que, en tot cas, hi torno 
a insistir, fidels als principis de l’OMS, aquesta contri-
bució per nivell de renda mai, mai sigui una barrera 
per accedir a l’atenció sanitària o a la protecció de la 
salut.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les manifestacions ultra-
dretanes previstes per al 12 d’octubre de 2013.

Pregunta 
al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les manifestacions 
ultradretanes previstes per al 12 d’octubre 
de 2013 (tram. 310-00143/10)

La formula el senyor David Fernàndez, del Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Una prèvia a propòsit de les pa-
raules justes de la presidenta d’avui. Entre Lampedu-
sa el 2013 i Portopalo el 1996, a Sicília, no van cinc-
cents morts, en van quinze mil, la qual cosa és una 
demostració d’un genocidi gairebé silent. Quinze mil 
persones que han mort ofegades a la Mediterrània, 
conseqüència, també, de polítiques de racisme.

Dit això, la pregunta està adreçada al conseller Ra-
mon Espadaler, amb relació a l’anunci de les diverses 
fesomies de l’extrema dreta, ja sigui espanyolista, neo-
nazi o xenòfoba, per al proper 12 d’octubre. 

Són conegudes dues convocatòries, la de Sants-Mont-
juïc, promoguda, entre d’altres, pel grup que va assal-
tar la Blanquerna a Madrid, i també la convocatòria, 
amb matisos, de la xenòfoba Plataforma per Catalu-
nya i del neonazisme gens camuflat del Casal Tramun-
tana a la convocatòria de plaça Catalunya, de les dotze 
de dissabte.

Dit això, la pregunta és quins són la preocupació i el 
plantejament de la conselleria davant aquests fets i si 
no és suficient que els convocants de Sants-Montjuic 
hagin dit aquesta mateixa setmana que recorreran al 
terrorisme i a vessar sang per impedir la independèn-
cia del nostre poble o que les seves convocatòries 
in ter nes –i la divisió d’informació en té els detalls– 
anunciïn que vénen a «cazar perros catalufos», i si no 
són suficients, també, tots els morts acumulats des de 
Guillem Agulló fins avui, fins al darrer a Grècia, per 
aixecar un mur contra el feixisme i per actuar amb 
fermesa i contundència.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Ramon 
Espadaler, conseller d’Interior.
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El conseller d’Interior

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, és 
evident que existeix preocupació per com es gestioni 
tot el dia 12 d’octubre a Catalunya per part del Govern 
de la Generalitat, per part del Departament d’Interior; 
no podia ser d’altra manera.

Nosaltres ens movem a partir de dos paràmetres im-
portants. Per un costat, estem –i vostè ho coneix molt 
bé– davant de l’exercici d’un dret fonamental; aques-
ta és una qüestió que mai, mai, mai podem perdre de 
vista. I l’altre, no menor, i que tampoc perdrem de vis-
ta des de la perspectiva del Departament d’Interior, és 
que hem de garantir, doncs, per un costat, aquest lliu-
re exercici del dret fonamental a manifestar-se, i vet-
llar també per les qüestions, no menys fonamentals, 
d’ordre públic. I és en l’aplicació d’aquests dos criteris 
que hem anat resolent..., i aquest dematí li comunico 
que comunicarem a totes aquelles persones que s’han 
adreçat al Departament d’Interior, doncs, quines són 
les manifestacions que, evidentment, queden –si val a 
dir l’expressió– autoritzades i quines queden modifi-
cades i quines queden prohibides.

I aquests són els dos paràmetres en què ens mourem 
des d’aquesta preocupació i des d’aquesta doble garan-
tia: correspon al Departament d’Interior garantir, per 
un costat, que es pugui exercir, doncs, aquest dret fo-
namental a expressar les idees, però també correspon 
–i ho exercirem el Departament d’Interior– que això 
es faci amb civisme i sense cap mena d’alteració de 
l’ordre públic.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula el senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, conseller. Efectivament, un debat recorre 
Eu ropa, que és el dels drets, el dificilíssim equili-
bri entre drets que remet a si deixem pujar al vaixell 
aquells que el volen enfonsar o si reconeixem drets 
a aquells que permanentment els neguen cada dia.

Jo només li demano una cosa. Sants, el barri de Sants 
va conquerir fa tretze anys, en condicions polítiques 
molt pitjors que les d’ara –Julia García-Valdecasas a la 
Delegació del Govern, majoria absoluta del PP–, aïllar 
l’extrema dreta a la muntanya de Montjuïc. Nosaltres 
estem per la il·legalització, com demanen les vint enti-
tats de Sants que ahir ho van fer públic; però no abaixi 
el llistó, perquè les victòries democràtiques no duren 
per sempre i s’han de mantenir. Per tant, aquest aïlla-
ment cap a l’extrema dreta, i també la il·legalització; és 
a dir, no sé si és civisme dir que es practicarà el ter-
rorisme...

La presidenta

Senyor diputat...

David Fernàndez i Ramos

...i que es caçaran «catalufos», no?

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies. Per detallar una mica més el que 
li precisava en la primera part de la meva pregunta, 
aquest dematí comunicarem a tots els organitzadors, 
particularment al grup a l’entorn de Democràcia Naci-
onal, que aquella manifestació que volia discórrer en-
tre la plaça de Sants i la plaça d’Espanya no l’autorit-
zarem, és a dir, la prohibirem. Sí que autoritzarem allò 
que s’ha fet cada any des de l’any, si no m’erro, 83, que 
és des de la plaça Espanya fins a la plaça Sant Jordi, 
a dalt a Montjuïc. Això ho fem en base als informes, 
val a dir que coincidents, entre el Cos de..., que tenim 
des del Cos de Mossos d’Esquadra, i també, evident-
ment, interlocutant, com no podia ser d’altra manera, 
amb les autoritats locals, i molt particularment amb 
la Guàrdia Urbana i la regidoria de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Per tant, nosaltres amb això entenem que equilibrem 
l’exercici, doncs, d’aquests drets, dels de la manifesta-
ció, però, en qualsevol cas, fem una frontera fina per 
tal que l’ordre públic pugui ser garantit. I en aquest 
sentit ja li expresso amb aquesta claredat meridiana 
que sí que prohibirem –i així ho comunicarem aquest 
dematí– aquesta part de manifestació de Democràcia 
Nacional, d’aquesta expressió de la ultradreta, entre la 
plaça de Sants i la plaça Espanya i, en canvi, perme-
tríem allò que cada any, des de l’any 1983, s’ha anat 
esdevenint entre la plaça Espanya i la plaça Sant Jordi, 
a dalt a Montjuïc.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la data de presentació 
dels pressupostos del 2014.

Pregunta
al Govern sobre la data de presentació dels 
pressupostos del 2014 (tram. 310-00132/10)

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

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyor conseller d’Economia, 
per què el Govern del senyor Artur Mas, inspirat per 
Esquerra Republicana de Catalunya, no ha presentat 
el Projecte de pressupostos de l’any 2014, tenint en 
compte que és demà quan finalitza el termini, d’acord 
amb el que estableix la Llei de finances públiques de 
Catalunya?

La presidenta

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

Senyora presidenta... Senyor diputat, s’està treballant 
intensament en la confecció dels pressupostos, amb 
l’objectiu de poder-los aprovar abans de final d’any i 
amb l’objectiu, a curt termini, de presentar-los el dia 
29 d’octubre. Aquest és l’objectiu en aquest moment, 
i esperem que el podrem complir; però, en tot cas, si 
hi ha un endarreriment serà d’una setmana més, i l’ob-
jectiu, ho repeteixo, és tenir-los aprovats a final d’any.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’il·lustre senyor José 
An tonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyor conseller d’Economia, per quart any conse-
cutiu, el Govern del senyor Artur Mas continua sense 
presentar els pressupostos quan toca. Si l’any 2013 ni 
tan sols han presentat el projecte de pressupostos, per 
a l’any 2014 comencen amb molt mal peu, incomplint 
el que estableix la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.

Senyor conseller, el Govern d’Espanya ja fa més de 
deu dies que ha presentat el Projecte de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2014 (remor de veus), 
mentre vostè continua igual d’aturat. Senyor Mas-Co-
lell, vostè s’ha convertit en el pitjor conseller d’Eco-
nomia de totes les comunitats autònomes d’Espanya. 
(Persisteix la remor de veus.)

Senyor Mas-Colell, amb vostè de conseller d’Econo-
mia, mai la Generalitat de Catalunya ha presentat un 
pressupost quan toca. Amb vostè de conseller d’Eco-
nomia, per primer cop en tota la història la Generali-
tat ha estat un any sencer sense presentar el projecte 
de pressupostos. Senyor conseller, amb vostè de con-
seller d’Economia, la Generalitat de Catalunya mai ha 
complert amb els objectius de dèficit. Senyor conseller, 
ha estat amb vostè quan la Generalitat de Catalunya ha 
obtingut la consideració creditícia de «bo escombra-
ria».

Però, per si no n’hi havia prou, a part, vostè, de no fer 
la feina, tampoc dóna la cara. Fa sis dies, fins a vuit 
ocasions, la majoria parlamentària d’Esquerra Repu-
blicana i Convergència i Unió va impedir que vostè 
hagués de comparèixer en seu parlamentària a la Co-
missió parlamentària d’Economia, Finances i Pressu-
post.

Per això, senyor conseller, li pregunto: creu que ge-
nera credibilitat en l’economia catalana que vostè in-
compleixi el més bàsic de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, com és presentar els pressupostos, 
o que es negui a comparèixer a debatre en seu parla-
mentària?

Per això, senyor conseller, li demanem que abandoni 
els tics antidemocràtics i presenti el projecte de pres-
supostos. Digui als catalans i en aquest Parlament 
com es pensa gastar els diners dels catalans, dels seus 
impostos, i expliqui quins impostos pensa apujar per 

a l’any 2014. En definitiva, senyor Mas-Colell, els ca-
talans tenim dret a saber com es gastarà vostè els di-
ners dels impostos dels catalans. En definitiva, senyor 
Mas-Colell, doni la cara i treballi d’una vegada, que, 
del que portem de legislatura, vostè està completa-
ment aturat, paralitzat; no sé si és perquè està en mans 
d’Esquerra Republicana de Catalunya o per voluntat 
pròpia seva.

Gràcies, senyora presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor An-
dreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Li recordo, per posar petites precisions, que el Govern 
del senyor Rajoy no ha complert l’objectiu de dèficit ni 
l’any 2011 ni l’any 2012, eh?, per deixar-ho clar.

Respecte a saber com es gastaran els impostos dels ca-
talans, jo li vull fer constar que una bona proporció ja 
ho sabem, perquè els impostos dels catalans, una bona 
proporció, se’ls gasta el senyor Rajoy pel seu compte 
(aplaudiments), i, per tant, ja ho sabem des de fa uns 
quants dies.

Miri, els pressupostos, com vostè sap, partiran de la 
base de mantenir la despesa de l’any 2012. Creiem que 
el compliment dels serveis públics a Catalunya no per-
met més rebaixes de despesa, i, per tant, la despesa es 
mantindrà.

Atès el fet que, pel que sabem fins ara –i els pressu-
postos generals de l’Estat això no ho modifiquen–, 
la bestreta corresponent als ingressos de l’any vinent 
serà inferior en 540 milions als corresponents a l’any 
2013 –vés a saber per què–, en aquestes condicions és 
clar que articular un pressupost amb l’1 per cent del 
dèficit per la banda dels ingressos serà difícil i com-
plicat.

Vull fer constar que ahir, a la vista que el Govern cen-
tral no va contestar el nostre requeriment sobre la qües-
tió, vam decidir presentar un contenciós administratiu 
per l’objectiu de dèficit de l’any 2014. Creiem que, amb 
la Llei d’estabilitat pressupostària a la mà, ens corres-
pondria un objectiu de dèficit més equilibrat...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Economia i Coneixement

...més en línia de l’Estat, i que facilitaria molt la... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon al conseller i aquest 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre els compromisos de pa-
gament amb els centres residencials col·laboradors.
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Pregunta
al Govern sobre els compromisos de 
pagament amb els centres residencials 
col·laboradors (tram. 310-00133/10)

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

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, senyora conselle-
ra, quins són aquests compromisos? Jo suposo que ja 
estan fent el pressupost, amb el qual vostè sabrà per-
fectament i podrà dir avui al sector residencial quins 
són els compromisos de pagament, perquè li recor-
do que vostè és una de les conselleres més moroses 
d’aquest Govern.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social  
i Família (Neus Munté i Fernández)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, a 
diferència de vostè, intentaré respondre-li amb bastant 
més rigor del que vostès acostumen a fer, no només 
aquí, sinó també a nivell d’estat, quan tracten les qües-
tions de la dependència.

Vull començar per dir-li que som plenament consci-
ents de les dificultats per què passa el sector residen-
cial, especialment els centres que treballen amb nosal-
tres en règim de col·laboració, i que el nostre objectiu, 
allò en què treballem en el dia a dia sense cap ajut per 
part de vostès, tot al contrari, és el de poder fer front 
a aquests pagaments al més aviat possible i contribuir, 
lògicament, a millorar la situació del sector, que tam-
bé té a veure amb la dels seus treballadors i els seus 
usuaris.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor Rafael 
López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Presidenta, ara hem es-
coltat una resposta que a nosaltres ens preocupa; diu: 
«Ja pagarem.» Aquesta és la resposta que ens dóna 
avui el Govern de la Generalitat als ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya: «Ja pagarem», «Ja veurem quan 
pagarem.» És la resposta que diu la consellera de Ben-
estar Social i Família en aquest Parlament.

Miri, el sector el que no necessita ara són copets a l’es-
quena. I vostè ens diu: «No, no, el sector residencial 
és fonamental per al futur de Catalunya.» No necessi-
tem copets a l’esquena. Miri, fa uns deu anys, hi havia 
un programa que es deia El rival más débil –suposo 
que alguns de vostès se’n deuen recordar–; doncs, en 
aquests moments podem dir, senyora consellera, que 

vostè és «el rival más débil» del Govern de la Genera-
litat de Catalunya. Perquè les primeres retallades... El 
senyor Boi Ruiz potser ho era la legislatura passada, 
però ara li ha passat la pilota a vostè, perquè les pri-
meres retallades que es fan quan vénen malament les 
coses és al Departament de Benestar Social i Família.

Miri, li recordo una cosa. Vostè ara ha paralitzat les 
PEVS. Per a la gent que ens escolta, les PEVS, les pres-
tacions econòmiques vinculades a servei, són aquelles 
persones que estan en una residència privada esperant 
una residència pública, onze mil persones en total. I ara 
les ha paralitzat. Què farem ara amb aquestes onze mil 
persones? Aquestes són les respostes que vostè ha de 
donar en aquest Parlament; no digui: «Ja veurem quan 
pagarem». Què farem? Les tornarem cap a casa? Que 
ara entenem per què vostès es van posar allò de «Ben-
estar i Família»: perquè vostès tornen a les famílies les 
competències socials; ara ho han de fer les famílies, 
allò que vostès no volen fer.

Miri, deixi’m que li digui una cosa. En un any, un any 
només, vostès van paralitzar 70 milions d’euros del 
juliol de l’any passat; vostès han deixat de pagar 90 
milions de les prestacions econòmiques vinculades a 
servei; vostès han rebaixat un 4,6 per cent les tarifes 
dels mòduls sociosanitaris... Ara que ens presenten un 
pla sociosanitari que diuen que serà l’enveja del món, 
doncs, redueixen un 4,6 per cent les seves tarifes i han 
congelat les tarifes residencials.

Però el problema no és només la seva política de reta-
llades; el problema és, com hem vist avui, la seva in-
decisió. Cada estiu ens sorprèn amb alguna cosa. Vos-
tès se’n recorden, del que va passar fa dos estius amb 
la renda mínima d’inserció? Doncs, va passar el ma-
teix l’estiu passat amb les residències.

I vostè sempre en dóna les culpes al Govern de l’Es-
tat. Doncs, miri, li dono la solució molt bàsica per a 
les prestacions econòmiques vinculades a servei. Sap 
quant costa arreglar el problema? Li ho dic: un Born i 
mig, el que va costar arranjar el Born i mig. Sap quant 
costa arreglar el problema dels cinc-cents...? Una 
quarta part del que costen les ambaixades.

La presidenta

Senyor diputat...

Rafael López i Rueda

I sap quant costa –acabo, senyora presidenta– arreglar...

La presidenta

...se li ha acabat el temps.

Rafael López i Rueda

...el problema de les...? Acabo, senyora presidenta...

La presidenta

No, ja ha d’acabar. Per respondre té la paraula l’hono-
rable senyora Neus Munté.
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La consellera de Benestar Social i Família

Senyor diputat, vostè pot anar parlant del Born i pot 
seguir amb el seu disc ratllat tot el temps que vulgui. 
El que succeeix és que, mentre aquest Govern fa un 
esforç i un sobreesforç continuats en matèria de de-
pendència, vostès –vostès–, el seu Govern, a Madrid, 
treu pit dient que els ajustos pressupostaris en depen-
dència «ja són història»; fixi’s el que diuen els seus 
companys de Madrid. I això és absolutament fals, per-
què aquests ajustos i aquest patiment l’hem patit i el 
continuem patint, no només el Govern de la Genera-
litat, que ha de fer aquest sobreesforç, sinó tot aquest 
sector pel qual vostè manifesta estar tan i tan preocu-
pat. La història el que ens ensenya sap què és? Que el 
que estan és escanyant el sistema, fent petites mosse-
gades, sí, en el sistema de la dependència i incomplint 
reiteradament els seus compromisos.

Miri, les seves retallades han estat unilaterals, des d’a-
quest punt de vista, unilaterals i en cap cas dialogades 
i, evidentment, molt menys negociades amb les comu-
nitats autònomes.

Quan es va aprovar la Llei de la dependència, l’ales-
hores president Zapatero va parlar de hito histórico, fi-
ta històrica. I sap què va dir, l’aleshores president del 
grup parlamentari, el senyor Rajoy? Es va mostrar 
molt satisfet per l’aprovació d’aquesta llei i va dema-
nar que s’hi destinessin recursos econòmics suficients. 
Doncs bé, res d’això vostès han fet, sinó tot el contrari: 
han estat desmantellant, han estat incomplint aquell 
compromís de pagar la Llei de dependència a parts 
iguals i, el que és pitjor, han estat fallant a les expecta-
tives, però, sobretot, a les necessitats de tantes i tantes 
persones.

Vostè diu que podem fer moltes coses. També vostè 
en pot fer algunes, per exemple, ja no li parlo de com-
plir la Llei de dependència, perquè és evident la se-
va manca de voluntat de fer-ho, poden deixar de reta-
llar, poden deixar d’afeblir aquesta llei, que ja ho està 
prou, però també poden fer altres coses. Em parla de 
les entitats col·laboradores... Doncs, miri, una part del 
deute del mes de juliol de 2012 està precisament amb 
l’ICO a proveïdors, accelerin el pagament d’aquest 
ICO. Això podrà, també, resoldre una mica el pati-
ment d’aquestes persones

Miri si tenen feina a fer –miri si tenen feina a fer–, des 
d’aquest punt de vista, amb una llei que no van apro-
var vostès però que van aplaudir amb entusiasme...

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera de Benestar Social i Família 

...i que després han continuat desballestant.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el manteniment de les 
retallades de les retribucions dels treballadors públics.

Pregunta
al Govern sobre el manteniment de 
les retallades de les retribucions dels 
treballadors públics (tram. 310-00139/10)

La formula la il·lustre senyora Carina Mejías, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. En uns moments en què el 
Govern de Catalunya ha posat en pràctica una nova 
tècnica política que, sens dubte, passarà a la història 
com una loa a la concòrdia i a la fraternitat, que és fer 
llistat de bons i dolents i, en aquest cas, de greuges..., 
a mi m’agradaria saber com explicaran en aquest cas 
als funcionaris catalans que seran, juntament amb els 
d’Andalusia, els únics funcionaris de tot l’Estat, de tot 
Espanya, que no cobraran la seva paga extra.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Sí, gràcies, presidenta. Senyora diputada, jo crec que 
s’explica perfectament. Vostè sap que la situació eco-
nòmica, pressupostària i tresorera de la Generalitat, 
a conseqüència dels incompliments de l’Estat, a con-
seqüència a més a més d’aquestes obligacions de fer 
front al deute. Avui ara sentíem alguns grups parla-
mentaris recriminant al Govern de la Generalitat que 
no fes front als deutes, en canvi els deutes del Govern 
de l’Estat vers Catalunya, doncs aquí no s’han recri-
minat en cap moment, i voldria recordar que són 8.576 
milions d’euros.

Per tant, és aquesta necessitat de fer front amb un 
pressupost, un pressupost a més marcat per un objec-
tiu de dèficit injust, que fa que hàgim de mantenir les 
mateixes reduccions de despesa que en anteriors exer-
cicis pressupostaris.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, senyora presidenta. Veig que aquesta actitud 
de llistar greuges que també han posat en pràctica la 
senyora Calvet, sòcia de Govern, el senyor Maimí, en 
la seva intervenció i ara mateix vostè, doncs, serà la 
tècnica política que dedicaran fins ara des del Govern 
de Catalunya.

Jo vull recordar que amb l’acord de govern que tenen 
vostès amb Esquerra Republicana de Catalunya no 
han deixat d’exigir esforços als funcionaris catalans 
que en aquests moments ja han perdut més d’un 30 per 
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cent del poder adquisitiu dels seus salaris des de fa un 
parell d’anys. Vostès van dir, en aquell acord de go-
vern, que aquestes retallades salarials serien tempo-
rals i reversibles, i amb la seva pròrroga pressupostà-
ria el que han fet és fer-les indefinides, i, a més a més, 
no hi ha cap possibilitat ni cap intent de fer-les reversi-
bles: ni una cosa, ni l’altra.

I, miri, se’ls acaben les excuses. Sap per què? Perquè 
el president de la Generalitat en el seu debat de políti-
ca general va utilitzar els funcionaris públics catalans 
com a hostatges d’una actitud absolutament intolera-
ble, i va dir que la seva paga extra estaria compensada 
si es compensava l’impost sobre els crèdits bancaris. 
Doncs, mirin, en aquests moments el Ministeri d’Hi-
senda acaba de validar aquest impost que vostès hau-
ran de practicar, ja no tenen excusa, senyora conselle-
ra, i hauran d’acabar amb aquestes retallades salarials.

A mi el que m’agradaria saber és com li explicaran, si 
poden, que aquesta pròrroga pressupostària perpetua 
aquesta situació no com una mesura excepcional, sinó 
com una mesura que es perpetua en el temps. A mi 
m’agradaria que els expliquessin per què han utilitzat 
el salari dels funcionaris com un instrument per fi-
nançar la seva mala gestió i el seu deute des del Go-
vern. I se’ls acaben les excuses també per no treballar 
en benefici dels funcionaris i de les persones a Cata-
lunya.

Jo els recomano, senyor Gordó, aprofitant que s’ha fet 
aquí una pregunta també sobre els funcionaris de justí-
cia, que s’acostin al deganat de la Ciutat de la Justícia. 
Els funcionaris allà estan protestant per les retallades 
salarials, acostin-se allà i sabran que la gent pateix, i 
pateix per la seva mala gestió i per les reiterades reta-
llades que ja no tenen més termini de pròrroga i que, a 
més a més, hauran de ser compensades tant sí com no.

M’agradaria que ens expliqués com pensa compensar 
aquestes retallades salarials que ha dut a terme, rei-
teradament, i que, a més a més, es prorroguen en el 
temps.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Joana 
Ortega.

La vicepresidenta del Govern

Sí; gràcies, presidenta. Senyora diputada, primer, Ca-
talunya no és l’única comunitat. Però, en tot cas, mi-
ri, el que ha prioritzat el Govern de la Generalitat en 
tot moment és prioritzar mantenir els màxims llocs de 
treball possibles, i especialment fer-ho en aquells ser-
veis que són bàsics i essencials per al manteniment de 
l’estat del benestar, que és el que ha fet el Govern de la 
Generalitat.

Però, en aquest sentit, aquesta és una mesura conjun-
tural, i vostès ho saben, i ho hem repetit per activa i 
per passiva. I, a més a més, vam fer un acord de go-
vern, el mes de juny, pel qual s’ha minimitzat aquesta 
mesura que no afectarà tot aquell personal de l’Admi-

nistració que cobra menys de dues vegades el salari 
mínim interprofessional, la qual cosa posa que totes 
aquelles persones que cobrin una quantitat mínima de 
18.064 euros no veuran aquesta supressió de la paga 
extraordinària.

Però, com molt bé va dir el president de la Generali-
tat en el debat de política general, el Govern garantirà 
aquest pagament de la paga extraordinària a través de 
la compensació de l’impost bancari que ens deu i que 
ens ha de compensar el Govern de l’Estat. Això i la 
reclamació de tots els deutes que el Govern de l’Estat 
té cap a la Generalitat, que ens agradaria que a més a 
més hi hagués una majoria parlamentària que hi donés 
recolzament, serà el que faci possible que en endavant 
no hàgim de fer ajustos com aquest.

Vostè sap que el 2014 tenim posat l’accent amb la cap-
tació dels ingressos; esperem la suma de tots els grups 
parlamentaris per fer-ho possible.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les actuacions amb rela-
ció als moviments sísmics que s’han produït a les Ter-
res de l’Ebre.

Pregunta
al Govern sobre les actuacions amb relació 
als moviments sísmics que s’han produït a 
les Terres de l’Ebre (tram. 310-00137/10)

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

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Més de cinc-cents sismes, dels 
quals quasi trenta entre els 2,5 i els 4,2 graus en les 
darreres setmanes davant la costa del Maestrat, Mont-
sià i Baix Ebre, justifiquen, evidentment, que aquesta 
sigui la tercera pregunta del matí amb relació al ma-
teix tema: sismes relacionats amb l’activitat d’injecció 
de gas al magatzem o dipòsit submarí Castor.

Coincidim, conseller, que en aquests moments d’alerta 
la prioritat és garantir la seguretat i també la tranquil-
litat de la ciutadania. I per això ja vam demanar, des 
del Grup Parlamentari Socialista, també fa uns dies, 
el cessament de l’activitat, com a mínim fins que no 
tinguem el resultat de les investigacions obertes; in-
vestigacions que han de servir per conèixer si es van 
fer tots els estudis previs pertinents, com s’assegura 
des del Govern espanyol i la Unió Europea, si hi ha 
hagut possibles negligències o què és el que està pas-
sant exactament per tal de dictaminar, si cal, la sus-
pensió definitiva de l’activitat i també el desmantella-
ment de les instal·lacions si és necessari.

Tornant al tema de la seguretat, vostè avui mateix ha 
justificat, de nou, l’activació del Sismicat per coordi-
nar millor la relació entre les administracions davant 
d’aquesta alerta. 
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Passats aquests dies, conseller, ens agradaria conèixer, 
més enllà de la cronologia dels fets que ja ha explicat, 
quin és el balanç que fa d’aquesta coordinació.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Bé. Doncs, el balanç fins a dia d’avui, i vaig directa-
ment a la pregunta que vostè em formula, és un ba-
lanç positiu des de la perspectiva, doncs, que hi ha ha-
gut una unitat d’acció important entre el Govern de la 
Generalitat, responsable de l’activació del pla, i els al-
caldes de tot color polític, doncs, responsables davant 
dels seus respectius municipis; des d’aquesta perspec-
tiva, jo crec que és una eina útil.

El sentit últim pel qual vam activar el pla Sismicat 
molt fonamentalment, no només per posar en guàrdia 
els cossos operatius, que també en teníem obligació 
i voluntat de fer-ho, era el de dotar-nos d’un instru-
ment que fos útil per donar resposta i per vehicular 
amb agilitat i rapidesa l’Administració. Aquest meca-
nisme és perfecte? No. Ara ens cal una part molt subs-
tantiva que és tenir la informació, que malauradament 
hem demanat per activa i per passiva a l’empresa i al 
Govern central, i ni l’un ni l’altre ens l’ha donada.

I, a partir d’aquí, doncs, ja anirem comunicant quines 
actuacions fem –encara em queda un torn de pregunta 
i seré més precís al respecte–, però la valoració que en 
fem, a dia d’avui, és positiva.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.

Núria Ventura Brusca

Compartim, conseller, les crítiques respecte a l’actitud 
del Govern espanyol, que és qui té la màxima respon-
sabilitat, qui té la informació i qui no la trasllada a 
la Generalitat. Però, conseller, s’han de posar tots els 
mitjans necessaris per tal que una cosa que perseguei-
xes s’esdevingui, i la gravetat i magnitud del tema són 
prou importants perquè totes els administracions amb 
competència en un àmbit o altre o relacionat amb el 
projecte es coordinin per sobre de qualsevol frontera 
imaginària i de qualsevol desavinença prèvia. En mo-
ments complexos, coincidiran amb mi que cal seriosi-
tat i rigorositat i ni una fissura entre les administraci-
ons implicades.

No és de rebut que un mes després dels primers sismes 
s’hagin creat no sé quantes, ja, comissions de coordi-
nació i encara no s’hagin assegut en una mateixa taula 
totes les administracions competents. Si no fos que el 
tema és tan greu, fins i tot seria inclús còmic, veure 
dues reunions a la vegada a deu quilòmetres de distàn-
cia a Vinaròs i a Alcanar per tractar el mateix tema.

Per això li demanem, conseller, que més enllà de con-
vocar l’Estat que, com ja ens ha informat, ha fet, d’una 
vegada, insti el Govern espanyol a crear una verdadera 
comissió de coordinació i seguiment on totes les parts 
hi siguin presents: ajuntaments de banda i banda del 
riu Sénia, governs espanyol, valencià i català, l’empre-
sa, els cossos de seguretat i...

La presidenta

Senyora diputada...

Núria Ventura Brusca

...i si Madrid no ho fa... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Sí; moltes gràcies, presidenta. Senyora diputada, és 
altament probable, no ho sé, però, que no ens posem 
massa d’acord el seu grup i el Grup de Convergència i 
Unió sobre, si mirem el passat, si aquesta llicència va 
estar ben donada o va estar mal donada. És altament 
probable, fins i tot, que amb allò que s’esdevingui des-
prés de l’episodi, doncs, que amb algun altre grup 
d’aquesta cambra no ens acabem de posar d’acord 
amb si l’activitat ha de continuar, pot continuar o no. 
Val a dir que el Govern de la Generalitat se sent, i 
molt, a prop dels alcaldes que pensen que aquesta ac-
tivitat no pot continuar.

Però el que li asseguro que és rotundament cert, 
i que faré tot allò –i farem com a govern– que esti-
gui al nostre abast, és que, mentre duri aquest episo-
di, hem d’actuar com un sol home. I crec que proves 
n’hem donat. Hem convocat allò que estableix la llei, 
ho hem fet d’acord amb els alcaldes, ho continuarem 
fent d’acord amb els alcaldes, convidem el Govern de 
l’Estat a participar d’aquell instrument que és l’únic..., 
no és una comissió creada ad hoc per un episodi que 
es dóna en un moment concret, és l’únic que està ta-
xat, que és l’activació del pla Sismicat, i, per tant, està 
taxat i regulat. I, per tant, tot allò que vagi en la direc-
ció de poder, doncs, ajuntar esforços i de tenir la in-
formació, hi insisteixo, que és un aspecte fonamental 
que ens cal, mentre duri aquest episodi, el Govern de 
la Generalitat hi estarà predisposat. I agraeix, per altra 
part, doncs, el to de les intervencions i de la participa-
ció de tots els alcaldes, de totes les autoritats territori-
als que, d’una o altra manera, estan intervenint i estan 
fent, cadascú des del seu grup parlamentari, també, 
accions en d’altres cambres, com el Congrés dels Di-
putats, per tenir la màxima informació.

Per tant, potser no ens entendrem amb com hem arri-
bat fins aquí; potser cadascú tindrà visions diferents; 
potser no ens entendrem de com hem de continuar, 
però el que sí que li asseguro és que el Govern de la 
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Generalitat farà tot allò que sigui a la seva mà per tal 
que, mentre duri aquest episodi, actuem tots com un 
sol home, perquè això, només això, és el que ens de-
mana tota la ciutadania.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació de les perso-
nes amb dependència.

Pregunta
al Govern sobre la situació de les persones 
amb dependència (tram. 310-00138/10)

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

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, començo pel que 
compartim: des de l’arribada del Partit Popular al Go-
vern l’atenció a la dependència s’està desmantellant, 
tres contrareformes, retallades econòmiques, que són 
sagnants, i al final una llei de la dependència que està 
tocada de mort, que està condemnada a la desaparició. 
En part també, i això ho hem de compartir, amb l’ajut 
del seu grup parlamentari, de Convergència al Con-
grés, que va recolzar el primer decret que va retallar 
la dependència.

Dit això, ara parlem de les seves decisions: 10.800 pla-
ces de prestació de residències tocades de mort. I ara 
què hem de fer, consellera? Els serveis socials i l’aten-
ció a la gent gran és una competència exclusiva de la 
Generalitat. Jo li demano quan aixecarà la suspensió; 
com pensa redreçar aquesta situació, que és insuporta-
ble per a les famílies que no poden atendre ni poden 
pagar el cost privat de les residències i del risc vital 
del sector, que veu com els deutes i la seva discrecio-
nalitat a les retallades l’aboquen al tancament de resi-
dències i a l’acomiadament de treballadors i treballa-
dores.

Li demano, consellera, que dediqui els seus dos mi-
nuts i mig a explicar a aquest Parlament què farà el 
Govern de Catalunya, què farà vostè, amb la gent gran 
amb dependència.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
sort que hem començat parlant d’allò que compartim, 
perquè el que em sembla... –i evidentment que com-
partim coses, però–, el que em sembla una mica tram-
pós és començar a parlar de la Llei de dependència a 
partir de la gestió que en fa el Partit Popular a Madrid, 
oblidant que són vostès els pares i les mares de la Llei 
de la dependència.

Vostès són aquells, als quals abans em referia quan 
responia al diputat senyor Rafa López, que van parlar 
de fita història; són els que van parlar de la quarta po-
ta de l’estat del benestar, i són els primers que van in-
complir, des del primer minut –des del primer minut–, 
amb les previsions d’aquesta llei de fer aportacions a 
parts iguals entre l’Estat i les comunitats autònomes, 
pel que fa al finançament públic de la llei.

Vostès són molt donats a parlar de dades –també el 
representant que abans ha intervingut per part del Par-
tit Popular. Em parla de places, em parla d’incompli-
ments, em parla de deutes. Però, hi ha una dada que 
m’hauria també d’explicar vostè –ja sé que avui aques-
ta no és la dialèctica, però algun dia m’ho haurà d’ex-
plicar–: com és que hi ha una dada que no són capaços 
de retenir ni d’interioritzar, que és el 80 per cent que 
suporta el Govern de la Generalitat per només el 20 el 
Govern de l’Estat. Ara i abans. Aquest 80-20 jo crec 
que és important per una qüestió..., li ho dic de debò, 
de dignitat, fins i tot, de reconeixement d’allò que, des 
del primer dia, no s’ha fet bé, no s’ha fet gens bé.

I, d’aquells incompliments i d’aquella escassa o gai-
rebé nul·la dotació pressupostària de la Llei de la de-
pendència, que ja els l’exigia el senyor Rajoy en vénen 
aquestes dificultats, que no només té Catalunya, que 
les tenen el conjunt de comunitats autònomes, i que té 
una repercussió directa sobre el sector, que està com-
post per sector mercantil, per empreses sense ànim de 
lucre i, en definitiva, per les persones usuàries del sec-
tor de la dependència i les seves famílies.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, la il·lustre senyora Eva 
Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies. Consellera, mai em respon a les preguntes 
concretes que li faig. (Remor de veus.) No ens con-
venç, en absolut. El que li vull..., li ho he demanat i 
li ho tornaré a demanar és que ens digui què pensa 
fer el Govern de Catalunya amb els avis i les àvies ca-
talanes, perquè són la nostra competència i és la seva 
responsabilitat.

En primer lloc, el meu grup parlamentari està molt 
preocupat, però ho estan també les famílies, ho estan 
també els col·legis professionals i les entitats, davant 
del greu risc de desatenció a les persones més vulne-
rables: una de cada tres places a Catalunya. Ha parlat 
vostè amb aquestes famílies que han hagut d’abando-
nar les residències?

En segon lloc, consellera, les formes i el rigor, si us 
plau. Sap què diuen les entitats? Que els donin o bones 
o males notícies, però sorpreses cap, perquè sempre 
són desagradables les que vénen del seu departament. 
No es pot anar pel món així, consellera. Li demanem 
diàleg i transparència, si us plau. Amb fets consumats, 
silencis i retallades retroactives no podem fer re.

Cal respectar les regles del joc. Estan en joc moltes 
famílies i molts treballadors i moltes treballadores. Li 
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exigim, consellera, que afronti les decisions que vos-
tè pren. Vostè té un decret de cartera de serveis que 
l’obliga a mantenir les prestacions a residència. Pot fer 
dues coses: o canviar-la o respectar-la, però no deixar 
en el llimbs les persones... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant 
uns moments.)

La presidenta

Senyora diputada... (Alguns aplaudiments.)

Per respondre, té la paraula l’honorable consellera.

La consellera de Benestar i Família

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, preci-
sament la prioritat és mantenir aquestes prestacions i 
aquests serveis de la Llei de la dependència, hi insis-
teixo, encara que no els agradi escoltar-ho ni als uns 
ni als altres, malgrat les continuades retallades i in-
compliments a aquesta llei, de les quals vostès –vos-
tès–en són els principals responsables perquè són els 
que la van generar. (Remor de veus i alguns aplaudi-
ments.)

I em diu que li expliqui què estem fent. Doncs, escolti, 
dialogar amb el sector. No em parli del sector. Vostè el 
veu, vostè el visita, jo crec que com fan tots els grups 
parlamentaris d’aquesta cambra, però, nosaltres, a 
més de reunir-nos, hi estem negociant, hi estem par-
lant i estem posant sobre la taula mesures realistes que 
ens ajudin en allò que sí que és l’objectiu comú –es-
tic segura també que del seu grup parlamentari–, que 
és la sostenibilitat d’aquest sistema, que està fortament 
amenaçat. Esforços a millorar l’eficiència; agilitar la 
gestió de les prestacions; hem incorporat en els dar-
rers tres anys nous usuaris al sistema –l’any 2010 en 
teníem 108, ara estem parlant de 158.000 usuaris en el 
sistema–, i cercant les fórmules més adients per tal de 
poder atendre les persones.

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera de Benestar Social i Família

...l’únic que volem fer és atendre. I malgrat... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre el projecte Castor.

Pregunta
al Govern sobre el projecte Castor  
(tram. 310-00134/10)

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

Hortènsia Grau Juan 

Gràcies. Conseller, sol·licitarà el Govern de Catalu-
nya al Govern de l’Estat la paralització definitiva del 
projecte Castor, tal com van reclamar sis mil persones 
que ens vam manifestar amb la Plataforma en Defensa 
del Sénia el diumenge a les Cases i com demanen els 
ajuntaments d’Alcanar, la Ràpita i Ulldecona?

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Ramon 
Espadaler.

El conseller d’Interior

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora dipu-
tada, em sembla que he estat prou explícit en les pre-
guntes o les respostes que l’han precedit. El Govern 
de la Generalitat se sent molt proper a la petició de les 
autoritats locals i dels ciutadans angoixats. En qualse-
vol cas, també, és molt conscient que ara estem al mig 
d’un episodi, i, per tant, hem de gestionar aquest epi-
sodi, ho crec, tal com ho estem fent, amb aquest grau 
raonable de consens entre totes les parts implicades.

(Hortènsia Grau Juan intervé sense fer ús del mi-
cròfon.)

La presidenta

Sí, té la paraula.

Hortènsia Grau Juan 

Perdoni. Escrivia el director d’El Periòdico que men-
tre el Govern de l’Estat ni el del País Valencià exigien 
informes geològics, el Govern de Catalunya, amb un 
conseller ecosocialista, sí que els requeria, aquest i al-
tres informes. Això va fer que la instal·lació se n’anés 
a l’altra part de riu. Els «maleïts ecologistes», als que 
sempre se’ns acusa de posar pals a les rodes i voler 
paralitzar el país. Mentre, alguns dels partits que han 
preguntat en aquells moments o callaven o en el mi-
llor dels casos enviaven consellers a convèncer la gent 
que allò era una bona inversió.

Però no vull posar el retrovisor. Miri, el «pelotasso» 
energètic, que és el projecte Castor, ens ha de servir 
per fer una reflexió, al Govern i al grup que li dóna 
suport. Una reflexió en tres sentits: el primer, la inelu-
dible i imperiosa necessitat de tenir rigor en el compli-
ment ambiental, en les avaluacions d’impacte ambien-
tal, abandonar el camí de la desregulació, que vostès 
van començar amb les lleis òmnibus i que el PP ara 
vol consagrar amb el Proyecto de ley de evaluación 
ambiental, anteposant el bé comú als interessos par-
ticulars. Això..., reflexionin ara, quan hagin de fer les 
modificacions urbanístiques per al projecte de Barce-
lona World.

La segona reflexió, amb relació al model energètic i 
amb el principi de precaució. Ja sabem el que diu el 
CSN... El CSN és el regulador, és juez y parte. Però 
també sabem que en l’escenari post Fukushima ni As-
có ni Vandellòs compleixen molts dels requisits dema-
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nats per la Unió Europea i que han de fer grans inver-
sions. Per tant, principi de precaució. Ho han fet amb 
el fracking; apliquin-lo també a l’energia nuclear, per-
què no sabem, els geòlegs no ho saben, si això anirà a 
més. Per tant, apliquin aquest principi i treballin per 
al tancament.

I, tercer –tercer– i últim element, deixin de pensar en 
el sud com en el lloc, en l’espai on han d’anar totes 
les infraestructures energètiques. El sud ja està aguan-
tant molts elements vulnerables –pous d’extracció, nu-
clears, petroquímiques– i que augmenten les sinergi-
es del risc. Per tant, per responsabilitat, treballin per 
l’economia verda.

I ja, per últim, conseller, li pot demanar al president de 
la Generalitat que l’acompanyi... –vostè hi ha estat bai-
xant diverses vegades–, que l’acompanyi a baix, a les 
Terres de l’Ebre, aprofitant que baixarà el diumenge...

La presidenta

Senyora diputada...

Hortènsia Grau Juan 

...a Tarragona a les beatificacions, que l’acompanyi... 
(La presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i 
aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies, senyora presidenta. Ja entenc que el 
sorteig no li ha estat massa propici, i que probable-
ment moltes coses han quedat dites pels qui l’han pre-
cedit, i vostè ha hagut de recórrer al Barcelona World, 
a la beatificació, a les nuclears i no sé quantes coses 
més... Ja entenc que és un recurs parlamentari de sor-
tir-se’n com bonament pugui, però a mi sí que em 
quedaven algunes coses per dir i que les volia dir en 
aquest darrer torn d’intervenció, i és una qüestió que 
curiosament vostè ha obviat: el Govern de la Genera-
litat ha presentat davant de la fiscalia una denúncia al 
respecte.

I ho dic perquè abans he parlat de quina era la via que 
havíem obert a través del Sismicat amb relació a tota la 
qüestió de l’operativa. He parlat de la via política que 
havíem fet amb la reunió amb el ministre Soria, bastant 
infructuosa, per cert, però, en qualsevol cas, hi conti-
nuarem persistint, perquè és la nostra obligació, i el ter-
cer front és el front, en aquest cas, judicial, que s’ha co-
mençat, doncs, presentant aquesta denúncia davant de 
la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial 
de Tarragona i que continuarà, si res no canvia –i res 
fa pensar que hagi de canviar–, perquè l’empresa no 
ens segueix donant les dades que necessitem, que re-
querim, per poder gestionar, doncs, sensatament aquest 
episodi, i com a autoritat, hi insisteixo, de protecció ci-
vil que som, des del Govern de la Generalitat.

I darrera consideració, no? –veig que encara em queda 
una mica més de temps–, deixi’m que li mostri també 
un punt de perplexitat. Vostè diu: «Mentre els uns, els 
ecologistes, doncs, fèiem les expressions que fèiem, el 
Govern enviava consellers.» Era el seu Govern qui envi-
ava..., era el Govern tripartit qui enviava consellers. Per 
tant..., home, cadascú ha de ser una mica responsable.

I és probable que tots hàgim fet alguna cosa no prou 
ben feta, doncs, en aquest procés i no hàgim estat prou 
contundents i no hàgim estat prou clars. I ara jo podria 
anar retraient, grup per grup, doncs, algunes decla-
racions, que en tinc, algunes explicacions davant del 
Congrés dels Diputats, del Senat, que en tinc, alguns 
webs personals d’alguns diputats que es manifestaven 
a favor i que ara, doncs, dissimulen. Però em sembla 
que no és moment..., i, si em permet una expressió 
molt nostrada, ara no toca tirar-nos els plats pel cap, 
ara toca estar al costat dels ciutadans. I això és el que 
farà el Govern de la Generalitat.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Iniciem ara les preguntes al molt honorable president 
de la Generalitat.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
l’articulació de l’encaix de Catalunya  
amb l’Estat i sobre el recorregut de  
les negociacions amb el Govern  
de l’Estat (tram. 317-00084/10)

La primera és sobre la situació política... (veus de 
fons), sobre la situació política i social, i la formula el 
senyor Quim Arrufat, del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez 

Bon dia. Avui és 9 d’octubre, dia nacional del País Va-
lencià. Salutacions des d’aquí. La frase «ara no toca» 
no és frase nostrada, és «vostrada», en tot cas; però 
nosaltres no l’hem feta servir mai.

Volíem fer-li, al president, dues preguntes sobre un 
mateix tema, i va en relació amb les conseqüències o 
als dies que han seguit, o a les actuacions polítiques 
que han seguit al debat de política general entorn del 
dret a decidir. El dia després ens llevàvem amb dues 
portades diferents en quatre diaris, o dos missatges di-
ferents. Dos diaris van dir: «Visca la tercera via.» Dos 
diaris van dir: «La tercera via ha mort.»

Atès que el seu partit lidera, alhora, el sobiranisme, 
o una part del sobiranisme, i lidera, alhora, les nego-
ciacions de la tercera via, per una altra banda –ana-
tomia aquesta, la d’un pactisme que manté sotmès el 
nostre poble, al nostre entendre–, li volem preguntar si 
té constància de en què consisteix aquesta tercera via i 
quin és el parer del Govern sobre la probable, la possi-
ble articulació d’una nova oferta, d’una nova proposta 
d’encaix amb l’Estat espanyol; primera pregunta.
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Segona pregunta: el Ple de política general va apro-
var diferents resolucions; les dues referents al dret a 
decidir, amb diferents matisos, enviaven el debat al 
Congrés dels Diputats, en tot cas, a negociacions amb 
l’Estat espanyol. Nosaltres, després dels esdeveni-
ments polítics d’aquesta setmana –l’autocop de por-
ta del PP al mateix PP, la votació negativa a la moció 
d’Esquerra, BNG i Amaiur sobre el dret de decidir, el 
rebuig i, és més, el llenguatge utilitzat per rebutjar el 
rescat dels peatges o l’aprovació demà de la llei Wert–, 
atesos tots aquests esdeveniments, també li volem pre-
guntar, sincerament, quin recorregut pensa que té el 
viatge a Madrid i què n’espera.

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 Arrufat, sobre la 
seva primera pregunta, dir-li que de via només n’hi ha 
una, que és la que va aprovar aquest Parlament no fa 
gaires dies en forma de resolucions. Què mana, sobre-
tot? Les resolucions del Parlament. Doncs, aquestes 
són les que seguirem; aquesta és la via. Suposo que 
aquí tots els que les vàrem votar estem d’acord a se-
guir allò que vàrem votar.

I vull recordar que el que vàrem votar aquí és con-
seqüència de tota una sèrie de compromisos d’aquest 
mateix Parlament, dels darrers mesos, de tota una sè-
rie de programes electorals, d’un resultat molt clar de 
les eleccions i d’una majoria molt clara d’aquest Parla-
ment, que està a favor del dret a decidir i de la consul-
ta. I això és el que seguirem. Aquesta és la via. I em 
sorprendria que algú dubtés que ha de ser aquesta, 
perquè és la que fixa, precisament, el Parlament de co-
mú acord entre tots nosaltres. 

I, segon, què n’espero del que vostè en diu «el viatge 
a Madrid»? Doncs, miri, li ho diré d’una altra mane-
ra: probablement Catalunya no estaria en la situació 
que està, des d’un punt de vista polític, si les respostes 
de Madrid –quan dic «Madrid» ja s’entén que no vol 
dir una ciutat, no?–, si les respostes de l’Estat espa-
nyol històricament, no només d’ara, no només de l’ac-
tual Govern, haguessin estat diferents. Probablement 
no seríem aquí. Però com que han estat les que han 
estat..., doncs, som aquí.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez 

Miri, cada vegada temem més que la proposta que 
vingui o que s’intenti articular des de parts del seu 
partit, des d’altres formacions polítiques o fins i tot 
des de l’Estat, si hi accedís i fos prou intel·ligent, seria 
una consulta multipregunta que tornaria a posar en la 
centralitat política l’autonomia.

La gent no ha sortit al carrer per demanar una con-
sulta sobre l’autonomia, sinó sobre la independència. 
Aquest és el mandat clar de la gent, i sobre això volem 
decidir nosaltres també. L’única tercera via, li diem, 
que necessita Catalunya és la via, la tercera via de ro-
dalies, per poder evitar que es tornin a produir, com es 
produeixen gairebé a diari, els col·lapses a les infraes-
tructures de proximitat, de les quals Catalunya en té 
bàsicament un nyap, que esgoten la paciència, esgoten 
l’economia...

La presidenta

Senyor diputat...

Quim Arrufat Ibáñez

...i esgoten el benestar de la nostra...

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, jo crec 
que no és sembrant dubtes entre nosaltres, els que es-
tem a favor del dret a decidir, com resoldrem millor 
tot això; em sembla que no és aquest el camí. I, per 
tant, escolti’m, tenim unes resolucions del Parlament, 
sí o no? Les tenim. Es varen aprovar per àmplia majo-
ria, sí o no? Sí, també ho tenim. Estem disposats tots 
a seguir aquestes resolucions? També hi estem dis-
posats. Doncs, escolti’m, deixem-nos d’històries; tota 
la resta, doncs, seran valoracions d’això, valoracions 
d’allò, si aquest ha dit això, si aquell altre ha dit allò 
altre..., però el que mana és el que hem fet en aquest 
Parlament. I aquí és on ens hem de, entenc jo, cenyir 
tots plegats, no?

I, sobre la pregunta i els dubtes que vostè pugui tenir, 
no li ho resoldré jo ara, això, aquí. Hi ha una comissió 
d’estudi al Parlament sobre el tema del dret a decidir, i 
la pregunta s’ha de formular de comú acord entre tots 
els que estem a favor del dret a decidir, perquè aquesta 
és la força del país. I jo estic segur que vostès també 
hi seran.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
finalitat de la llista de deslleialtats de l’Estat 
elaborada pel Govern (tram. 317-00078/10)

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

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, 
aquesta setmana hem conegut una nova llista d’aquest 
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Govern, la llista que vostès en diuen «de deslleialtats» 
–la paraula «deslleialtat» vostès la coneixen perfecta-
ment: és el que fa trenta anys que fan els governs naci-
onalistes amb el conjunt d’Espanya i de la Unió Euro-
pea. (Remor de veus.)

Jo li pregunto, senyor Mas: la llista de deslleialtats 
que vostès anomenen, és a dir, la llista de greuges, la 
llista de plors, la llista de victimisme, la llista que vos-
tès van intentar fer de bons i dolents, de bons catalans 
i dolents –els que estan amb el Govern són els bons i 
els que no estan amb el Govern són dels dolents; per 
cert, apunti’ns en aquesta llista, a Ciutadans–, em pot 
explicar per què serveixen aquestes llistes i quin bé 
fan a la ciutadania catalana? Perquè vostès són un 
govern per governar Catalunya, no són un comitè de 
propaganda; o, bé, sí que ho són, però estan ocupant 
un govern. Per tant, li pregunto: em pot explicar quin 
benefici té per als ciutadans de Catalunya fer llistes 
rere llistes, i cimeres rere cimeres, i concerts rere con-
certs? Poden vostès governar? Ens ho pot explicar, se-
nyor Mas? Perquè, de veritat, deien aquí que s’esgota; 
s’esgota la paciència, vostès esgoten la paciència fent 
llistes i deixant el Govern de Catalunya sense govern i 
sense capacitat de sortir d’aquesta crisi.

Per tant, expliqui’ns, si us plau, quina és la finalitat 
d’aquestes llistes.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, miri, per 
una vegada coincidiré amb vostè: s’esgota la paciència. 
(Rialles.) Però no em refereixo a vostè per la seva pre-
gunta –que segurament és del tot pertinent–, sinó que 
em refereixo que s’esgota la paciència de no cobrar el 
que se’ns deu. I vostès vagin dient que no –vagin dient 
que no–, però fins i tot el ministre Montoro ho reco-
neix, que ens deu diners –normalment en privat–; fins 
i tot el ministre Montoro. El que passa, que diu: «Jo no 
en tinc, de diners, per pagar els deutes que tinc amb 
vostès» –això ja ho diu en públic

I aleshores jo em pregunto una cosa que és molt sen-
zilla: tenim l’obligació –encara que vostès diguin que 
això és victimista i fer el ploramiques i no sé quan-
tes coses més– de cobrar els deutes per poder després 
pagar nosaltres a tota la gent que ens demana que els 
paguem, sí o no? Doncs, escolti’m, això és el més nor-
mal del món.

I aleshores –també li faig jo una reflexió–, tenim una 
llei que parla de lleialtat institucional? Sí. Està, aques-
ta llei, lligada amb el tema del finançament autonò-
mic, i també al de Catalunya? També. Si aquesta llei 
de l’Estat espanyol no es compleix i parla de lleial-
tat institucional, no hem de reclamar nosaltres que es 
compleixi aquesta mateixa llei i, a partir d’aquí, par-
lar de les deslleialtats institucionals que són incompli-
ments d’una llei estatal per part del Govern espanyol? 
No hem de fer això? A veure si ens ho aclareix, senyor 
Rivera.

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Sí, presidenta. De moment el president és vostè, se-
nyor Mas; per tant, les preguntes les hi faré jo, si em 
permet.

Miri, senyor Mas, sap què passa? Que hi han altres llis-
tes a Catalunya que creixen i preocupen bastant més 
que les seves llistes: la llista de l’atur, amb un 24 per 
cent, llista que vostès són incapaços d’abaixar; la llis-
ta d’espera, que ha pujat un 40 per cent des que vostès 
governen, una altra llista que creix i vostès són inca-
paços d’abaixar; la llista d’empreses tancades durant el 
seu mandat i l’anterior, vint mil empreses, aquesta és la 
llista també del seu Govern; la llista de fracàs escolar, 
amb un 30 per cent de fracàs escolar; la llista de ca-
sos de corrupció, que no para de pujar: el cas Palau, el 
cas Clotilde, els indults; la llista, en definitiva, senyor 
Mas, les llistes que preocupen la majoria de catalans, 
allò que ens uneix.

Però vostès estan obsessionats a fer llistes per dividir 
els catalans, a fer llistes de greuges, llistes de bons i 
dolents, llistes d’una part de Catalunya contra l’altra. 
Miri, algun dia a Catalunya, estic convençut, senyor 
Mas, que hi haurà un govern, hi haurà un parlament 
que treballarà per acabar amb les llistes que preocu-
pen la gent i deixarà de fer llistes de bons i dolents 
i deixarà de fer llistes de greuges. Perquè, miri, jo li 
reconec que poden haver-hi qüestions en què poden 
estar d’acord, d’infraestructures i altres qüestions que 
volem que es facin a Catalunya; però no es necessita 
fer llistes, ni plorar, ni tenir un portaveu del Govern 
cada dia plorant i fent victimisme..., per cert, el mateix 
portaveu que li diu al senyor Montoro, al que ha de pa-
gar, «macarra» –amb perdó–, la qual cosa és un estra-
tègia fantàstica per cobrar deutes.

Per tant, senyor Mas, si us plau, dediquin-se a gover-
nar o marxin.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, aquest 
«marxi», realment, doncs, vostè el té com una espè-
cie de ritornello permanent, eh?: «Marxi, marxi, mar-
xi...» Escolti’m, no és vostè qui me’n traurà; és la gent, 
m’entén?, són els ciutadans, o no. Fins ara no me n’han 
tret, i, per tant, li demano una mica de respecte, no 
a mi, sinó als ciutadans que ens han votat i que per-
meten les majories parlamentàries que hi ha en aquest 
Parlament. Això de «marxi» no depèn de vostè, depèn 
de la gent del país. Sigui una mica més respectuós en 
aquest sentit, perquè simplement és un tema d’higiene 
democràtica presentar-ho d’aquesta manera.

I segona cosa que li volia dir, encara que sigui molt rà-
pidament. Doncs, miri, no és un problema de fer llis-
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tes per dividir els catalans; es tracta d’un problema per 
reclamar..., d’una llista per reclamar allò que ens per-
toca a tots els catalans; també a vostès i la gent que els 
vota, a tots. Per tant, el Govern treballa per a tothom, 
fins i tot per a la gent que vota Ciutadans, que també 
tenen dret a cobrar els deutes que ens deuen.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre  
el pla de xoc alimentari i les beques  
de menjador i sobre el garantiment  
dels subministraments bàsics 
(tram. 317-00080/10)

I la formula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President, li volia fer dues pre-
guntes de plena actualitat, una sobre un compromís 
pretèrit i una sobre un compromís que m’agradaria 
que fos de futur.

Compromís pretèrit. El juliol es va aprovar una moció 
d’Iniciativa, també amb el seu vot, d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, que deia «Pla de xoc alimentari» i 
una partida pressupostària oberta per garantir que cap 
nen, cap infant es quedi sense beca menjador per limi-
tacions pressupostàries. Per què no compleixen aquest 
compromís?

Segona pregunta. Aquest és el cinquè hivern des que 
ha començat la crisi, i a moltes famílies se’ls acaben 
els estalvis, se’ls acaben les prestacions i no poden ac-
cedir a la renda mínima d’inserció, i els preus de la 
llum i de l’aigua s’apugen. Què pensa fer per garan-
tir el subministraments bàsics de llum, aigua i aquells 
elements fonamentals per viure?

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, em sor-
prèn que faci aquestes dues preguntes, perquè vostè 
hauria de conèixer les respostes, hauria d’estar al cor-
rent de les respostes.

Primer, quant al Pla de xoc alimentari, s’està fent. Hi 
ha tots els acords amb els consells comarcals, hi ha 
tots els acords amb entitats del tercer sector per ga-
rantir precisament, fins i tot en l’àmbit escolar com a 
conseqüència que molts instituts, moltes escoles s’es-
tan acollint a l’horari que acaba, doncs, a les dues o 
les tres del migdia, que aquelles persones, aquells nois 
i noies que van a aquests instituts que no continuen 
a la tarda, perquè els mateixos instituts han decidit 

acollir-s’hi, tinguin la garantia precisament d’aques-
ta bona alimentació. Això s’està fent, senyor Herrera. 
I ara presentarem el pressupost de cara a l’any 2014, i 
aquest programa estarà garantit, tal com en el seu mo-
ment va decidir el Parlament. Per tant, em sorprèn que 
em pregunti una cosa que en aquest moment, doncs, 
està clarament en la línia de la solució que molts, per 
altra banda, reclamàvem, no?

I respecte al tema dels subministraments vostè sap 
que, concretament en el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, hi han tota una sèrie de programes ope-
ratius –que no són d’ara, per cert; quan vostès gover-
naven, concretament també, en aquesta àrea també 
existien els mateixos programes–, que són programes 
que al que ajuden és a millorar les rendes de deter-
minades persones i de determinades famílies, que en-
tre el Departament de Territori i el Departament de 
Benestar Social, doncs, ajuden que aquestes famílies 
puguin pagar els seus subministraments bàsics. Això 
també són programes operatius. El primer subminis-
trament bàsic, per cert, el lloguer; el primer, el lloguer, 
perquè si no hi ha lloguer no hi ha casa i no hi ha res 
més: ni llum, ni aigua, ni gas, ni res. I això és opera-
tiu, i això s’està treballant i s’estan resolent molts més 
casos que no pas abans en aquests programes.

La presidenta

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

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. Es va comprometre amb una par-
tida oberta, i no ho estan complint, president. No, és 
que vostès ho van votar. I és difícil arribar a acords 
amb un govern que, quan es compromet a una cosa 
mínimament seriosa, el que fa és no complir-la.

Segon element. Avui a Catalunya n’hi ha molts i mol-
tes que temen l’hivern, perquè la llum s’ha apujat un 
66 per cent, perquè el butà ha passat de deu a disset 
euros, perquè des que s’ha privatitzat ATLL l’aigua 
s’ha apujat un 50 per cent, perquè amb la privatització 
de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona «Ai-
gua és vida» diu que el rebut de la llum puja 124 euros 
per família. Cinquanta mil famílies a l’àrea metropo-
litana no podran accedir a l’aigua, aquesta és la crua 
realitat. I això afectarà als més vulnerables: malats 
crònics, infants...

I vostè em diu: «Nosaltres fem.» Doncs, miri, el que 
fan és un pla, la lletra gran, però no hi ha partida pres-
supostària; aquesta és la realitat, no hi ha cap parti-
da pressupostària. No ho estem explicant nosaltres, ho 
està explicant la Taula del Tercer Sector. Mentre que 
hi ha ajuntaments..., tinc aquí el protocol de diversos 
ajuntaments, que el que estan fent és actuar.

I el que nosaltres diem és el que li diu la Taula del Ter-
cer Sector en l’informe que van presentar: que hi ha-
gi partida pressupostària; que hi hagi un informe so-
bre la situació real; que el Govern auditi els costos de 
l’energia; que s’estableixi per llei la garantia de submi-
nistrament bàsic; que els subministraments bàsics no 
es puguin interrompre en sectors especialment vulne-
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rables, com es fa en els hospitals o com es fa a França. 
I el que li demanem, el que li demano és que s’avanci, 
que no esperi, perquè avui, mentre les elèctriques gua-
nyen 6.000 milions d’euros l’any, el que fan és apujar 
el rebut de la llum, i els governs –i el seu també– no 
actuen.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Començaré només pel final. Aquest Govern posarà al-
gun impost sobre la producció d’energia, per exemple 
nuclear, que vostès no es van atrevir a posar (veus de 
fons) quan governaven. Quan governaven no el van 
posar, serà nou.

Dit això, senyor Herrera, no ens perdem amb la ter-
minologia d’una partida oberta. Es resolen els casos 
dels temes alimentaris, o no es resolen? S’estan reso-
lent, senyor Herrera, no digui que no, s’estan resolent; 
no intentin generar un clima en el país, quan això no 
és real. Hi han altres coses que estan fallant, no li dic 
que no, hi ha altres coses que estan fallant: gent que es 
queda sense habitatge, ens està passant alguna vegada. 
Però no és veritat que en el tema alimentari hi hagi tot 
això que algunes vegades s’està dient.

I, finalment, les partides hi són, senyor Herrera, com-
provi-ho vostè en el pressupost. I no només hi són, si-
nó que a més a més no han baixat, són de les poques 
que no han baixat, totes aquestes, fins i tot han pujat.

La presidenta

Senyor president... (Pausa.)

Pregunta
al president de la Generalitat  
sobre l’actuació del Govern davant  
la concentració «Som Catalunya,  
somos España» (tram. 317-00079/10)

La pregunta següent és sobre la situació política, i la 
formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-Ca-
macho, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Senyor 
president, com actuaran vostè i el seu Govern davant 
la concentració «Som Espanya, som Catalunya», del 
proper 12 d’octubre?

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Senyora presidenta... Senyora Sánchez-Camacho, com 
abans ha dit el conseller d’Interior.

(Aplaudiments. Remor de veus.)

La presidenta

Demano a les persones que estan entre el públic que 
es mantinguin en silenci. Té la paraula, per respondre, 
l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor presi-
dent, vostè ha abandonat ser el president de la Gene-
ralitat dels 7 milions i mig de catalans, ha abandonat 
defensar l’interès general dels 7 milions i mig de ca-
talans. Vostè parlava ara en nom de tots quan es tracta 
que li paguin els deutes, però quan es tracta de la se-
va responsabilitat de governar, d’aprovar pressupostos, 
de defensar i fer polítiques de gestió pública per reduir 
l’atur, per lluitar contra el fracàs escolar i per reduir els 
problemes que tenim a Catalunya, vostè no està exer-
cint com a president de la Generalitat de tots els cata-
lans. Perquè vostè només parla de l’enemic i de l’Estat, 
aquest Estat que, per cert, li està pagant a vostè més de 
300.000 factures de Catalunya, de més de vint mil pro-
veïdors, que vostè no hauria pagat, perquè vostè està en 
fallida o quasi fallida (forta de remor de veus), i l’únic 
que l’ajuda és el Govern d’Espanya, mentre que a vostè 
no l’ajuda ningú als mercats.

Però, a més, senyor president, si vostè actuarà davant 
la manifestació del 12 d’octubre com ha dit el conse-
ller, per què no rep vostè els organitzadors? No són 
ciutadans de primera, com els organitzadors de l’al-
tra convocatòria? Vostè per què no rep els convocants? 
No són ciutadans de primera? No són catalans de pri-
mera? Només garanteix la seguretat pública? Vostè 
què parla amb aquesta convocatòria, que no represen-
ta els catalans i les catalanes?

Miri, senyor president, vostè ha equivocat les prioritats 
de Catalunya. Vostè està portant Catalunya al precipi-
ci, està deixant de banda la gran majoria dels catalans. 
I la gran majoria dels catalans no vol el trencament i la 
independència. I jo vull que explorem totes les vies de 
diàleg amb el Govern d’Espanya. I a diferència de vos-
tè –a diferència de vostè–, senyor president, jo seguiré 
persistint per la via del diàleg constitucional, responsa-
ble fins al final per garantir una solució pacífica. 

I perquè els que ens manifestem, els que ens mani-
festem pensant que som catalans i espanyols ens me-
reixem el mateix tracte que vostè ha fet als altres; ens 
mereixem que vagin consellers a aquesta manifesta-
ció; ens mereixem que els serveis públics catalans de-
fensin una convocatòria democràtica. I el que no els 
permeto... (Remor de veus i rialles.) No sé per què te-
nen rialles, vostès...

La presidenta

Un moment, un moment, si us plau, un moment...
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Es riuen..., es riuen dels catalans que es manifesta-
ran el 12 d’octubre? És això el que estan fent vostès? 
(Remor de veus.) És això? No és legítim, aquest dret a 
manifestació? És això? O només els agraden els que es 
manifesten a la via independentista? Ho trobo absolu-
tament impresentable i de mala educació, la manca de 
respecte d’aquest Govern i de vostès contra la majoria 
dels catalans que creiem en la concòrdia, en la convi-
vència i en Catalunya amb la resta d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. La veig un pèl nerviosa, a 
vostè avui. (Rialles.) No sé per què deu ser. No sé per 
què deu ser, però la veig una mica..., la veig una mica 
nerviosa i fins i tot una mica alterada, no? Però, bé, jo 
puc arribar a entendre el perquè, puc arribar-ho a en-
tendre, puc arribar-ho a intuir, no? No sé si tothom ho 
entendrà, això. Segurament, sí –segurament, sí.

Bé, senyora Sánchez-Camacho, escolti’m, aquesta 
manifestació es tractarà exactament igual que qual-
sevol altra. No és una manifestació autoritzada? Com 
qualsevol altra. Només faltaria, no? Ara, si vostès vo-
len presentar les coses d’una manera absolutament ir-
real, doncs, vagin fent els discursos que vulguin fer. 
Però aquesta manifestació es farà. No hi ha cap incon-
venient per part del Govern perquè es faci. Vostès ho 
saben perfectament. I l’única cosa que es pretén, com 
amb totes les manifestacions, és que la gent es com-
porti d’una manera correcta i d’una manera cívica, 
com a totes les altres manifestacions, res més. 

I a partir d’aquí, escolti’m, doncs, què vol que li digui? Si 
a més a més em volen venir a veure, doncs que demanin 
per veure’m, perquè a mi no em consta que m’ho hagin 
demanat. No em consta. Ara, si resulta que volen venir, 
doncs, escolti’m, jo no tinc cap inconvenient a rebre a 
qui em demani una audiència.

Si vostès volen que hi vagin consellers, jo només els 
demano una cosa: que, ja que són tan partidaris del di-
àleg i del convenciment, etcètera, convencin els conse-
llers perquè hi vagin. Potser és que els seus arguments 
no convencen. Però és que els consellers no estan obli-
gats a anar-hi: si volen hi van i si no volen no hi van. 
I si vostès no els poden convèncer o no els saben con-
vèncer, doncs, potser el problema també el tenen una 
mica vostès, que no tenen dots de convenciment su-
ficients, com, per altra banda, es nota en aquest mo-
ment, que quan volen convèncer alguns, doncs, no els 
acaben de convèncer del tot. Però, bé, això, doncs, for-
ma part una mica de les coses que ja sabem que pas-
sen aquí, que passen a Madrid, etcètera.

I sobre això de dividir els catalans, això ja m’ho pren-
dré amb una mica més de seriositat, no? Miri, nosal-
tres no dividim els catalans. (Remor de veus.) No. Pe-
rò li diré una altra cosa. Si el 80 per cent del poble de 
Catalunya a través d’aquesta representació vol exercir 
el seu dret a decidir i vostès ho volen impedir, qui està 
dividint els catalans, senyora Sánchez-Camacho? Pen-
si en això. 

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre les 
prioritats del Govern per a millorar el dia  
a dia dels ciutadans (tram. 317-00082/10)

I la formula l’il·lustre senyor Pere Navarro, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Pere Navarro i Morera

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, fa dues 
setmanes, en el debat de política general, el vam veure 
atrapat, volgudament atrapat, atrapat amb un compro-
mís de celebració d’una consulta l’any 2014 que vostè 
sap que no podrà complir, atrapat per un soci de go-
vern que només li fa cas, li dóna aire quan parla d’in-
dependència. 

Però jo voldria avui parlar de la Catalunya real i vol-
dria saber quines són les seves prioritats per millorar 
el dia a dia dels catalans i les catalanes.

Gràcies.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Una petita qüestió prèvia, 
perquè, com que veig que vostès estan contínuament 
parlant del soci de govern, etcètera, si no em falla la 
memòria, em sembla que vostès el van tenir durant set 
anys, aquest soci de govern. I em sembla que gràcies 
a aquest soci de govern van tenir dos presidents del 
PSC, el president Maragall i el president Montilla. No, 
ho dic per si no em falla la memòria, perquè ara sem-
bla que sigui, aquest soci, doncs, molt dolent i negatiu 
i nociu, sembla, per les expressions que vostès diuen, 
i, en canvi, aleshores, doncs, devia ser meravellós, de-
via ser fantàstic, etcètera, no?

Bé, en qualsevol cas, vostè em pregunta per les priori-
tats del Govern. Em sorprèn que em faci aquesta pre-
gunta una setmana després o deu dies després del de-
bat de política general, que vam tenir dos dies sencers 
o tres per parlar-ne, no dos minuts i mig, senyor Na-
varro. Van quedar clares, suposo, les prioritats del Go-
vern. Li’n diré dues. L’atur a Catalunya, a diferència de 
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la resta de l’Estat espanyol, per cert, està disminuint. 
Bé, escolti’m, vagin a veure les estadístiques. I, si és 
bla, bla, bla, doncs, bla, bla, bla. Però és el que diuen 
les estadístiques oficials. No molt, desgraciadament 
–no molt, desgraciadament–, no de manera definitiva, 
potser –desgraciadament, si fos el cas–, però això és el 
que està passant en aquest moment.

I el fracàs escolar, senyor Navarro, també està dis-
mi nuint. Amb menys recursos i amb els mestres i els 
pro fessors cobrant menys diners. En aquestes condi-
cions, el fracàs escolar a Catalunya i l’abandonament 
escolar prematur estan disminuint. Afortunadament. 
Crec que tots ens n’hauríem d’alegrar.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre senyor Pere Na-
varro.

Pere Navarro i Morera

Sí; gràcies, senyor president. Miri, vostè fa discursos, 
però «lo» seu no és governar, sincerament, perquè no 
es preocupa del dia a dia dels catalans i les catalanes. 
Vostè parla molt de la independència –perdó: ara no és 
la independència, és, en diuen «el procés»–, però en-
cara no tenim pressupostos, aquesta cambra no ha vist 
els pressupostos. 

Per cert, què pensa fer amb la negociació del nou fi-
nançament? Jo ja sé que és molt complicat –vostè ha 
renunciat a negociar-ho. Sé que és molt complicat amb 
aquest Govern del Partit Popular que no escolta ni els 
seus, però vostè, com a president de la Generalitat de 
Catalunya, té l’obligació de negociar un nou finança-
ment i més recursos per als ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya.

Vostè em parlava de fracàs escolar. Escolti, aquest 
curs ha començat amb vint mil alumnes més i amb els 
mateixos mestres. És o no és una prioritat per aquest 
Govern l’educació, avui, a Catalunya? 

I les polítiques de benestar. No el preocupa, senyor 
president, que a Catalunya hi hagi més d’1 milió i mig 
de persones que estan en situació de pobresa, i ho diu 
l’Idescat. No el preocupa? No li treu la son?

Però anem a un altre tema. El tema de la radicalitat 
democràtica, que vostès..., i que vostè personalment 
tant reivindica. En aquest Parlament hi ha un dèficit 
democràtic. Com és possible que hàgim d’esperar set 
mesos perquè el conseller responsable ens vingui a ex-
plicar el nyap de la concessió de l’ATLL? Com s’expli-
ca que hi hagi una llarga llista de compareixences que 
–sí, sí– vostès i els seus socis de govern i al mateix 
temps caps de l’oposició..., una llarga llista de com-
pareixences que no hem vist. Respecti el Parlament, 
informi el Parlament abans que els mitjans de comu-
nicació, governi.

Per cert, vostè deia que les resolucions són molt im-
portants. Apliqui la resolució del mes de juliol per fer 
una política d’ocupació juvenil. Té més de la meitat 
dels joves a l’atur. 

I, sobretot, deixi de parlar de coses que sap que no 
passaran i parli i actuï sobre coses que han de passar 
ara i aquí.

Gràcies, senyor president.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, els con-
sellers afectats, de Territori i d’Economia, han compa-
regut cadascun d’ells dues vegades per parlar d’aquest 
tema que vostè reclama que no se’n parla. Escolti’m, 
és que són coses tan evidents! Són coses tan evidents 
que és que no sé com se’n pot fer un debat, de tot ai-
xò. No em digui «compareguin a parlar d’això», quan 
resulta que els consellers ja han vingut, però no una 
vegada, n’han vingut dues cadascun d’ells. Vol dir que 
sumant-ho o multiplicant-ho són quatre. Per parlar del 
mateix tema. I si els reclamen vostès, tornaran a venir 
a parlar exactament del mateix. Si no diem pas que no 
–no diem pas que no.

Darrera cosa, ja que tinc molt poc temps. Miri, vostè 
ens reclama que ens ocupem de les coses reals i im-
portants. U: el Govern garanteix la dispensació de me-
dicaments en àmbit hospitalari i en l’àmbit ambulato-
ri. Això és important? 

El Govern signa un conveni amb Catalunya Caixa 
perquè quatre-cents habitatges puguin anar destinats a 
famílies en dificultats. El Govern presentarà un pla de 
salut mental que ens posa a l’avantguarda de tot Eu-
ropa en aquests temes, aquesta mateixa setmana. I a 
més a més abaixem els peatges del Garraf, del Mares-
me, de la Llagosta i Mollet. Això no és ocupar-se dels 
ciutadans?

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre  
l’impacte dels pressupostos generals  
de l’Estat per al 2014 (tram. 317-00081/10)

I la formula l’honorable senyor Oriol Junqueras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Oriol Junqueras i Vies

Presidenta, permeti’m desitjar bon dia a tothom, i es-
pecialment al País Valencià. 

President, després d’un interminable i cruel hivern 
centralista i uniformitzador que ha durat tantes dè-
cades que, de fet, ha durat alguns segles, ens trobem 



Sèrie P - Núm. 32 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 d’octubre de 2013

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 18.1  25

davant d’una inesperada florida de terceres vies. Diu 
la tradició popular que una flor no fa estiu, ni dues, 
primavera, especialment si aquells que les haurien de 
rebre amb cura, doncs, les condemnen a una sequera 
pertinaç. I, per tant, veiem com aquestes terceres vies 
es panseixen ràpidament. De fet, són terceres vies sen-
se ni rails ni travesses. Probablement, el tren més ben 
predisposat a passar-hi, per part de l’Estat espanyol, o 
dels grans partits polítics espanyols, deu estar en algu-
na línia d’alta velocitat sense passatgers, camí d’algun 
aeroport sense avions i probablement en paral·lel a al-
guna autopista sense cotxes.

De fet, els pressupostos generals de l’Estat reblen el 
maltractament sistemàtic per part de l’Estat a la so-
cietat catalana i als ciutadans de Catalunya amb una 
reducció addicional del 25,5 per cent de les inversi-
ons del nostre país, a les quals caldrà sumar la cai-
guda del sostre de dèficit per més de 1.000 milions; 
una rebaixa en les transferències segons el model de 
finançament de més de 500 milions; l’incompliment 
sistemàtic també de les disposicions addicionals terce-
res recollides en lleis orgàniques del mateix Estat, o, 
per exemple, l’incompliment, encara –i, si no és així, 
ja ens n’informaran oficialment–, de la possibilitat de 
recaptar un impost sobre la banca o de rebre la com-
pensació corresponent, tal com fan altres comunitats 
autònomes.

Per tant, voldríem saber quina avaluació fa el Govern 
d’aquests pressupostos generals de l’Estat, quin càlcul 
fa de l’impacte que tindrà sobre la gent del nostre país 
que més pateix, que més ho necessita, sobre la gent 
del nostre país que més ens pot ajudar en el camí de la 
recuperació econòmica, i sobre la cohesió social dels 
uns i els altres, de tots plegats.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, vostè 
sap que la valoració que fa el Govern d’aquests nous 
pressupostos de l’Estat no pot ser una valoració positi-
va en el seu conjunt. Això no vol dir que no hi hagi al-
gun aspecte que puguem considerar que és positiu. Per 
exemple, desbloquejar definitivament el corredor fer-
roviari del Mediterrani i els accessos al port de Bar-
celona –ho vàrem signar fa poques setmanes amb la 
ministra de Foment–, això, no podrem dir que no és 
positiu; això ho és, no? Ara, la valoració de conjunt 
no pot ser positiva. Per una raó molt senzilla, a més a 
més. Primer, perquè no es compleixen les obligacions 
amb Catalunya. I parlo d’obligacions legals, no m’in-
vento res, obligacions legals; no es compleixen.

Segon, perquè en el tema d’inversions, malgrat que hi 
ha algun projecte significatiu, com aquest que li deia, 
que sí que es desbloqueja, en el seu conjunt s’incom-
pleix de manera flagrant el que diu l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, l’últim. De manera flagrant. Ens 
quedem a la meitat d’inversió pública per part de l’Es-

tat del que ens correspondria pel nostre pes econòmic. 
Que és el que diu l’Estatut.

I, tercer, perquè –no ens enganyem– l’ajust, el Go-
vern central l’està fent bàsicament a càrrec dels go-
verns autonòmics. I en el nostre cas, a càrrec de 
Catalunya. Ajusten, retallen, però sobretot a costa 
nostra. I això vol dir no d’un govern, vol dir de la 
sanitat, vol dir de l’ensenyament, vol dir dels serveis 
socials, vol dir de la Llei de la dependència. L’ajust 
a Espanya –a Espanya– s’està fent així, no només a 
Catalunya, a Espanya, s’està fent així, amb una total 
deslleialtat per part del Govern espanyol, en aquest 
moment del Partit Popular, per distribuir de manera 
correcta els dèficits entre els diferents nivells d’ad-
ministració.

La president

Té la paraula, per repreguntar, l’honorable senyor Oriol 
Junqueras.

Oriol Junqueras i Vies

De fet, només amb les partides que he mencionat, par-
tides que tenen una obligació legal per part de l’Estat, 
s’acosten als 4.000 milions d’euros que l’Estat hau-
ria de pagar i no paga a les nostres institucions, sen-
se comptar tot l’impacte que a més a més caldria afe-
gir-hi en l’àmbit dels ajuntaments. 

O, per exemple, el fet que, en la recaptació de l’IVA, pro-
ducte d’un increment del tipus que va decidir el Go-
vern del Partit Popular, d’aquest increment, que a Ca-
talunya és de més de 2.000 milions en la recaptació, 
les nostres institucions no en reben ni un cèntim d’eu-
ro. I, per tant, animar el Govern i saber quines previ-
sions té el Govern sobre la possibilitat que siguin les 
nostres institucions les que recaptin en tota la mesura 
del possible...

La presidenta

Senyor diputat... (La presidenta retira l’ús del micròfon 
a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. En alguns casos, senyor 
Junqueras, no només no obtenim alguna recaptació 
addicional, com per exemple quan s’apuja l’IVA a tot 
Espanya, sinó que ens costa diners, perquè la Genera-
litat també és contribuent en part de l’IVA. Per tant, 
apugen l’IVA a Espanya. Nosaltres hi participem, 
d’acord amb la llei, amb un 50 per cent; ens hauria de 
tocar alguna cosa a Catalunya d’aquest 50 per cent del 
qual participem d’un impost que puja.

Doncs, en lloc de tocar-nos alguna cosa d’aquest im-
post que puja, el que ens toca és un cost addicional 
que recapta el Govern espanyol i que després, evident-
ment, no torna cap aquí. A això alguns li diuen «vic-
timisme», i d’altres li diuen «fer el ploramiques», però 
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el que és, és un cop de garrot sobre l’estat del benestar 
català.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre  
les darreres decisions de l’Estat respecte 
a Catalunya (tram. 317-00083/10)

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

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable presi-
dent, en tots els estadis de la vida i en la política tam-
bé, el que al final compten són els fets més que no pas 
les paraules. I, si anem als fets, respecte de l’actuació 
de l’Estat vers Catalunya en els darrers temps aquests 
són absolutament devastadors pel que fa a la seva con-
cordança amb el diàleg i amb la col·laboració que apa-
rentment diuen predicar. 

Els mateixos pressupostos de l’Estat –ja s’ha dit– per 
al 2014 consoliden encara més aquest ofec econòmic i 
aquest ofec social. A un motor econòmic com Catalu-
nya –ja s’ha dit i se n’ha parlat molt– que se li retallen 
el 25 per cent de les inversions, evidentment es torna 
a incomplir la disposició addicional tercera, etcètera, 
no?, greuges, incompliments un darrere de l’altre, i de 
fa una pila d’anys. 

Però això no queda aquí, perquè si anem al camp, di-
guem-ne, no tant material, i anem a aquell camp que 
afecta més directament la protecció social de les per-
sones, i de les persones més vulnerables, el tracte és 
doblement injust i doblement greu, no?, per a la gent 
directament, no? 

Avui ja hem parlat de com l’Estat dificulta, per exem-
ple, l’accés a medicaments a persones, a malalts crò-
nics i a malalts greus. I la Generalitat a pagar i a fer-hi 
front, no? Però és que, a més a més, l’Estat, veient que 
a Catalunya hi han, com a molts llocs, més necessi-
tats socials, doncs, torna a mantenir a zero els progra-
mes que hi havia destinats a suport a les famílies o 
atencions a menors, no? O rebaixen el 64 per cent el 
finançament de la gestió de les pensions no contribu-
tives. O el que ja ha sortit avui, i no podem deixar de 
denunciar-ho, el reiterat i abusiu incompliment del fi-
nançament de la Llei de la dependència. Això vol dir 
que l’Estat abandona les persones més vulnerables. 
Incompleix, no paga i retalla, i aquí us espavilareu. 
Aquest és el missatge cap a la Generalitat de Catalu-
nya, i encara n’hi ha alguns que, en comptes d’intentar 
confondre’s amb el paisatge, amagar-se, vénen aquí 
amb segons quines exigències. I tot això ho fa l’Estat 
sabent la migradesa de les finances públiques, el vo-
lum ingent dels deutes de l’Estat cap a Catalunya, i a 
més a més obligant-nos a un objectiu de dèficit del tot 
injust.

És per tot això, president, que nosaltres li volem pre-
guntar que en el context social i econòmic que viu Ca-
talunya, quina valoració fa de les darreres decisions 
del Govern de l’Estat cap a Catalunya.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Bé. En primer lloc, sobre 
aquesta situació que vostè descrivia, jo voldria consta-
tar una cosa, ja que és l’última oportunitat que tinc en 
aquest torn de preguntes, no? Fixi’s que amb diferents 
graus hi ha un diagnòstic gairebé compartit al cent per 
cent en aquesta cambra –dic gairebé el cent per cent– 
que és que l’statu quo actual no es pot mantenir. Fins 
i tot, el PP català intenta, d’alguna manera, canviar 
l’statu quo, amb èxit de moment perfectament descrip-
tible, però ho intenta. Vol dir que el diagnòstic comú 
que l’statu quo no es pot mantenir és evident. Gairebé 
al cent per cent –gairebé–, potser no del tot, però gai-
rebé al cent per cent. És molt simptomàtic això. 

Segona cosa; abans el conseller Mas-Colell ha anun-
ciat que el Govern ha presentat un recurs contenci-
ós, un recurs davant dels tribunals, per al repartiment 
dels dèficits a nivell de l’Estat. Ara els quantificaré ai-
xò. Si s’acomplís la Llei d’estabilitat, tan criticada, si 
s’acomplís aquesta llei, a Catalunya l’any 2014 li toca-
rien, li correspondrien 2.400 milions d’euros més dels 
que els Pressupostos de l’Estat en aquest moment pla-
nifiquen; 2.400 milions d’euros més complint la Llei 
d’estabilitat estatal.

Tot això que he estat sentint en aquesta sessió de con-
trol: que si la dependència...; que si el risc des del punt 
de vista, doncs, del nostre model educatiu, perquè va 
més just, evidentment, encara que el fracàs escolar es-
tigui baixant, afortunadament...; que si tota l’atenció 
sanitària...; que si el tema dels lloguers; que si els sub-
ministraments... Tot això es pot resoldre complint una 
llei estatal: 2.400 milions d’euros que aquests pressu-
postos de l’Estat no reconeixen a Catalunya i que, si 
s’apliqués amb rigor aquesta llei de l’Estat, que és la 
d’estabilitat, correspondrien a Catalunya.

Qui hauria de fer l’ajustament aleshores? L’Adminis-
tració central. No els sembla tot això molt simptomà-
tic? Doncs, aquesta és la conclusió. I jo demano que, 
en aquest sentit, hi hagi, no suport a un govern, sinó 
suport a un país que pateix, perquè allò que ens cor-
respon ens sigui donat, transferit i pagat, perquè ens 
correspon, fins i tot, d’acord amb les lleis espanyoles.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al següent punt 
de l’ordre del dia, que és la liquidació del pressupost 
del Parlament corresponent al 2012.
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Liquidació 
del pressupost del Parlament corresponent 
al 2012 (tram. 232-00002/10)

D’acord amb l’article 29.3, lletra h, del Reglament, la 
Mesa Ampliada ha encomanat la presentació de la li-
quidació del pressupost del Parlament al diputat inter-
ventor, l’il·lustre senyor Joan Morell.

Joan Morell i Comas

Senyora presidenta... Senyor president, vicepresiden-
ta, conselleres, consellers, diputats, diputades, molt 
bon dia a tothom; breument, com cada any, per ex-
plicar-vos la liquidació del pressupost de despesa de 
l’exercici 2012 del pressupost del Parlament de Cata-
lunya.

El pressupost inicial del Parlament de Catalunya per 
al 2012 era de 52.296.665 euros. S’hi van fer unes mo-
dificacions pressupostàries durant l’any per valor de 
5.963.945. I això comportava un pressupost definitiu, 
per tant, de 58.260.610,75 euros. Només cal recordar 
que a l’any 2011 el pressupost definitiu va ser de 65, 
i el 2010 de 72,5 milions. Destacar, doncs, que el pla 
d’austeritat que tots plegats ens vam proposar en el 
Parlament de Catalunya s’està complint.

Tenen, tots vostès, la documentació en el dossier que 
se’ls ha entregat, i veuran que en aquesta liquidació en 
realitat n’hi ha quatre per les característiques de l’any 
passat. Una, com la llei marca, a 31 de juliol; una se-
gona a data 2 d’octubre del 2012, que va ser la data de 
finiment de la novena legislatura; una tercera, a 16 de 
desembre, que va ser la data de la iniciació d’aquesta 
legislatura actual; i, finalment, la liquidació del pres-
supost a 31 de desembre que recull la totalitat de les 
operacions produïdes entre l’1 de gener i el 31 de de-
sembre. Jo, simplement, els comentaré les dades a 31 
de desembre, a fi i efecte de poder agilitzar aquesta 
tramitació, ja que tots vostès coneixen i tenen a dis-
posició aquestes relacions detallades, i que també han 
estat publicades al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya.

El resultat final, doncs, per capítols, és el següent: el 
capítol I, el que fa referència a remuneracions del per-
sonal, 26.541.794,84 cèntims; el capítol II, despeses de 
béns corrents i serveis, 10.702.088; el que fa referència 
al capítol IV, transferències corrents, 13.100.385 eu-
ros, i el que fa referència a les inversions, 1.489.114 
euros. Això fa un total de pressupost definitiu de 
51.843.383 euros. 

El capítol I, ho saben vostès perfectament, engloba to-
tes les despeses derivades del cost de personal de la 
casa i també dels diputats, així com les cotitzacions 
a la seguretat social. El capítol II, que fa referència a 
despeses corrents, entre moltes les més importants és 
la producció audiovisual i reportatges del Canal Parla-
ment, transcripció de totes les sessions de plens i co-
missions, arrendament d’ordinadors, tots els consums 
energètics, neteja, etcètera, manteniments del por-
tal informàtic del Parlament de Catalunya, manteni-
ment de tot l’edifici i despeses derivades de la visita 
del Parlament. En el capítol IV es recull la subvenció 

als grups parlamentaris i també les subvencions a les 
iniciatives legislatives populars. I, finalment, en el ca-
pítol VI, pel que fa a les inversions, tots vostès saben 
que va ser un pressupost, el del 2012, molt minvat, i 
bàsicament es recullen les inversions que es van fer en 
el portal informàtic del Parlament i les petites obres 
de manteniment que es van fer en l’edifici. Aquest ni-
vell de despesa fa que al final d’exercici el romanent 
resultant que es pot incorporar sigui de 6.273.224 eu-
ros del pressupost definitiu del 2012.

I, per acabar, un agraïment sincer a l’oïdor de comp-
tes, al senyor David Pol, als seus col·laboradors, al seu 
equip i al personal de la casa per la feina que han fet 
i per l’ajuda, així també com als altres dos diputats 
interventors, el senyor Salvadó i el senyor Jordi Ter-
rades.

Moltes gràcies, a tothom.

La presidenta

Es pot aprovar per assentiment aquest punt de l’ordre 
del dia? (Pausa.)

Doncs, llavors, queda aprovat per assentiment, queda 
aprovada la liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2012.

Projecte de pressupost 
del Parlament per al 2014 i projectes de 
pressupostos del Síndic de Greuges, de 
la Sindicatura de Comptes i del Consell 
de Garanties Estatutàries per al 2014 
(trams. 230-00002/10 i 230-00003/10)

Passem al punt tercer de l’ordre del dia, que és el pro-
jecte de pressupost del Parlament per al 2014 i pro-
jectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de la 
Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Es-
tatutàries per al 2014.

Per acord de la Mesa, farà la presentació el vicepresi-
dent segon, il·lustre senyor Lluís Coromines.

El vicepresident segon

Gràcies, presidenta. En nom de la Mesa presento els 
pressupostos del Parlament de Catalunya, de la Sin-
dicatura de Comptes, de Greuges i del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, els òrgans estatutaris per al 2014, 
que acabaran conformant també el pressupost de la 
Generalitat. 

De fet, és la primera vegada que presentem conjun-
tament els quatre pressupostos. Fins al 2011-2012 els 
havíem presentat conjuntament amb el del Parlament, 
també el de la Sindicatura de Greuges, i, d’acord amb 
la Llei de mesures del 2012, s’ha incorporat també els 
òrgans estatutaris, que, de fet, no tenen una vincula-
ció orgànica ni amb el Parlament ni amb la Generali-
tat, però sí que vam entendre tots els grups parlamen-
taris que era bo que passessin per aprovació d’aquest 
Parlament, i, per tant, que hi hagués una certa coordi-
nació, harmonització i control també d’aquests pres-
supostos.
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Començant per la Sindicatura de Greuges, faré un breu 
resum dels tres pressupostos dels òrgans estatutaris, la 
documentació també està a disposició. La Sindicatura 
de Greuges presenta un pressupost de 5.939.102 euros, 
que representa un 15,14 per cent de decrement respecte 
del pressupost del 2012, que és el darrer que tenim, com 
saben, per haver prorrogat els del 2013. I, evidentment, 
presenta una càrrega important en el capítol I, no d’in-
crement, sinó respecte del total del pressupost, igual 
que la resta d’òrgans estatutaris que bàsicament tenen 
capítol I i una mica de capítol II: capítol I, 5.037.000, 
capítol II, 841.000, capítol VI, 52.000, i capítol IV, no-
més obertura de partida.

Pel que fa a la Sindicatura de Comptes, el pressupost 
és de 9.943.982 euros. Això representa un decrement 
del 10,88 respecte del pressupost del 2012, i aquí sí 
que hi ha una mica més de capítol II, bàsicament pel 
lloguer de la seu de la Sindicatura de Comptes, que ja 
és una qüestió que s’està intentant solucionar de cara 
al futur, perquè es considera excessiu. El capítol I és 
7.194.000, el capítol II, 2.527.000, i obertura de parti-
des tant en el capítol IV com en el capítol VI. 

I, finalment, el Consell de Garanties Estatutàries, un 
pressupost de 3.142.126 euros, amb un decrement del 
9,27 respecte de l’exercici del 2012, i, per capítols, 
també capítol I, 2.337.000 euros; capítol II, 584.000; 
capítol VI, 220.000 més, euros.

M’entretindré una mica més en els pressupostos del 
Parlament de Catalunya. Presentem un pressupost 
equilibrat amb 50.960.855 euros; és un pressupost que, 
per fer-nos una idea, és similar als que vam presentar 
el 2003-2004; la diferència és que a partir del 2003-
2004 s’incorpora també al capítol IV del Parlament les 
partides dels grups parlamentaris, que fins aquell mo-
ment estaven a càrrec del Govern. I per tant, la diferèn-
cia quantitativa ve per aquí, però a efectes de números 
absoluts és el pressupost de fa deu anys, pràcticament.

L’evolució a la baixa del pressupost del Parlament és 
del 2008 cap aquí..., actualment podem parlar d’una 
disminució, del 2010 fins ara, del 22 per cent del pres-
supost, un decrement del 22 per cent d’ençà que vam 
començar el pla d’austeritat el gener del 2011, i respec-
te al pressupost darrer, que és el del 2012, hi ha un de-
crement del 2,55 per cent. Com dic, s’està complint fil 
per randa el pla d’austeritat que vam aprovar al gener 
de l’any 2011 i que s’ha aplicat a tots els capítols i, per 
tant, ara ho detallaré.

Al capítol I, s’ha hagut de fer una racionalització dels 
recursos humans no convocant noves places de per-
sonal, també no cobrint baixes i tampoc cobrint les 
prejubilacions i les jubilacions. Alhora, s’ha pogut 
fer sense també, doncs, prescindir ni dels interins i 
eventuals que hi havia; això sí, sense convocar-ne 
més. I s’ha, també, fet una reassignació de tasques en 
aquells departaments que ha calgut, doncs, aquesta re-
assignació, com ha estat el parc mòbil, que per la seva 
utilitat avui s’han hagut de reassignar les places. 

Quant a la quantitat global del capítol I, presentem en-
guany 24,2 milions, ve a ser un 11,95 menys que el 
2010 quan va començar el pla d’austeritat. I respecte al 
2012, és 2,65 punts menys. Quant a nombre de treba-

lladors, l’any 2010, quan vam començar el pla d’auste-
ritat, teníem 257 treballadors; enguany en tenim 236. 
Cal fer present també, fer avinent que hi ha hagut un 
increment de les bases de cotització de la seguretat so-
cial, per tant, això ha fet que minvés menys el capí-
tol I. Quant al que és retribucions, sous, en primer lloc 
dels funcionaris i treballadors d’aquest Parlament, un 
any més es proposa perdre una paga extraordinària, 
igual que el conjunt del sistema públic de la Genera-
litat, i recordin que es va consolidar també la pèrdua 
del 5 per cent de l’any 2010, que també va ser genèrica 
no només a Catalunya, sinó a tot l’Estat espanyol.

Quant als diputats, també es proposa un any més, el 
tercer seguit, que es perdi una paga extra, i també s’ha 
consolidat la rebaixa que es va produir el 2010, que re-
cordin que va ser no lineal, sinó que va ser un 15, un 
10 i un 8, en funció del que cobraven els diputats i que 
a nivell percentual va representar, aproximadament, 
un 9 per cent de rebaixa.

Pel que fa al capítol II, respecte al 2010 hem fet una 
rebaixa del 27,78 per cent, que és allà on s’ha treballat 
més, i en aquest moment tenim un pressupost de 9,5 
milions d’euros al capítol II. El 2010 eren 13,2, i la re-
baixa respecte al del 2012 és de 8,7 punts. Les despe-
ses que s’han pogut rebaixar més són les de protocol i 
actes institucionals, viatges, vehicles, també targetes i 
teletacs i, en canvi, hem tingut un augment important 
en la despesa d’electricitat, com a tot arreu. I també, 
evidentment, el capítol II s’ha vist afectat per l’incre-
ment de tres punts de l’IVA general i, per tant, també 
l’hem hagut de repercutir.

Exemples de rebaixes que s’han fet en aquest període: 
en el parc mòbil respecte al 2010 la partida ha baixat un 
80 per cent, en el rènting de vehicles; en els actes insti-
tucionals i de promoció del Parlament, un 70 per cent de 
rebaixa; atencions protocol·làries, un 55 per cent, i tot el 
que són viatges, dietes, locomoció i trasllats, hi ha hagut 
una rebaixa del 93 per cent respecte al 2010 i, per tant, 
s’ha fet un esforç important, també, en aquesta partida.

Pel que fa al capítol IV, hi ha dos conceptes, tradici-
onalment: els grups parlamentaris, d’una banda, i de 
l’altra, subvencionar les despeses de les iniciatives le-
gislatives populars. Respecte al pressupost del 2012 hi 
ha hagut un increment important de la dotació de les 
ILP, d’alguna manera, avançant-nos i preveient un mí-
nim de tres ILP per a aquest 2014. S’ha de dir que això 
ha augmentat molt respecte al 2012 perquè hi havia 
només una partida de 3.000 euros i ens vam fer càrrec 
del seu cost amb els romanents que es van incorpo-
rar en el seu moment. I respecte als grups parlamen-
taris, del 2010 al 2014 hi ha hagut una rebaixa de 8,55 
punts, i respecte al pressupost del 2012 hi ha una re-
baixa de 3,74 punts.

Bé, finalment el capítol VI, del 2010 al 2014, bàsica-
ment inversions, hi ha hagut una rebaixa del 84 per 
cent. Sí que és cert que després vam baixar de cop al 
2012 i ara respecte del 2012 hi ha un increment d’un 
76 per cent, però en números absoluts són quantitats 
molt baixes. De fet, la dècada de les inversions va ser 
del 2000 al 2010; vostès saben que es van habilitar els 
despatxos dels diputats, que es va, també, ampliar tota 
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l’àrea de restauració, tot l’espai dels mitjans de comu-
nicació i també l’espai de comunicació interna: també 
la inversió que es va fer en mitjans audiovisuals va ser 
molt important i. a partir d’haver fet aquestes grans 
inversions, al Parlament el que vam decidir és ja fer 
el mínim que cal de cara a aquests propers anys, i per 
això, doncs, han baixat com han baixat aquestes par-
tides.

Bé, finalment, un agraïment doble: d’una banda, a la 
comprensió dels diputats i diputades per les mesures 
que els han afectat directament. Hi havia coses que 
potser en altres èpoques es podien entendre i que ara 
difícilment s’entendrien i, per tant, de mica en mica, 
entre tots hem pogut portar-les en el que la gent en-
tén que ha de ser la nostra feina avui. I de l’altra ban-
da, evidentment, els treballadors d’aquesta casa, que, 
bé, esperem que sigui la darrera vegada que hàgim de 
treure aquesta paga extra i sobretot que se’ls ha d’agra-
ir que en aquests anys d’estretors s’ha complert aquest 
pla d’austeritat, no s’han cobert noves places i, en can-
vi, no s’han deixat de fer nous serveis, no s’han deixat 
de fer tampoc noves tasques de cara als diputats. El 
darrer exemple, l’escó 136, que s’ha fet amb mitjans 
propis i no externs i que representarà una bona eina, 
també, de cara al ciutadà i s’ha fet, ho repeteixo, amb 
mitjans de la casa. I per això també, doncs, felicitar i 
agrair la comprensió dels treballadors del Parlament 
en aquesta època tan dura.

Res més i aquests pressupostos són els que sotmetem 
a aprovació. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Algun grup vol dema-
nar la paraula? (Pausa.) Senyor Quim Arrufat, és per 
un torn en contra? Per posicionar-se? (Pausa.) Tres 
minuts.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, no, simplement, en vam deixar constància a la 
Mesa ampliada; volem fer tres apreciacions. Una, que 
crec que és compartida amb el conjunt de la Mesa, 
que és els pressupostos dels tres òrgans estatutaris que 
pengen ara del pressupost del Parlament requereixen 
més explicació durant la Mesa ampliada. Haurien de 
venir els mateixos que l’elaboren a explicar-se i, per 
tant, poder respondre a les preguntes que els formulin 
els membres de la Mesa ampliada. Fins ara encara no 
ho fan i, per tant, s’aproven pressupostos d’aquests tres 
òrgans una mica a cegues amb confiança plena que ho 
fan bé o que són justos, diguem-ne, però no tenim la 
informació que hauríem de tenir.

La segona és que nosaltres continuem considerant o 
considerem, com ja vam dir en el pressupost per a en-
guany, per al 2013, que l’aportació en concret als grups 
parlamentaris és excessiva, que el grup més gran de la 
cambra, doncs, cobri més de 5 milions d’euros per as-
sessorar-se o per a funcions parlamentàries a part dels 
sous de tots els seus diputats ens sembla excessiu. Pe-
rò ens sembla excessiu proporcionalment en tots els 

grups parlamentaris, no és una qüestió d’un partit o 
un altre.

I finalment, que ens sembla, ens continua semblant una 
irregularitat que s’hauria d’arreglar el fet que el sou 
dels diputats estigui partit en dos trams, un que cotitza 
i l’altre que no cotitza en funció de dietes, que entenem 
que hauria d’estar més ajustat. No pot ser que la meitat 
sigui en funció de dietes i no cotitzi i, per tant, es cobri 
íntegrament, sinó que, en funció de la renda percebu-
da per cadascun dels diputats, en funció del sou i de 
la dieta s’hauria de cotitzar plenament per tot plegat, 
si no, estem fent trampes en un moment en què aques-
tes trampes no són «de rebut», diguem-ne, de cara a la 
ciutadania.

És el nostre posicionament. No sabem si s’aprova per 
assentiment o no. En tot cas, si es vota, doncs, ja eme-
trem el nostre vot.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, presidenta. És per explicar també el sentit 
del vot del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida. Com-
partim aspectes importants i per nosaltres fonamen-
tals d’aquest projecte de pressupostos per al Parlament 
i també per als tres organismes restants. Aquest ajus-
tament que s’ha explicat, doncs, el compartim des del 
Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida; l’adequació de les 
necessitats dels grups parlamentaris i dels diputats i 
les diputades i, per tant, també la seva optimització; 
compartim la retallada a la paga extraordinària dels 
diputats i de les diputades, i el que per nosaltres és 
també fonamental és la voluntat de no reduir la plan-
tilla de treballadors i treballadores del Parlament de 
Catalunya, que en aquests moments, doncs, és un aval 
també per a aquests pressupostos.

Tot i això, volem anunciar que el Grup d’Iniciativa i 
Esquerra Unida ens abstindrem, bàsicament per dos 
motius. El primer motiu és perquè no compartim la re-
tallada de la paga extraordinària als treballadors i les 
treballadores del Parlament; ens sembla que aquesta 
hauria de ser també, com ja hem anunciat en altres de-
bats, una línia vermella d’aquest Parlament. I el segon 
és que tampoc no compartim l’ampliació del nombre 
total de portaveus dels grups parlamentaris i que el 
Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida en el seu moment 
ja vam anunciar que hi renunciaríem.

Dit això, volem afegir que tècnicament tampoc no ens 
agrada i, per tant, no compartim que el pressupost del 
Parlament s’hagi d’aprovar abans del pressupost de la 
Generalitat. 

Per tant, ens abstindrem en aquesta votació.

La presidenta

Té la paraula el senyor Lluís Corominas.
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Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, presidenta. Molt breument. Al Grup Par-
lamentari Mixt, la CUP, a veure, dues coses: d’una 
banda, la part del sou dels diputats en dos trams, ens 
agradarà més o ens agradarà menys, però és legal, i 
per tant, les paraules «irregularitats» i «trampes», no. 
En tot cas, la legalitat no ens agrada, doncs, anem a 
canviar-la. És comuna de totes les cambres parlamen-
tàries. En seguretat social estem cotitzant el màxim; 
per tant, no és un tema de seguretat social, és un tema 
d’IRPF i, en tot cas, la massa salarial dels diputats és 
aquesta; si l’hem de reconvertir en unes altres quan-
titats amb unes cotitzacions diferents, doncs, par-
lem-ne. Ara, hi ha una excepció en la Llei de l’IRPF 
clarament per a les cambres parlamentàries i s’ha exe-
cutat així a totes les cambres parlamentàries, sempre. 
I per tant, podríem compartir el fons de la reflexió, 
però en absolut les paraules «irregularitats» i «tram-
pes», que no s’adiuen.

D’altra banda, per al proper exercici compartim que 
seria bo –de fet, hi anem evolucionant– que els pres-
supostos dels òrgans estatutaris vinguessin a ser pre-
sentats i explicats i que admetessin, d’alguna manera, 
debat en Mesa Ampliada i que ho féssim amb temps 
suficient per poder fer aquells apunts que volguéssim 
fer, eh? I per tant, absolutament d’acord.

Respecte a Iniciativa, dues coses: amb l’ampliació 
de portaveus, reiterem l’argument que hem fet servir 
sempre; cada inici de legislatura això es pacta amb 
els grups parlamentaris d’acord amb l’estructura dels 
grups parlamentaris. De vegades n’ha beneficiat al-
guns i de vegades als altres. Jo els recordo que vostès, 
concretament, i concretament Iniciativa per Catalunya 
Verds i concretament Esquerra Unida i Alternativa, en 
una legislatura no massa llunyana també es va haver 
de modificar precisament perquè vostès ho van dema-
nar, i en aquell cas els «beneficiats», entre cometes, 
van ser vostès. El conjunt de la retallada que hem fet 
de les assignacions globals als diputats no es mereix 
que quedi la creueta que aquesta vegada que no ens 
ha agradat que alguns portaveus adjunts, doncs, s’ha-
gin incrementat molt lleugerament, no els vagi bé a 
vostès, perquè a la resta de legislatures això s’ha pac-
tat amb tots els grups, i hagi beneficiat a qui hagi be-
neficiat, també a vostès, i la resta de grups no es van 
queixar.

I la segona, respecte a la paga extraordinària dels tre-
balladors, un apunt. Nosaltres volem ser coherents; 
vostès siguin coherents també. Vostès han votat tradi-
cionalment a mesures d’aquest tipus del Parlament en 
els darrers pressupostos. Avui voten diferent, no sa-
bem per què, però, en tot cas, jo els demanaria cohe-
rència. Sabent que, evidentment, si aquí fem un tracta-
ment diferent a la resta de funcionaris i treballadors de 
la funció pública a nivell de Catalunya, farem un greu-
ge i, per tant, no ens agrada, evidentment que no ens 
agrada, però fent aquí una cosa diferent a la resta de 
la Generalitat, evidentment, farem un greuge dur res-
pecte a uns treballadors en comparació amb els altres.

Res més.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Passem a votar, doncs, el Projecte de pressupost 
del Parlament per al 2014 i els projectes de pressu-
postos del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de 
Comptes i del Consell de Garanties Estatutàries per 
al 2014. 

Comença la votació.

El projecte de pressupostos ha estat aprovat per 110 
vots a favor, cap en contra i 13 abstencions.

Proposició de llei 
de modificació de la Llei 13/2008,  
del 5 de novembre, de la presidència de  
la Generalitat i del Govern (debat de 
totalitat) (tram. 202-00001/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
quart punt: debat de totalitat sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

De conformitat amb el criteri expressat a la Junta de 
Portaveus i l’acord de la Mesa, el debat d’aquesta pro-
posició de llei es farà conjuntament amb el punt 5 de 
l’ordre del dia. Per tant, es farà un únic debat, amb la 
intervenció de cada grup parlamentari per a la defensa 
de les esmenes a la totalitat i per posicionar-se sobre 
les dues iniciatives legislatives; acabat el debat, pro-
cedirem a la votació separada de les esmenes a la to-
talitat presentades per a cada una de les proposicions 
de llei.

En primer lloc, per presentar la iniciativa legislativa, 
té la paraula en nom del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa Verds - Esquerra Unida l’il·lustre senyor Jaume 
Bosch. 

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, conseller, perme-
ti’m, al començar, abans d’entrar en matèria, també fer 
alguna referència, com han fet alguns altres diputats, 
al fet que avui, dia 9 d’octubre, és el dia nacional del 
País Valencià, i per tant enviar una salutació a tots els 
valencians i valencianes, però en especial a aquells 
que estan lluitant per enfortir la democràcia i l’estat 
de benestar, que estan lluitant contra la corrupció, que 
estan lluitant per preservar la identitat del País Valen-
cià i en concret la nostra llengua comuna, i a aquells 
que també estan lluitant per aturar el projecte de la 
plataforma Castor al costat de la gent de les Terres de 
l’Ebre i també als que volen continuar o tornar a veu-
re TV3.

En tot cas, avui farem el debat sobre la figura del cap 
de l’oposició. Nosaltres, el meu grup té la voluntat cla-
ra de fer un debat en positiu. Creiem que és possible 
fer-lo sense desqualificacions, evidentment, ni dels 
que volen mantenir sense canvis la figura de cap de 
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l’oposició, ni dels que volem modificar-la; ni els que la 
volen mantenir tenen l’exclusiva en la defensa de Ca-
talunya, ni els que la volem modificar tenim la inten-
ció –com a mínim, nosaltres–, la intenció maligna, de 
desgastar ningú.

Volem defensar el prestigi del Parlament davant d’una 
situació que no ajuda a conservar-lo. Per això Iniciati-
va - Esquerra Unida va presentar la proposició de llei 
que avui discutim el 21 de desembre de 2012, dos dies 
després que Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana signessin el seu pacte d’estabilitat parlamentària.

La proposició planteja modificar la disposició trans-
itòria segona de la Llei de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern per fer possible que en situacions 
com l’actual el càrrec quedi vacant; no que l’ocupi el 
PSC, com van demanar els socialistes, sinó que quedi 
vacant.

Curiosament, de forma legítima, però curiosament, 
dos mesos després Ciutadans va presentar una pro-
posició de llei de reforma de la mateixa disposició 
transitòria en què planteja eliminar la figura de cap de 
l’oposició, proposta que no compartim i a la qual no 
donem suporta. 

Repassem un resum de l’acta de la Mesa del Parlament 
del dia que es va decidir nomenar el senyor Oriol Jun-
queras com a cap de l’oposició, el 9 de gener. La pre-
sidenta anuncia que avui mateix nomenarà el senyor 
Junqueras cap de l’oposició. El primer secretari ma-
nifesta la seva oposició, perquè el president d’Esquer-
ra no pot ser considerat com a oposició, després de la 
signatura de l’acord entre Convergència i Esquerra, i 
anuncia que el seu grup recorrerà contra la decisió. La 
vicepresidenta primera defensa el nomenament; el se-
cretari quart planteja que abans del nomenament es 
vegi si prospera o no la proposició de llei que avui dis-
cutim; el vicepresident segon manifesta que cal adop-
tar la decisió.

Tenim un problema o no? Si més no, d’interpretació. 
Al meu grup li sembla que sí. I per això en volem par-
lar. Mirem la definició que fa el diccionari de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans sobre «oposició», diu «acció 
d’oposar o oposar-se»; per exemple, «fer oposició a la 
política d’un govern». I «oposar» és, segons l’institut, 
«posar (una cosa)» –entre parèntesis– «davant una al-
tra per fer-li obstacle, combatre-la, contrastar-la.» 

Es pot estar a l’oposició i signar un pacte d’estabili-
tat parlamentària amb el Govern? I, més enllà, es pot 
estar a l’oposició i signar un pacte de govern amb el 
Govern? I, més enllà, es pot estar a l’oposició i al Go-
vern alhora?

Fem una mica d’història d’aquesta figura. A les elecci-
ons del 2003, els resultats varen fer que Convergència 
i Unió fos el grup parlamentari més nombrós; PSC, 
Esquerra i Iniciativa - Esquerra Unida varen firmar un 
pacte de govern, legítim, que va deixar Convergència 
i Unió a l’oposició. I el president Maragall va voler fer 
un reconeixement del paper d’Artur Mas com a cap 
de l’oposició i per això es va aprovar el Decret 256 
del 2004. L’any 2008, el seu contingut s’incorpora a la 

Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
en una disposició transitòria, la segona.

Avui les coses són diferents. El primer grup del Parla-
ment és Convergència i Unió, amb cinquanta diputats; 
el segon, Esquerra, en té vint-i-un; el tercer, el PSC, 
vint, i més vots, i el quart, dinou. I el segon partit, Es-
querra, ha signat un pacte d’estabilitat parlamentària 
amb el primer que comporta que no actua com a opo-
sició, com es va demostrar en el darrer debat de polí-
tica general en què va presentar totes –totes– les seves 
resolucions conjuntament amb Convergència i Unió.

Analitzem ara què el pacte Convergència i Esquerra 
per garantir l’estabilitat parlamentària del Govern de 
Catalunya. El punt 4 diu: «L’estabilitat parlamentà-
ria, els grups parlamentaris de Convergència i Unió 
i Esquerra l’expressaran votant conjuntament respecte 
de l’acció de govern, basada i coherent amb els pac-
tes que es derivin d’aquest acord, així com dels que 
es consensuïn en els òrgans previstos en aquest docu-
ment.» 

I quins són, aquests òrgans? Un comitè permanent 
d’estabilitat, una comissió de coordinació parlamen-
tària, un grup de treball sobre pressupostos, un grup 
de treball sobre la consulta i grups de treball secto-
rial, entre els quals se citen educació, salut, Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, funció pública 
i universitats.

És evident que hi pot haver oposicions més dures i 
menys dures, i que és perfectament factible fer una 
oposició constructiva, però un pacte d’estabilitat par-
lamentària penso que ho és tot menys fer d’oposició. 

I què comporta ser cap de l’oposició, segons la regu-
lació actual? Primer, i el més important, ser consultat 
a iniciativa del president de la Generalitat en aquells 
assumptes de major importància per al país i propo-
sar millores en l’acció de govern. Aquesta era una ga-
rantia política fonamental per al cap de l’oposició que 
realment estava a l’oposició, i que cal preservar, però 
en la situació actual, amb tots els comitès i grups de 
treball que abans hem citat, no sembla que el senyor 
Oriol Junqueras hagi d’apel·lar a aquesta garantia per 
poder parlar, per exemple, amb el senyor Mas. 

Després s’hi inclouen un seguit de prerrogatives a què 
els diferents caps de l’oposició –n’hi ha hagut quatre, 
ja– han anat renunciant –sou equivalent a conseller i 
mitjans com vehicle oficial i oficina–, i veiem difícil, 
en el marc polític i econòmic que vivim, que ningú les 
accepti ara. 

Però hi ha dues prerrogatives més que el senyor Jun-
queras sí que ha utilitzat: la de disposar de dos càr-
recs de confiança retribuïts a un nivell vint-i-quatre a 
càrrec dels pressupostos del Parlament, sobre la qual 
caldria meditar, i avui segurament més que mai, i una 
segona, la d’utilitzar el tractament d’«honorable». So-
bre els tractaments Iniciativa - Esquerra Unida ja ha 
proposat dues vegades sense èxit que es suprimeixin, 
excepte per als presidents de la Generalitat i la pre-
sidenta del Parlament en casos d’actes solemnes. Ens 
semblen lògics per als anys trenta del segle passat, pe-
rò molt fora de context en el moment actual. 



Sèrie P - Núm. 32 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 d’octubre de 2013

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 18.1  32

A nosaltres ens sembla que tot això grinyola, ens sem-
bla evident que la concessió del càrrec de cap de l’opo-
sició el senyor Junqueras grinyola i que grinyola tam-
bé la regulació que la fonamenta. És el problema de 
les lleis ad hoc, fetes per un moment determinat: allò 
que era lògic quan el principal grup del Parlament era 
a l’oposició deixa de ser-ho uns anys després, quan el 
segon grup del Parlament, que passa a exercir aquell 
càrrec, signa un pacte amb el grup de govern i té no-
més un diputat més que el tercer grup i només dos més 
que el quart, i menys vots que el tercer. 

Però hi ha un factor legal que encara posa més en evi-
dència aquesta situació absurda. La disposició trans-
itòria segona de la Llei de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern, de l’any 2008, que el meu grup 
va votar i que Esquerra Republicana també va votar, 
va situar el contingut de l’antic decret de l’any 2004 
en aquesta llei, i diu textualment que la figura de cap 
de l’oposició se subjecta a aquesta regulació mentre 
el Reglament del Parlament no en reguli la condició, 
l’estatut i les atribucions. És, doncs, en el Reglament 
del Parlament on s’ha de regular aquesta figura parla-
mentària, i no en la Llei de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern. Estem parlant d’una figura parla-
mentària, no de govern. És una anomalia que aquesta 
figura, cinc després, encara estigui regulada a partir 
d’una disposició transitòria en la llei que defineix el 
paper i les funcions del Govern.

Però han passat cinc anys i no hem fet res, ni durant 
els dos anys que encara vam governar les esquerres, ni 
en els tres que porta governant Convergència i Unió, 
primer amb el suport del PP i ara amb el pacte amb 
Esquerra Republicana. I aquí és on volíem arribar: de-
nunciar aquesta situació i exigir una nova regulació 
d’una figura que nosaltres, al contrari que Ciutadans, 
no pretenem suprimir, sinó que volem adaptar la seva 
configuració a l’evolució de la composició de la cam-
bra, i que pugui quedar vacant durant alguna legisla-
tura si la situació ho exigeix, i, evidentment, adaptar el 
contingut d’aquesta figura a noves necessitats, no ba-
sades en tractaments, retribucions i assessors, sinó en 
garanties d’informació i diàleg amb el Govern.

Per això els fem una oferta formal a Convergència  
i Unió i a Esquerra Republicana: si Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana es comprometessin en 
les seves intervencions d’avui que el Parlament abor-
darà durant el proper període de sessions una reforma 
del Reglament que estudiï una nova regulació de la fi-
gura del cap de l’oposició, nosaltres retiraríem la nos-
tra proposició de llei. Els ho vàrem proposar formal-
ment ahir, amb temps perquè s’ho pensin. I hi posem 
un límit lògic, del proper període de sessions, perquè 
ens sembla que segurament en aquest període de sessi-
ons ja ens hem posat massa límits en el calendari. Evi-
dentment, si no s’hi comprometen, sotmetrem a vota-
ció la proposició. 

I una darrera qüestió. Aquests dies s’ha dit si, amb 
els problemes que pateix el país, valia la pena parlar 
d’aquest tema. Sempre ens trobem amb arguments 
similars: quan parlem del procés sobiranista, també 
se’ns diu que només hauríem de parlar de l’atur. 

Nosaltres hem pensat que aquest Parlament podia de-
dicar una hora i mitja o una hora a debatre un tema 
que no ajuda a mantenir el prestigi de la cambra ni 
del mateix procés sobiranista. En aquest mateix Ple 
el meu grup ha presentat iniciatives sobre el projecte 
Castor, sobre l’autonomia personal i la dependència, 
sobre les conseqüències de la crisi o sobre la memòria 
històrica. L’única conseqüència en aquest sentit d’ha-
ver proposat la proposició és que potser demà el Ple 
acabarà una mica més tard. 

Si aquest debat compromet a tots els grups a abordar 
la qüestió on pertoca, en el marc del Reglament del 
Parlament, i aquesta reforma permet que tots els grups 
puguin defensar les seves posicions, ens donarem per 
satisfets. D’això nosaltres en diem fer oposició cons-
tructiva, però des de l’oposició. 

Si Convergència i Unió i Esquerra Republicana no ac-
cepten la nostra proposta de diàleg, hauran fet passar 
els interessos de la majoria de govern per damunt del 
que nosaltres considerem els interessos de la institució 
del Parlament. Serà una llàstima, però ens hauran do-
nat la raó amb relació a qui fa d’oposició i qui forma 
part de la majoria de govern.

Moltes gràcies. 

La presidenta 

A continuació, per presentar la seva iniciativa legis-
lativa...

Proposició de llei 
de modificació de la Llei 13/2008, del  
5 de novembre, de la presidència  
de la Generalitat i del Govern (debat 
de totalitat) (tram. 202-00023/10)

...té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, l’il·lustre senyor Albert Rivera. 

Albert Rivera Díaz 

Gràcies, honorable senyora presidenta. Consellers, o 
conseller, individual, ciutadans, ciutadanes que ens 
estiguin veient, bé, avui estem aquí per una qüestió 
que sembla bastant òbvia però que potser quan es vo-
ti no serà tant òbvia i serà bastant obvi que alguns no 
volen suprimir aquest càrrec que no té cap sentit en 
aquest Parlament. 

I explicaré, intentaré explicar per què Ciutadans pro-
posa aquesta supressió –dic la paraula «supressió», eh?, 
no «maquillatge», ni «canvis», no, «supressió»– de la 
figura del cap de l’oposició, una figura que comporta 
un càrrec, que comporta un reconeixement, que com-
porta assessors, que comporta en definitiva un estatus 
que nosaltres creiem que no ha d’existir en aquest Par-
lament. 

Creiem que hi han dos motius fonamentals pels quals 
no ha d’existir: un és estructural i l’altre és conjuntu-
ral; un és de fons i l’altre és per la conjuntura d’aques-
ta legislatura.
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En el primer cas, aquest Parlament, no sé si vostès 
ho saben però no és un parlament bipartidista. És un 
parlament amb set grups parlamentaris. De moment. 
Amb la qual cosa, no té cap sentit que un parlament 
com aquest tècnicament tingui un cap de l’oposició. 
Perquè entre d’altres coses l’oposició s’exerceix; no es 
diu, es fa, es fa oposició. Per tant, no calen reconei-
xements, ni molts honorables, ni càrrecs de confiança 
per fer oposició. És evident. És tan evident que, fins i 
tot, tenint aquests càrrecs de confiança no es fa oposi-
ció, amb la qual cosa és obvi que no té cap sentit que 
un parlament amb set grups parlamentaris, on, a més 
a més, no hi ha cap grup parlamentari majoritari en 
la mateixa oposició. Quan estem parlant que el senyor 
Junqueras, que representa, se suposa, el cap de l’oposi-
ció té el 13 per cent dels vots a Catalunya.

Doncs, escolti’m, em sembla molt bé. I Ciutadans té 
el 7,5, Iniciativa tenia el 10, i..., però no hi ha una ma-
joria, ni tan sols dos partits forts, perquè el mapa..., el 
mapa polític a Catalunya és el que és, i cada cop s’as-
sembla més, per cert, al mapa polític a Espanya també 
en el seu conjunt. Per tant, s’ha acabat l’època de..., no 
sé si els somnis o els malsons d’alguns, aquí no hi ha 
ja dos partits polítics i la resta que són minoritaris..., 
aquí hi ha un mapa molt obert, amb un govern i uns 
tants per cent de vots cada cop més baix, i amb un 
parlament molt fragmentat i molt obert.

Ja sé que a alguns els fa por, parèntesi, la fragmenta-
ció al Parlament, però és la democràcia. A nosaltres, 
no ens fa por. Per tant, si hi ha més grups parlamen-
taris i cadascú té la seva representació, al que obligarà 
és a sumar forces, i al que obligarà és a pactar coses, 
i al que obligarà és a tenir majories que necessitin el 
suport de tres, dos o quatre grups parlamentaris. Se-
gurament, la següent legislatura segurament, si anem 
pel camí, doncs, potser, amb dos grups parlamentaris 
no n’hi ha prou per constituir un govern; potser en ne-
cessiten novament tres o quatre, amb la qual cosa està 
canviant el mapa polític català, és el mapa polític més 
obert segurament de tots els parlaments autonòmics, 
i, a més a més, no té cap sentit tècnicament. I això, 
per tant, nosaltres considerem que és la principal raó 
–la principal raó– per suprimir-ho. Això és el que ens 
diferencia bàsicament de la proposta d’Iniciativa. El 
senyor Bosch defensava la figura del cap de l’oposi-
ció, nosaltres no la defensem, perquè creiem que no ha 
d’existir, sigui el senyor Junqueras soci de govern o no 
ho sigui –creiem que no ha d’existir. Per tant, l’oposi-
ció s’exerceix, i cadascú jutja i veu qui fa oposició, qui 
no fa oposició, qui està amb el Govern... És legítim fer 
oposició? Tan legítim com pactar amb el Govern, però 
l’oposició s’ha d’exercir.

Per tant, aquest és el principal motiu per al qual nosal-
tres presentem aquesta proposta. Deia abans el senyor 
Bosch que la vam presentar un mes i mig o dos des-
prés... Efectivament, primer, quan vam decidir fer-ho 
el nostre grup, i segon, quan vam veure la seva pro-
posta, perquè era el tot insuficient.

Per tant, nosaltres vam fer una proposta a l’alça, una 
proposta més ambiciosa, una proposta més democràti-
ca des del punt de vista de la pluralitat, que pensa que 
tots els grups, fins i tot, Iniciativa, el nostre o qui sigui, 

doncs, té el mateix statu quo que un grup que tingui el 
13 per cent dels vots. Demà pot ser que vostès el tin-
guin, el 13, o nosaltres, i sigui diferent, però llavors no 
defensarem, si ens toca a nosaltres ser el cap de l’opo-
sició. Per tant, com que no ho defensarem després, ho 
fem ara, i si algun dia Ciutadans li toca ocupar aquest 
13 per cent o aquest 14 per cent de vot, doncs, no de-
manarem ni reclamarem ser caps de l’oposició. Això 
que quedi ben clar, a diferència d’altres grups. Vostès 
amb el tripartit van decidir fer aquesta llei, amb el su-
port i amb el vistiplau de Convergència, no? Errors a 
la vida se’n cometen moltes vegades. Jo crec que seria 
bo reconèixer l’error i rectificar. No passa res. Poden 
canviar les coses i vista la dinàmica, doncs, jo els con-
vido que se sumin a la supressió d’aquesta figura, tam-
bé al Grup d’Iniciativa i als altres grups de la cambra.

I l’altre motiu principal, que també s’ha dit lògicament 
i que és molt evident, cada cop més evident, és que, qui 
ocupa avui el càrrec, i no vull parlar amb termes per-
sonals però, des del punt de vista de partit, si em per-
meten, per ser, doncs, més curosos amb les persones, 
i, sobretot, portar-ho a un camp polític, perquè aquest 
és el debat, no és un camp personal, és un camp polí-
tic, i, per tant, el senyor Junqueras representa un partit 
polític que està a l’oposició, formalment, amb aquest 
càrrec, però que és el partit polític que, com ja s’ha re-
cordat, dóna suport al Govern, pacta amb el Govern i 
se suposa, ja ho veurem, que dóna suport, fins i tot, als 
pressupostos d’aquest Govern.

Per tant, és evident que qui pacta totes les propostes 
de resolució en l’últim debat de política general amb el 
Govern, i qui presenta conjuntament les propostes de 
resolució amb el Govern, no pot ser cap de l’oposició, 
més que res perquè no fa oposició, i, per tant, seria el 
cap de..., el conseller en cap a l’oposició, o el conseller 
en cap que no vol estar al Govern, o no sé com dir-
ho, però no seria mai el cap de l’oposició des del punt 
de vista de fons. Per tant, aquest és el segon motiu, el 
motiu conjuntural, el motiu que ens afecta en aquesta 
legislatura. Però, hi insisteixo, no és l’únic, que igual-
ment s’hauria de suprimir.

Què passa en aquestes situacions? Doncs, coses tan 
estranyes com la que els dic: que el senyor..., no ho 
sé, Junqueras, Esquerra Republicana presenta conjun-
tament amb Convergència les propostes de resolució 
juntes; és a dir, ja, vostès ni dissimulen. És a dir, em 
sembla bé, eh?, perquè com que tampoc hi ha res es-
crit que digui el contrari... Però no deixa de ser sorpre-
nent que qui ha de fer de principal cap de l’oposició 
del Govern i controlar el Govern sigui el principal va-
ledor i qui presenti les propostes, les retallades, l’apu-
jada d’impostos i tot el que presenten conjuntament 
Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Per tant, 
no té cap sentit de totes totes que sigui així. És més, 
quan un veu les sessions de control i li toca intervenir 
al cap de l’oposició formal, al senyor Junqueras, no hi 
han ni preguntes. Moltes vegades jo els convido que 
mirin..., no hi han preguntes, són converses del Banc 
Sabadell, són converses entre el senyor Junqueras i el 
senyor Mas, que no hi és, i parlen entre ells, i reflexi-
onen conjuntament en aquesta magnífica àgora que és 
el Parlament. Són converses, d’aquestes que surten als 
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anuncis, però no són preguntes al Govern. De vega-
des, se’ls oblida, fins i tot, fer la pregunta, i acaben la 
intervenció i molts diputats dient: «Però si no ha pre-
guntat res.» Doncs, és així, i això és la realitat, no?

Per tant, quines demostracions més necessitem per-
què es vegi que no tenim cap de l’oposició, que l’opo-
sició s’exerceix i cadascú ho fa com pot i com vol, i 
que, a més a més, fins i tot, es pot estar a l’oposició 
i al Govern donant suport a algunes mesures. Nosal-
tres també hem pactat algunes qüestions puntuals amb 
el Govern, i ho seguirem fent en temes econòmics, 
en termes d’infraestructures, en termes de reactiva-
ció econòmica, perquè això també és fer oposició i ser 
constructius.

Per tant, aquí que ningú s’equivoqui: fer oposició no 
vol dir només estar en contra del Govern; fer opo-
sició vol dir tenir una alternativa, i en aquells punts 
que coincidim, perquè ens toca, ens hi posem d’acord. 
Per tant, no confonguem els termes. Aquí no es tracta 
d’anar tot amb el Govern o anar tot en contra del Go-
vern. Depenent de les qüestions es pot arribar a acords 
amb el Govern puntual, però evidentment el que no 
es pot fer, ho crec, és ocupar –ocupar– literalment un 
càrrec que no representa l’oposició.

Per tant, aquests dos motius, el motiu de fons, el mo-
tiu estructural, el motiu de veritat és que aquest Parla-
ment no és un parlament bipartidista; i, segon, el mo-
tiu conjuntural és que el soci de Govern, el partit que 
dóna suport al Govern no pot fer govern i ser el cap 
de l’oposició. Aquestes dues són les principals moti-
vacions.

Després, consideracions de caràcter tècnic o econò-
mic? Sí, també. Ja ho ha dit el senyor Bosch i jo ho 
recordo, doncs, hi han coses que el senyor Junque-
ras, voluntàriament, cosa que crec que faríem tots en 
aquesta cambra i em sembla bé, doncs, hi renuncies, 
i altres, doncs que no hi renuncia, cosa que ja no em 
sembla tan bé, com tenir càrrecs de confiança. Però, 
bé..., això cadascú disposa, no? Però no és culpa del 
senyor Junqueras, és que hi ha una llei que diu que el 
senyor Junqueras pot disposar d’això. Per tant, jo no 
vull portar-ho al camp personal. Jo crec que és que 
aquesta llei no ha de donar més infraestructures a un 
partit que tingui el 13 per cent dels vots, o paradoxal-
ment al PSC que en té el 14, o nosaltres que en tenim 
el 7,5 o vostès que tenen el 10. Per tant, no crec que 
depengui del tant per cent de vots si has de tenir, en 
aquest cas, un assessor com a cap de l’oposició, perquè 
crec que no toca.

Per tant, nosaltres també, lògicament, amb la supres-
sió global entra també la supressió d’aquestes estruc-
tures o aquestes infraestructures o aquest personal 
adscrit en aquesta figura.

En definitiva, jo els demano, si us plau, si algú d’a-
questa cambra, algun grup creu que hem de modifi-
car... –nosaltres venim a suprimir-ho, ho diem ober-
tament–, si algun grup creu que hem de modificar 
aquesta llei que no té sentit, ni per motius estructu-
rals, ni per motius conjunturals, ni per motius econò-
mics i hem de modificar coses, jo els prego, especi-
alment al Grup de Convergència i Unió, que és qui 

governa, doncs, que tirem endavant aquest projecte i 
debatem.

Nosaltres seguirem defensant que això no té sentit, i 
portarem aquí i demanarem que vinguin experts que 
ens expliquin què passa a altres parlaments. I que ex-
pliquin què passa a parlaments que tenen set grups 
parlamentaris, i grups parlamentaris fragmentats amb 
un vot, com els deia, pràcticament igual. Si vostès mi-
ren..., no només el vot actual, si miren les intencions 
de vot que donen i projecten les enquestes..., som qua-
tre partits, pràcticament, que estem en la mateixa xi-
fra, no?, de vot? I, per tant, imagini’s, qui seria el cap 
de l’oposició futur, en un parlament amb quatre partits 
que tenen un 12, un 13, un 10 o un 11 per cent de vot? 
Doncs, potser, per una dècima o per cinc dècimes de 
vot, és un partit o un altre. Tindria sentit la següent 
legislatura que per mitja dècima, per una dècima, per 
un punt de vot, un partit fos el cap de l’oposició i els 
altres no ho fossin? Jo ja els ho he dit: nosaltres no ju-
garem a això. Això que proposem aquí mai ho reivin-
dicarem si ens toca ser el cap de l’oposició o si ens to-
ca estar com a principal partit de l’oposició.

Per tant, nosaltres el que volem, en definitiva, és que 
passi endavant aquesta llei. Els recordo que avui és un 
tràmit, un tràmit de debat a la totalitat, que els ciuta-
dans que ens estiguin veient saben i han de saber que 
si avui els grups voten en contra el que representa és 
que d’això ni se’n parla al Parlament de Catalunya, de 
suprimir aquesta figura o de suprimir estructures, o de 
debatre sobre temes d’una cambra com aquesta, plu-
ral, ni se’n parla; i, en canvi, si es vota positivament 
voldrà dir que en parlarem –que en parlarem–, i que 
alguns voldran rectificar coses, d’altres voldrem anar 
més lluny, i ja veurem si hi ha acord. Però aquesta és 
la votació que avui duem a terme. Que ningú, si us 
plau..., demano..., bé, cadascú que faci el que vulgui, 
els portaveus que els toqui intervenir, no? Però seria 
bo que els ciutadans sabessin de quin tràmit estem 
parlant avui, que és el tràmit de l’esmena a la tota-
litat, no és el tràmit del debat de les esmenes parci-
als, no és el tràmit de parlar de la llei, no és el tràmit 
d’actualitzar si volen alguns, com diuen, aquesta llei. 
Per tant, els demano, ja sé que això en política és poc 
habitual, però, els demano segurament a molts dipu-
tats que estiguin aquí o a altres que no hi són, home, 
doncs, que pensem si no seria bo, fins i tot per a la 
imatge d’aquest Parlament, per a tots, fins i tot per als 
que governen i per als que no governem, doncs, com 
a mínim, adequar, com a mínim passar i debatre so-
bre aquesta llei, que segurament avui no té sentit con-
juntural i per a nosaltres mai l’ha tingut estructural. 
Aquest és el nostre punt de vista.

Jo crec que no hi ha més debat. Crec que està tot dit. 
I, per això, si em permeten, no utilitzaré tot el meu 
temps, a diferència d’altres vegades, perquè penso que 
aquest tema està tot a sobre la taula, que tothom sap 
del que estem parlant, i seria bo, fins i tot, que el grup 
que representa el cap de l’oposició fos el primer a vo-
ler suprimir aquesta pròpia càrrega.

Jo el convido, senyor Junqueras, que vostè mateix, que 
diu que ha renunciat a unes qüestions i a d’altres no 
d’aquesta figura, doncs, sigui el primer que s’hi sumi 
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i que arribem a un acord de com ha d’estar regulada 
aquesta figura.

Avui li toca a vostè, un altre dia li tocarà a un altre, 
potser, ser el cap de l’oposició, si és que hi és. L’únic 
que demanem és que no tingui ni càrrecs, ni nomena-
ments, ni que s’hagi de dir per llei.

Jo, ho repeteixo, acabo amb aquesta frase: «Fer opo-
sició no es determina per llei; l’oposició es fa i no es 
diu i no se li posen noms, i el Govern també s’exer-
ceix. Per tant, no li donem més voltes i tirem endavant 
aquesta llei per poder suprimir o per poder modificar 
un càrrec que està fora de lloc en aquests moments.»

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, per a la defensa de les esmenes a la to-
talitat presentades, té la paraula, en primer lloc, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, la il·lustre senyora Marta Rovira. (Veus 
de fons.) No...? (Veus de fons.) L’il·lustre senyor Oriol 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Bosch, senyor Ri-
vera...., jo també vull començar, avui que és 9 d’octu-
bre, saludant els compatriotes del País Valencià, ara 
que neix una primavera de molts i molts valencians 
al carrer demanant un tracte digne, tant per als seus 
drets socials com per a les seves llibertats, com per 
a la seva personalitat nacional, com per al seu dret a 
decidir, i, sobretot, i amb urgència per tenir una rela-
ció amb la política de molta més qualitat democràtica. 
Avui som amb ells i avui ens agradaria també, a més 
a més de ser aquí, que és la nostra obligació, ser a la 
plaça de Sant Agustí, de València, amb els milers de 
valencians que avui es manifestaran pel seu dret a de-
cidir.

Dit això, la primera qüestió que els he d’abordar és 
la importància d’aquesta matèria, perquè, escoltant 
les intervencions proponents semblaria aquí que ens 
estem jugant el model parlamentari o que ens estem 
jugant una gran cosa, i els ciutadans que ens escoltin 
han de saber que, del que estem parlant és del tracte 
protocol·lari del president del primer grup de l’oposi-
ció, si li diem com un conseller o no, d’on s’asseu a la 
cadira quan fem un acte públic, val?, i de poca cosa 
més. Perquè la component econòmica d’aquesta figu-
ra, aquest president, com han fet els anteriors, i en la 
mateixa mesura que els anteriors, ha fet renúncia, en 
la mateixa mesura. I, en tot cas, avui acabem d’apro-
var uns pressupostos que afecten el personal de tots 
els grups, i els hem aprovat, amb grups que li han do-
nat suport. Per tant, entenc que aquesta no és la matè-
ria. Això és del que estem parlant.

Si vostès creuen que hem d’obrir un procés legislatiu 
sobre això i cridar experts, i dedicar-hi hores, i crear 
una comissió, una ponència i tot això, doncs, vostès 
sabran a què creuen que han de dedicar el temps. Vos-
tès han decidit consumir un torn d’aquest pacte tàcit 

que hi ha a la Junta de Portaveus a l’hora de portar 
proposicions de llei en aquest Ple en aquesta matèria. 
Podien haver-ho fet en d’altres matèries i són molt lliu-
res d’escollir; en tot cas, des del nostre punt de vista, 
la matèria no té aquesta importància que vostès li vo-
len donar.

La segona cosa que li he de dir va molt dirigida es-
pecialment al senyor Bosch, eh? A nosaltres, ens sap 
greu que vostès sumin amb Ciutadans amb aquesta 
mesura. Ens sap greu. Perquè el seu grup i el nostre 
hem fet moltes coses junts importants, i ens sembla 
que en aquest moment històric, precisament, tenim 
moltes més coses per fer junts. Evidentment, això, 
doncs, no és un argument de tipus jurídic, és un ar-
gument, si vostè ho vol, de relació política i res més 
que això. Ens sap greu que sumin amb Ciutadans en 
aquesta matèria –ens sap greu. (Veus de fons.)

I ens sap greu perquè tenim moltes coses importants 
a fer, i crec, a més a més... (Veus de fons.) No, no..., i 
crec a més a més que molta de la gent que ens dóna 
suport, a vostès i a nosaltres, no els agrada que avui 
tinguem aquest debat. Jo ho crec així. Evidentment, 
això no és ciència, és pura intuïció.

Anem a l’exposició de motius, anem a llegir la seva 
iniciativa. Per un costat, tenim la proposta de Ciuta-
dans, que fa una proposta que, escolti, molt correcta i 
molt legítima, diu: «Escolti, aquí és un parlament amb 
diversos grups parlamentaris; pensem que no se n’ha 
de distingir cap.» Correcte, senyor Rivera, correcte; és 
un plantejament que fins i tot li diré que en bona part 
el compartim. Perquè, de fet, el fet que tinguem el pre-
sident del nostre grup reconegut com a cap de l’oposi-
ció no ens dóna més marge d’actuació gairebé en res, 
o en res; per ser més exactes, en res. I ens sembla que 
el nostre model polític i el model d’aquest Parlament 
és aquest, i ens sembla bé. Són set grups parlamentaris 
que tenen la mateixa capacitat d’iniciativa, la mateixa 
capacitat de control del Govern, la mateixa capacitat 
d’intervenir en aquest Ple, en les comissions, etcètera; 
i si hi ha alguna diferència és atribuïble, només, al vot 
dels ciutadans, i a res més. I això ens sembla bé.

Però, com vostè sap, tots els models polítics i parla-
mentaris purs tenen alguns defectes, i per això gairebé 
tots els models polítics i parlamentaris incorporen co-
ses d’altres models. I aquí en un moment donat es va 
dir: «Escolti, per dibuixar la possibilitat d’alternança 
signifiquem simbòlicament i prou la figura del primer 
grup de l’oposició.» I és un lleu matís, és una variació 
mínima; per tant, no estem parlant en absolut d’alterar 
la capacitat d’actuació de cap grup. Pel fet que en el 
primer grup de l’oposició se’n digui del seu president 
«cap de l’oposició» en lloc de «president de grup par-
lamentari», el nostre grup parlamentari, en aquest cas 
–o el PSC en la legislatura anterior, o Convergència 
en l’anterior de l’anterior–, no té més possibilitat ni de 
control del Govern, ni de funció d’iniciativa, ni de res 
de res. Per tant, seguim sent un sistema no bipartidis-
ta, seguim sent un sistema pluripartidista, exactament 
igual, però dibuixem una mica més la capacitat d’al-
ternativa. I, com que l’alternança és un valor positiu, 
a nosaltres ens sembla bé. Com ens ho va semblar la 
segona vegada –no la primera, ja li ho reconec jo– que 
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es va fer cap de l’oposició l’Artur Mas, o en Quim Na-
dal, o en Xavier Sabaté. I ara, doncs, el president del 
nostre grup.

És una argumentació que vostès fan servir, i em sem-
bla lògica, i que compartim en bona part, però en un 
matís no. I no és així.

Tercera qüestió –i aquí vaig a la d’Iniciativa, no?, a 
l’exposició de motius. Vostès diuen: «Sembla evident 
que no es pot formar part de la majoria de govern i 
exercir alhora de cap de l’oposició.» Deixin-me que 
els contesti: sembla evident que el Grup d’Esquerra 
Republicana no forma part del Govern, ni de la ma-
joria del Govern; no està al Govern. Tenim un pac-
te d’estabilitat parlamentària i exercim l’oposició de la 
manera que nosaltres, legítimament, creiem que hem 
d’exercir l’oposició. I li diré més: exercim l’oposició de 
la manera a què ens vam comprometre, de forma molt 
explícita –i estic segur que vostè segueix bé les cam-
panyes electorals–..., en el nostre cas vam ser molt ex-
plícits que exerciríem l’oposició exactament de la ma-
nera que ho estem fent. 

Per tant, tenim un compromís amb els nostres elec-
tors, claríssim, d’exercir l’oposició d’aquesta manera i 
no d’una altra. A vostès els pot agradar o no els pot 
agradar, però el nostre compromís és explícit, clar, ro-
tund. Li demano que rellegeixi les nostres declaraci-
ons en campanya electoral –o les hi puc fer arribar si 
li interessen–, i exactament dèiem i ens comprometí-
em amb els nostres electors a fer exactament el tipus 
d’oposició que estem fent, exactament aquesta. Per 
tant, la seguirem fent, perquè és el nostre compromís 
democràtic, i jo estic segur que vostè això ho entén i 
estic segur que ho respecta.

Hi ha una cosa que no li puc acceptar del seu text, que 
diu: no, perquè, clar, si resulta que s’exerceix l’oposi-
ció d’una manera que no és la que vostès pensen, «ai-
xò afecta la dignificació de la feina d’oposició». Amb 
una llei, parlar de dignificació d’una cosa, perdoni, 
que és opinable... Vostès decideixen un estil d’oposició 
i nosaltres en decidim un altre, i és opinable, i legítim. 
Dir que un estil d’oposició no és digne no ho podem 
acceptar. Dir que un estil d’oposició determinat que 
nosaltres hem decidit i que tinc la intuïció que molts 
ciutadans l’avalen..., i les enquestes tenen la importàn-
cia que tenen, però n’hi ha una de ben recent al res-
pecte, que opina sobre com es fa l’oposició i diu què 
en pensa la gent, els enquestats, i té el valor que té, 
de com fem l’oposició nosaltres, i de com fan l’opo-
sició vostès, i de com fan l’oposició altres grups; i la 
pot rellegir. Dir que això no és digne, home, no hi es-
tem d’acord, no ho podem acceptar, no podem accep-
tar aquesta lliçó moral, com nosaltres no pretenem do-
nar-los-en cap.

Perquè, clar, és més digne fer una oposició que sem-
pre busca el contrast, que li importa més la imatge 
de semblar diferent, o és més digna una oposició que 
busca el resultat, la conseqüència per als ciutadans? 
És més digne fer un tipus d’oposició que prioritzi el 
dibuix i el posicionament polític, o és més digne fer 
una oposició que solucioni problemes? És poc digne 
quan, per exemple, en aquest Parlament hem acordat 

tots els grups, en quatre mocions diferents, principis 
fonamentals per a la reforma del SOC? És poc dig-
ne, aquest tipus d’oposició, perquè el portaveu del seu 
grup també ha arribat a aquests acords, això és poc 
digne? Jo entenc que és molt digne, que és molt cor-
recte. Que hi hagi possibilitat d’acords entre el Go-
vern i l’oposició és el més normal del món; que es posi 
l’interès general al davant és el més normal del món. 
A mi fins i tot li diré que em sembla menys digne que 
per sota l’interès general s’hi posi l’interès particular 
del dibuix polític en un mapa polític; i cadascú inter-
pretarà qui fa què en cada moment. A mi em sembla 
que intentar arribar a un acord quan la situació finan-
cera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals és molt complicada és molt digne, i sobretot si 
aquest acord permet que les úniques baixes siguin vo-
luntàries i que s’hi acullin voluntàriament els treballa-
dors. I em sembla que intentar rebentar aquest acord 
per causar desgast és poc digne, a mi em sembla que 
és poc digne, i és molt més digne prioritzar l’interès 
general. Per tant, escolti’m, no és digne perquè no ens 
enfrontem prou amb el Govern? No.

Escolti, quarta idea: siguin una mica coherents. Per-
què, clar, vostès ens diuen: «Això hauria d’anar al Re-
glament.» I per què presenten una proposició de llei? 
És que diu: «És que això és una situació temporal, 
perquè resulta que és la disposició transitòria d’una 
llei», i vostès el que fan és, uns quants anys després, 
cinc anys després, modificar una altra vegada la dis-
posició transitòria. Escolti, doncs, retirin aquesta pro-
posició, en coherència amb el que vostè diu, eh? Si no 
vol fer-ho no ho faci, eh?, per descomptat; però retirin 
aquesta proposició i presentin una proposta de refor-
ma del Reglament. Però és una incoherència brutal, la 
seva argumentació.

Una altra incoherència: a cada cas vostès troben una 
solució diferent. Resulta que si el cap de l’oposició 
arriba a acords amb el Govern, depèn quins siguin 
aquests acords, ha de plegar com a cap de l’oposició; 
en canvi, quan és el senyor Nadal que arriba a un acord 
per facilitar la investidura..., acord que recull elements 
polítics importants: manteniment de la política sanità-
ria, manteniment de la política d’educació, que no es 
retallin ni mestres, ni metges, ni mossos.... Per cert, 
senyors del PSC, a l’hora de garantir el compliment 
dels seus acords, doncs..., diguéssim, no els demana-
rem consell, si no els sap greu, eh?, però, clar..., acords 
importants. I diu: «No, perquè això són polítiques que 
es poden pactar puntualment.» No, no: aquest acord 
incloïa fins i tot la participació del PSC en un òrgan 
de govern, com és la comissió bilateral; ho diu: a la 
comissió bilateral! I fins i tot incloïa l’acord preferent 
amb el PSC. És a dir, un acord orgànic en qüestions 
no establertes programàticament. Com per exemple 
deien: «Si modifiquen el Pacte nacional per a les in-
fraestructures o per a l’habitatge, ho pactarem el PSC 
i Convergència», o: «Si modifiquen la llei de la corpo-
ració, ho pactarem el PSC i Convergència», sense dir-
ne el contingut! Per tant, era una participació estable.

Era prou acord per no considerar-los oposició? Nosal-
tres no els ho discutim: vostès eren oposició, perquè 
no eren al Govern. Ara, per què...?, on és la ratlla?, 
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quant d’acord és massa per no ser oposició?, o quant 
poquet acord...? Aleshores, els grups de l’oposició es-
tan obligats a estar en desacord? Perquè, clar, el PSC 
va arribar a una sèrie d’acords importantíssims. O no 
és important la política de salut?, o no és important la 
d’educació?, o no és important participar a la comissió 
bilateral? És més, deien: «I, si s’inicia un procés de 
canvi del marc de relació de Catalunya amb Espanya, 
també el pactarem amb el PSC», també deia això. Ai-
xò no és important?

Per tant, el PSC pot fer acords i no li demanen que 
plegui; si Esquerra fa acords, se li demana que plegui. 
Si ara resulta que li féssim cas –que no li’n farem– 
i el cap de l’oposició fos el senyor Pere Navarro, diu 
que tampoc; o sigui, en Nadal sí, però en Navarro no. 
I, quan era en Mas que no tenia acords, aquest també 
ho podia ser. Quatre situacions, quatre respostes dife-
rents per part del seu grup. La veritat és que és una in-
coherència molt gran.

Qui decideix com es fa l’oposició? Per nosaltres són 
els ciutadans. Nosaltres vam arribar a un acord amb els 
ciutadans, que els vam dir molt clarament: «Escoltin, si 
el Govern de Catalunya fa tot el gir social que pot mal-
grat els recursos que té i avança el país cap a la consul-
ta, li farem costat», i ho vam dir així de clar, «i serem 
els fidels aliats del poble de Catalunya i farem costat 
al Govern que tiri endavant aquest programa.» I tam-
bé vàrem dir claríssimament: «Si el Govern de Catalu-
nya no avancés en aquesta direcció, serem implacables, 
els més distants.» No li sembla, aquesta, una actitud de 
control? No és això, el que fan les oposicions en les de-
mocràcies parlamentàries?

Per tant, nosaltres, disculpi’m, senyor Bosch, no els 
farem cas a vostès, farem cas dels nostres electors, 
amb qui vàrem arribar a un acord de fer costat al Go-
vern si avançava cap al dret a decidir i si utilitzava 
els pocs recursos de què disposa per fer el màxim de 
polítiques socials, i deixarem de fer costat al Govern 
en el cas que es desmarqui d’aquesta posició. I, si un 
dia, pel que fos, fóssim el Govern, no seríem oposi-
ció. Però mentre no som el Govern som oposició. Un 
estil d’oposició diferent del seu? Certament. Nosaltres 
preferim plantejar alternativa i preferim fer oposició 
constructiva.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Recasens.

Joan Recasens i Guinot

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, és 
evident que les dues proposicions de llei són diferents, 
però conflueixen, conflueixen en un mateix objectiu. 
Permetin-me que comenci contestant al senyor Bosch, 
primer, la petició que ha fet; en part ja l’ha contestat el 
senyor Amorós: si vostès el que volen fer és una modi-
ficació del Reglament, plantegi-ho com toqui, no ens 

demani que sigui en el proper període de sessions i 
no ens encotillin per aquí, demani-ho per on toqui i 
tirem-ho endavant per aquí si creu que s’ha de modifi-
car el Reglament, i no només probablement en aquest 
aspecte, sinó en d’altres.

Vostè ha llegit una part, la segona part de la disposició 
transitòria, i s’ha deixat la primera, la primera part, 
quan descriu qui és cap de l’oposició i en quines cir-
cumstàncies ha de plegar. Val a dir que és una llei que 
vostès no sé si en són el pare, la mare o la tieta, però la 
van impulsar vostès quan estaven al Govern, i ara, que 
no els agrada, doncs, al que vénen és a modificar-la. 
I, per tant, doncs bé, és una mica, un pèl contradictori. 
Però comença dient, la disposició transitòria segona: 
«La figura del cap de l’oposició, mentre el Reglament 
del Parlament no en reguli la condició» –això..., escol-
ti’m, endavant– «l’estatut i les atribucions, se subjecta 
a la regulació següent. És cap de l’oposició el diputat 
o diputada que exerceix la presidència del grup parla-
mentari de l’oposició amb més escons al Parlament.» 
I a més a més diu –perquè després, quan parlin de la 
diferència, que si abans la diferència era més gran i 
ara és més petita...–, diu: «L’empat a escons» –i això 
ho van posar vostès–, «si n’hi ha, es resol a favor del 
grup que hagi obtingut més vots a les eleccions.... Per 
tant, no tenia cap significació la diferència de vots que 
hi podia haver entre un grup i el següent; aquí no tenia 
cap importància.

Continua dient: «El president o presidenta del Parla-
ment declara la condició de cap de l’oposició per mitjà 
d’una resolució.» Aquesta..., ja està, i aquí no té més... 
«I la condició de cap de l’oposició es perd per alguna 
de les causes següents: per finiment de la legislatura; 
b, per la pèrdua de la condició del diputat o diputada 
o suspensió dels drets i deures parlamentaris, i c, per 
la pèrdua de la condició de presidenta o president del 
grup parlamentari.» No en diu cap més; hi han aques-
tes tres. Val a dir, i aquí s’ha repetit..., tot i que en la 
pràctica habitual es considera que forma part de l’opo-
sició, si es vol, en un sentit ampli, si no es forma part 
del Govern; i és evident que Esquerra Republicana no 
forma part del Govern.

El fet d’estar a l’oposició no ha inhabilitat cap partit a 
arribar a acords amb el Govern, a aprovar pressupos-
tos, a acordar línies programàtiques o a abstenir-se en 
votacions d’investidura. I la figura del cap de l’oposi-
ció s’ha mantingut i no s’ha qüestionat.

Iniciativa, en la seva proposició de llei, diu: «La dis-
posició transitòria segona de la Llei 13/2008 va crear 
la figura del cap de l’oposició. Es pretenia així visua-
litzar i dignificar la figura del president o presidenta 
del grup parlamentari més nombrós dels que integren 
l’oposició. Però aquesta voluntat de visualitzar i dig-
nificar el paper de l’oposició queda desvirtuada si la 
persona que exerceix aquest càrrec no realitza tasques 
d’oposició, sinó que dóna suport al Govern.» 

I segueix, a l’exposició de motius: «Sembla evident 
que no es pot formar part de la majoria de govern...» 
I tornem al que estàvem. Que jo sàpiga, ara com ara, 
Esquerra Republicana no forma part de la majoria de 
govern; té un acord d’estabilitat parlamentària amb 
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Convergència i Unió, en un moment de gran comple-
xitat al país, complexitat i dificultat econòmica, social 
i nacional. I tant de bo que algun altre grup parlamen-
tari s’hi afegís.

I acaba dient Iniciativa que sembla aconsellable 
mantenir vacant aquesta figura mentre es perllon-
gui el pacte de govern o d’estabilitat parlamentària. 
El senyor Bosch, en un article que va escriure –no 
sé el temps que fa, però crec que no fa massa dies– 
sobre aquesta qüestió deia: «Després de l’any 2010, 
quan Convergència i Unió» –ell hi ha fet referència, 
perquè era inevitable– «recupera la presidència de 
la Generalitat, la figura es manté. Ostenta el càrrec 
Joaquim Nadal...», qui, per cert –contestant al pre-
sident del Grup Socialista, que afirmava que consi-
derava un «frau democràtic» que Junqueras fos cap 
de l’oposició–, va dir, i obro cometes: «Em sembla 
malament que el que hi ha per llei algú s’ho vulgui 
atribuir per una altra via.» I tanco cometes. Com de-
ia, deia Jaume Bosch en aquest article: «Ostenta el 
càrrec Joaquim Nadal, amb molts menys escons dels 
que disposava Mas a l’oposició, però encara amb una 
diferència més o menys considerable amb relació a la 
tercera força. És opinable si durant aquests dos anys 
el PSC va exercir com a principal partit de l’oposi-
ció, però formalment ho era.» Doncs, escolti, com 
ara. Exactament igual que ara. I abans no es qüesti-
onava, i ara sí. I a més a més amb una llei que, torno 
a dir-ho, la van fer vostès. Hi van tenir una part im-
portant. 

I quan s’ha de deixar de ser..., vacant, el cap de l’opo-
sició? En quin moment? Quan hi hagi un pacte d’es-
tabilitat parlamentària? Quan hi hagi un acord d’in-
vestidura? Quan es voti a favor d’un pressupost? Quan 
es voti deu, vint, trenta o quaranta vegades igual que 
el grup parlamentari que dóna suport al Govern? En 
quin moment? Escolti’m, el president Mas, per votar 
a favor de l’Estatut, havia de renunciar a ser cap de 
l’oposició? O quan Convergència i Unió va votar a fa-
vor de la Llei d’educació i vostès hi van votar en con-
tra, el president Mas havia de donar el càrrec de cap 
de l’oposició al president del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa? En quin moment?

Per tant, escolti’m, deixem les coses com estan, com-
plim el que hi ha escrit, respectem el que vam aprovar, 
gairebé tots, en aquest aspecte gairebé tots, i si es vol 
modificar el Reglament en el moment que s’hagi d’in-
troduir en el Reglament tirem per la via que toqui.

Pel que fa a Ciutadans, és una altra opció –és una altra 
opció. Escolti’m, aquí no n’hi ha d’haver; volen supri-
mir el càrrec de cap de l’oposició, o el reconeixement 
al president de la força política més votada de l’opo-
sició. I, per tant, és una altra opció. És la mateixa que 
van defensar en el moment de l’aprovació de la llei, i 
per tant segueixen en el mateix lloc. És un debat que 
vàrem tenir, i ara el que ha semblat és que, bé, s’han 
apuntat al carro en aquest cas d’Iniciativa, que també 
és curiós que Iniciativa i vostès es trobin amb el ma-
teix objectiu en un tema que Iniciativa va proposar i 
votar favorablement i que vostès hi van votar en con-
tra. És curiós.

I, escolti’m, aquest cop, senyor Rivera, vostès és que 
l’han clavat. Perquè vostès, que denuncien sovint que 
en aquesta cambra es debaten i discuteixen qüestions 
que no preocupen la gent, aquest cop l’han encertat de 
ple. Aquest és un tema que està al carrer, és una de les 
qüestions que angoixen els catalans i les catalanes.

Gràcies, presidenta, vicepresidenta, consellers, senyo-
res i senyors diputats.

La presidenta

Pot haver-hi un torn en contra. Senyor Jaume Bosch, 
per un temps de cinc minuts.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Senyor Amorós, l’he vist incòmo-
de i crispat, i quan un està crispat a vegades diu coses 
que no toquen. Perquè fixi-s’hi: jo he intentat tenir un 
to molt tranquil, no he ofès ningú –no he ofès ningú– 
i he explicat la nostra proposta. Això es diu «demo-
cràcia». Però, vostè, fixi-s’hi: precisament perquè l’he 
vist incòmode i crispat, ha fet al·lusions que, fins i tot, 
permeti’m que li ho digui, no són correctes, i fins i tot 
tenen un to demagògic. Perquè, és clar, la gran acusa-
ció ha sigut: «Mira, Iniciativa coincideix amb Ciuta-
dans.» És clar, i després ha dedicat el 90 per cent de 
la seva intervenció a la nostra proposta i pràcticament 
no ha parlat de Ciutadans. Sap per què? Perquè vostè 
considera que, és clar, Ciutadans, com que té unes de-
terminades posicions, ja se sap. En canvi, si Iniciativa 
planteja una cosa, això els sap especialment greu. 

Doncs, miri, nosaltres ho hem plantejat perquè hi cre-
iem i ho veiem així. Però, és clar, no ens acusi de coin-
cidir amb Ciutadans, quan vam presentar nosaltres la 
proposta dos mesos abans que Ciutadans –per favor, 
una mica de rigor– i quan he anunciat que nosaltres no 
donarem suport a la proposta de Ciutadans perquè, en 
coherència amb allò que vam votar, nosaltres no pro-
posem suprimir la figura. Per tant, aquí de coincidèn-
cies, ni d’ells amb nosaltres ni de nosaltres amb ells. 
És més: l’única és que avui es discuteix..., perquè trac-
tem d’un mateix tema. Però no intenti fer aquest joc, 
perquè, sincerament, això no té credibilitat.

Amb relació al tema del paper de l’oposició, és veri-
tat: hi pot haver oposicions, ja ho he dit en la meva in-
tervenció, més crispades, menys crispades, més dures, 
més constructives. A mi, em sembla que..., ja que par-
la d’enquestes, jo crec que si féssim una enquesta, per 
exemple, als periodistes parlamentaris o a molta gent 
que segueix l’activitat d’aquesta cambra, difícilment 
trobaria gaires persones que creguin que Esquerra Re-
publicana està a l’oposició. Però, bé, és una cosa sub-
jectiva.

Ara, anem al tema que jo volia destacar. Jo els he fet 
una proposta precisament des de la posició de fer una 
oposició constructiva. I em sap molt greu la resposta 
que m’han donat. Perquè fixin-s’hi: la resposta del se-
nyor Recasens, fent-nos preguntes, «què passaria amb 
això?», «què passaria si passés això altre?», que són 
preguntes que ens hem de fer i que ens podem fer, es 
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podrien resoldre fent un debat per redactar un nou ar-
ticulat d’això en el Reglament.

I, és clar, nosaltres els vam fer una proposta, i els hem 
fet una proposta, molt senzilla, que era molt senzilla 
d’acceptar, eh? Era dir: «Escolti, d’acord, deixem-nos 
de discutir-ho ara; això..., hi ha una llei que vam votar 
tots que diu que ha d’anar al Reglament.» I l’únic que 
els demanàvem era un compromís que això s’abordés 
en el proper període de sessions. Ah!, però ni això. Di-
uen: «Si volen vostès modificar el Reglament, presen-
tin la proposta.» Però, és clar, resulta que vostès tenen 
majoria, i si nosaltres presentem la proposta i no hi 
ha un compromís per part de vostès de discutir-la, ja 
la podem presentar que no servirà per a re. Per tant, 
l’únic que demanàvem nosaltres era un compromís 
que Convergència i Unió i Esquerra Republicana ac-
ceptessin en el proper període de sessions obrir la dis-
cussió d’aquest tema, i segurament d’altres, en el tema 
del Reglament. I miri si és fàcil, o hauria estat fàcil, 
d’acceptar, això. Perquè, el Reglament, aquesta cam-
bra l’haurà de revisar, i ben aviat. Perquè quan hàgim 
aprovat la Llei de transparència, i espero que també 
la Llei electoral, haurem de revisar el Reglament de 
la cambra forçosament, obligatòriament. I, per tant, 
ningú pot impedir llavors que els grups que creiem 
que també s’ha de regular el tema del cap de l’opo-
sició ho plantegem. I, per tant, l’únic que els dema-
nàvem era un compromís que en el proper període 
de sessions, quan, teòricament, segons el debat de 
política general han d’haver acabat les seves tasques 
les ponències tant de la Llei electoral com la de la 
Llei de transparència, això ho abordéssim. Ah!, però 
aquest compromís no l’accepten. Llavors, acusacions 
de no sé què, «si volen vostès presentin la propos-
ta per reformar el Reglament», però cap compromís 
que vostès acceptaran discutir-la. Home, un element 
una mica curiós.

I, miri, sobre el tema del paper de l’oposició de cadas-
cú és evident que cada grup administra el seu paper 
com a oposició i la seva tasca com a grup de la manera 
que creu oportuna. Ara, només els recordo –només els 
recordo– que fa mitja horeta el president de la Genera-
litat s’ha referit diverses vegades al senyor Junqueras i 
a Esquerra Republicana com a «socis de govern». Fa 
mitja hora. Fa mitja hora, sí, sí. Després podem veure, 
si ho volen, la transcripció de les actes. Ha estat així 
–ha estat així: «socis de govern». Llavors, vostès no 
creuen que si el president de la Generalitat els consi-
dera socis de govern és normal que grups de l’oposi-
ció també considerem que són socis de govern i que el 
que volem, purament i simplement...? Perquè avui, ho 
repeteixo, aquí no es discuteix ni s’aprova re, sinó que 
l’únic que volem és que s’obri un marc per discutir la 
regulació del cap de l’oposició, i això és el que dema-
nem, i resulta que ens ho votaran en contra. Home, la 
veritat és que a mi sí que em sona a poca predisposició 
a assumir el diàleg.

Nosaltres veníem amb ganes de diàleg. Vostès, fins i 
tot, han manipulat el tema que dèiem de la dignifica-
ció. Parlar de la «dignificació» de la tasca d’oposició 
no és acusar ningú d’indigne, senyor Amorós. No és 

això, perquè vostè sap que això no ho diu, la proposi-
ció de llei.

En definitiva, vostès tanquen la porta novament, exer-
ceixen de majoria de govern i impedeixen que un tema 
que és legítim que aquest Parlament debati..., pugui fer-
ho. Ara, com que aviat haurem de reformar el Regla-
ment, llavors, inevitablement, hauran d’assumir vostès 
que d’això en parlarem. I segur que en parlarem.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, per al 
torn en contra, té la paraula el senyor Albert Rivera. 

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Honorables consellers, diputats i 
diputades, sense novetats. La veritat, lamentable veure 
com –jo crec que els ciutadans ho han vist– no hi han 
arguments per defensar avui que una cambra de set 
grups parlamentaris..., defensi que per dignificar no sé 
què s’ha de tenir un càrrec, unes persones a càrrec, 
un càrrec honorífic. És que no té cap sentit! Vostès no 
tenen arguments. Senyor Amorós, no ens ha dit ni un 
sol argument. Bé, han tingut aquesta trifulga Pimpine-
la time, diguem-ne, amb Iniciativa, eh? Ens ha recor-
dat... La veritat és que veient el tripartit en què vos-
tès van estar i en què van aprovar aquesta llei junts ha 
sigut una mica..., bé, esperançador; o còmic, o no sé 
com dir-ho.

Però, en qualsevol cas, senyor Bosch, no demani per-
dó, no demani perdó per presentar la llei. És insufici-
ent? Sí. Vostès ho van fer i hi van votar a favor i ara hi 
voten...? Bé, però no demanin perdó. Jo pensava que 
anàvem junts. No passa res. De veritat, no passa res. 
Jo en algunes coses puc estar d’acord amb vostès. No 
sé en quines... O potser amb el senyor Herrera. Però 
no passa res, de veritat. Però ja veig que vostès no vé-
nen a defensar això. O sigui, intenten una posició per 
debatre i parlar amb Esquerra Republicana, a veure 
si tenen una pugna aquí per l’espai electoral. No, no, 
nosaltres anem de debò. Volem que una cosa que no 
té sentit no hi sigui. I, per tant, defensem aquesta su-
pressió.

El senyor Recasens ens deia..., els temes importants, 
que preocupen la gent. Suposo que el que importa la 
gent és defensar aquest càrrec i la dignitat del cap de 
l’oposició. Preocupa moltíssim. El que vostès van pac-
tar, el senyor Mas i el senyor Maragall, això, magní-
fic. Jo crec que els ciutadans en aquells moments esta-
ven... Jo crec que a les enquestes el principal problema 
que vostès tenien llavors i els ciutadans de Catalunya 
era tenir la dignificació per al senyor Mas amb el càr-
rec de cap de l’oposició, que és el que van pactar vos-
tès amb aquesta llei. Allò és el que preocupava la gent, 
no? O ho van fer vostès per mantenir aquí l’statu quo, 
i tenir un càrrec a l’oposició i repartir-se el pastís? 
Doncs és el que van fer. 

I, ara, això..., hi ha un grup parlamentari que diu el 
mateix el 2007 i el 2013. I el dia que puguem ho su-
primirem. I si som caps de l’oposició també. Amb més 
raó, encara. 
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Per tant, vostès el que van fent és consolidar càrrecs, 
consolidar estructures, consolidar càrrecs honorífics, 
consolidar repartiment de pastissos entre partits. I quan 
algú proposa suprimir les oficines dels expresidents és 
que «vostès toquen la dignificació dels expresidents». 
I la dignitat de la resta de catalans que paguen aques-
tes oficines, què? O no tenen dignitat, els catalans que 
paguen aquest milió i mig? És que Ciutadans va pro-
posar aquí suprimir les oficines dels expresidents, que 
costen 1 milió i mig d’euros, i vostès van venir aquí a 
fer pinça, eh?, el PSC, el PP i Convergència, i hi van 
votar en contra, perquè havíem de dignificar els presi-
dents. Què passa, que la resta de catalans no són dignes 
o què? Vostès mantenen totes les estructures. Tot el que 
consoliden són incapaços de treure-ho: els consells co-
marcals..., a Madrid, igual, i al conjunt d’Espanya, les 
diputacions... Són incapaços de fer marxa enrere. I així 
anem, perquè són incapaços de fer marxa enrere. Són 
incapaços de reconèixer que no té cap sentit, el cap de 
l’oposició. I véns aquí a fer una proposta i resulta que és 
que no són temes importants, o és que «vostès van con-
tra la dignitat de les persones».

Doncs el que va contra la dignitat de les persones és 
justificar un càrrec que és injustificable. Això sí que 
no és digne. Com ho justifiquen, vostès, amb una per-
sona que està al Govern, amb una cambra de set grups 
parlamentaris...? No hi ha precedents. No n’hi ha cap. 
Mirin vostès els altres parlaments, en dret comparat. 
Els parlaments que tenen cap de l’oposició, que són 
pocs, tenen un consolidat sistema bipartidista. No te-
nen un sistema de set partits polítics. I molt menys un 
sistema tan fragmentat en el vot. Per tant, no té cap 
sentit. Vostès defensen l’indefensable. 

I el que em sap més greu és que el grup que exerceix 
aquest càrrec sigui el primer a defensar-se del seu pro-
pi càrrec, que és Esquerra Republicana. En comp-
tes de dir: «Bé, debatem-ho, perquè...», diu el senyor 
Amorós: «És que no ens aporta res.» Doncs, enda-
vant, votin-hi a favor! Si diu vostè que no li aporta re 
i que està d’acord, perquè ho ha dit, que en un parla-
ment amb set grups no té sentit un cap de l’oposició, 
el que no entenc encara és per què voten en contra de 
la proposta de Ciutadans. No ho entenc! Si vostè està 
d’acord que és un parlament plural, que té set grups, 
que és molt igualat, que és molt fragmentat, i a sobre 
em diu que no li aporta cap benefici, cosa que segu-
rament..., jo no li dic que no, si segurament és així. 
I per què no ho suprimim? Que és el món al revés? 
Votem-hi a favor i ho suprimim. I ens posem d’acord 
en això encara que discrepem en mil coses més. Per 
tant, no ho entenc, sincerament. No entenc que perquè 
la proposta vingui d’un grup o d’un altre, o algú exer-
ceixi el càrrec, votin diferent. 

Per tant, jo, en aquest sentit, lògicament, no parla-
ré d’estar decebut, perquè ens ho imaginàvem, però, 
home, també cal posar en evidència davant de la ciu-
tadania que quan un s’oposa i proposa modificar co-
ses que han quedat obsoletes, o que no tenen sentit, o 
que per motius econòmics o protocol·laris estan fora 
de lloc, aquest Parlament continua immobilista, conti-
nua immòbil davant d’aquest tipus de propostes. I això 
és el que preocupa: que qualsevol proposta que vagi a 

redreçar qualsevol posició que no té sentit sempre es 
trobi amb «la dignitat», que «vostès no sé què de Ca-
talunya», que «els problemes de la gent»... Escolti’m, i 
què passa, que no tocarem una coma de les coses que 
no funcionen? Jo crec que hem de ser reformistes tam-
bé, no?, i reformar estructures, institucions i moder-
nitzar-les, i una modernització d’aquesta institució és 
suprimir un càrrec que no té cap sentit en aquest Par-
lament.

Però, és igual, vostès seguiran mantenint la necessi-
tat de la dignificació del cap de l’oposició, la dignitat 
dels expresidents i de les pensions vitalícies, la dig-
nificació de tenir quaranta-un consells comarcals, la 
dignitat de tenir sis canals de televisió, la dignitat de 
tenir estructures polítiques i d’estat...; tot sempre està 
darrere la dignitat i darrere del patriotisme. Doncs, la 
veritat és que la dignitat és dels ciutadans, que amb els 
seus impostos mantenen totes aquestes estructures, hi 
insisteixo, siguin del partit que siguin, votin a qui vo-
tin, tinguin la ideologia que sigui. Vostès saben que hi 
han estructures...

La presidenta

Senyor Rivera...

Albert Rivera Díaz

...–acabo, presidenta–, vostès saben que hi han coses 
que no se sustenten, que hi han coses que no s’aguan-
ten i que no depenen de la ideologia, sinó que són de 
sentit comú i hauríem de posar-nos d’acord. I cada dia 
que passa sense aprovar, reformar o posar-nos d’acord 
en temes com aquests..., cada dia que passa en oportu-
nitats de reformar les nostres institucions.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per fixar el seu posicionament, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre senyor Jau-
me Collboni.

Jaume Collboni Cuadrado

Bé. Amb deu minuts, intentarem fixar la posició del 
nostre grup. Segurament, els ciutadans i les ciutadans 
que estiguin seguint aquest debat encara no hauran en-
tès de què parlem. Nosaltres pensem que del que par-
lem és d’una situació d’anomalia democràtica i parla-
mentària, d’una anomalia democràtica i parlamentària 
que vol dir «frau de llei i frau democràtic». «Frau de 
llei», perquè aquesta institució, efectivament, impulsa-
da pel Govern d’esquerres i pel president Maragall, el 
que pretenia era consolidar –consolidar– la figura de 
cap de l’oposició, perquè veníem d’una tradició, els ho 
recordo, en la qual aquest Parlament durant els vint-i-
tres anys de pujolisme havia estat menystingut, i una 
forma de dignificar justament el paper de l’oposició 
era donar-li un rang protocol·lari i els recursos sufici-
ents per fer una feina tan important com és l’impuls i 
el control del Govern. I aquesta figura..., aquesta figu-
ra que, segurament, no ha d’estar recollida en la Llei 
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de govern, que, segurament, requereix d’un canvi en 
el Reglament, i que ja li ho avanço, senyor Bosch, si 
vostès plantegen aquest canvi en el Reglament, nosal-
tres hi podem estar d’acord, perquè, efectivament, serà 
necessari, doncs, aquest sentit material de la llei que 
regula aquesta figura, en aquests moments, no s’acom-
pleix, i, per això, estem davant del «frau de llei». Però, 
davant d’un «frau de llei», no s’ha de canviar la llei. El 
que s’ha de fer és complir la llei i complir l’esperit de 
la llei. I la llei parla de «cap de l’oposició» a la persona 
que encapçala el grup amb més diputats o, en el seu 
defecte, amb més vots.

Miri, aquest matí, quan en la sessió de control el presi-
dent Mas ha dit d’una forma absolutament explícita..., 
ha comparat la coalició de govern d’esquerres –Inici-
ativa, Esquerra Republicana, Socialistes– amb la coa-
lició de facto que existeix ara. Ho ha dit ell –ho ha dit 
ell–, davant de tothom. Per tant, existeix una coalició 
de facto, i això és frau de llei.

Però també hi ha un «frau polític», perquè jo, senyor 
Amorós, no sé en què consisteix l’estil d’oposició que 
vostè fan. Hi han molts estils d’oposició –frontal, 
constructiva...–, però jo crec que el seu estil d’oposició 
és no fer oposició. És un estil molt nou, eh? En això 
els he de reconèixer que han innovat. I jo el convido 
que vostè revisi les estadístiques de l’activitat que fa 
el seu grup parlamentari d’oposició en aquesta cam-
bra, que les revisi, i si és això el que els seus electors 
entenen per fer oposició: ser el grup de la cambra, dels 
grups, entre cometes, «de l’oposició», que ha presentat 
menys mesures de control i menys mesures d’impuls; 
les dues: control i impuls. Ha estat el grup que menys 
propostes de resolució ha presentat a les comissions, 
però, de l’ordre de..., parlem de vuitanta i escaig pro-
postes vostès, dues-centes i escaig la resta de grups 
cada un, em refereixo als grups mitjans.

Preguntes orals en comissió? Tres. Quin control que 
fa a l’oposició Esquerra Republicana! Ha fet tres pre-
guntes orals en comissió –tres–; tres, quan la mitjana 
dels altres grups està entre dues-centes i tres-centes en 
el que portem de legislatura. O preguntes escrites, que 
és controlar també el Govern. Vostès n’han presenta-
des 139, quan aquí hi ha grups, com el nostre, que n’ha 
presentat més de sis mil i la resta de grups que estan 
al voltant de 1.500-2.000. Aquesta és l’oposició que fa 
Esquerra Republicana. Fins i tot, s’equiparen al grup 
del Govern, al seu nivell.

És evident que aquest estil de fer oposició que consis-
teix a no fer oposició, és el que suposa un «frau demo-
cràtic» en ocupar la figura del cap de l’oposició. I no 
és una qüestió personal, com es poden imaginar, amb 
relació al senyor Junqueras, en absolut, senzillament, 
és una qüestió de decència i de coherència política.

I, senyor Amorós, no confongui un acord d’investidu-
ra amb un acord de governabilitat.

Quan el Grup Socialista, la passada legislatura, va fer 
l’esforç, amb costos, de facilitar la investidura del pre-
sident Mas va ser amb un objectiu... –amb un objec-
tiu–, que era facilitar la continuïtat institucional, i, a 
més a més, ho vam fer, efectivament, condicionant un 
suport.

Sap què va passar, senyor Amorós? Que nosaltres vam 
complir i Convergència no. Nosaltres vam votar la in-
vestidura del senyor Mas i els senyors de Convergèn-
cia, quan van poder, van pactar amb el Partit Popular. 
Ho recorden? (Veus de fons.) Ho recorden? I nosaltres 
no vam donar suport a cap de les mesures de Govern 
–de Govern–, perquè era un partit de l’oposició que 
en aquells moments van fer els senyors de Convergèn-
cia i Unió, que ja s’ha vist, van ser investits pel Grup 
Socialista, van pactar la segona part de legislatura 
amb el Partit Popular i ara pacten amb vostès això que 
anomenen, vostès, «la transició nacional». Déu n’hi 
do! –Déu n’hi do!–, també, la coherència del Grup de 
Convergència i Unió. Per tant, del que parlem, hi in-
sisteixo, és de «frau de llei» i de «frau democràtic».

No és un invent dels governs d’esquerres la figura del 
cap de l’oposició ni del president Maragall, són figu-
res que existeixen en el parlamentarisme europeu més 
tradicional, com és el cas del parlamentarisme brità-
nic, d’on s’inspira aquest figura i que ja està regulada 
des de l’any 1937.

Insistim en la idea del frau democràtic i d’aquest acord 
de governabilitat. Vostès diuen, explícitament, en més 
d’una ocasió, que el que fan és exercir un «lideratge 
compartit»; «lideratge compartit», diuen vostès lite-
ralment. Diuen: «Per poder complir amb l’objectiu del 
mandat electoral cal un lideratge compartit per poder 
disposar d’una estabilitat parlamentària que garantei-
xi una majoria i un consens de l’agenda parlamentària 
i de la governamental –de l’agenda parlamentària i de 
la governamental.» Això és una coalició. Vostès no te-
nen consellers, però això és una coalició de facto.

Pel que fa a les propostes de llei, a les proposicions de 
llei, nosaltres no votarem a favor de cap de les dues. Pel 
que fa a la d’Iniciativa, senyor Bosch, no ens sembla 
seriós dir que aquesta figura significa o vol significar 
la dignificació del cap de l’oposició i dir que si no està 
clar qui la pot ocupar es quedi vacant.

Home, o existeix o no existeix; si existeix, es cobreix 
amb algú que efectivament faci aquesta funció, i, si 
no, doncs, canviem el Reglament o canviem la llei, 
si és el que fa consens dins del Parlament. Però, ho-
me..., dir que canviem el contingut de la llei, per dir 
que si no està clar qui és que quedi vacant... Home, 
no és massa seriós, si el que pretenem justament és 
dignificar la figura del cap de l’oposició.

Si vostè ens diu: «Home, el que s’ha de canviar és la 
regulació efectiva de la figura i això s’ha de fer en el 
Reglament.» Doncs obrim converses i parlem de mo-
dificar i regular la figura dins del Reglament del Parla-
ment. Aquesta hauria estat la via més raonable.

Pel que fa a la proposta que ha fet el senyor Rivera, de 
Ciutadans, doncs, senzillament, no hi estem d’acord 
per principis. Vostès confonen la dignificació de la 
tasca parlamentària amb un seguit d’exemples que no 
vénen al cas. Vostè ha barrejat ambaixades, ha bar-
rejat consells comarcals, ha barrejat... És a dir, ha fet 
un poti-poti d’aquests tan clàssics de Ciutadans que no 
tenen res a veure amb quin és l’origen d’aquesta insti-
tució i que jo li he explicat al principi que té a veure 
en dignificar no el grup de l’oposició, en dignificar la 
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cambra –en dignificar la cambra–, i en dignificar la fi-
gura, efectivament, de la persona que ha de ser l’alter 
ego, en principi, del president de la Generalitat.

I això, senyors i senyores diputats, no ho podem fer 
dependre sempre de la conjunta política. És evident 
que ara tenim un parlament que està més fragmentat 
que mai, i, probablement, tindrem un parlament frag-
mentat en una propera legislatura. Però això no pot ser 
l’argument per modificar les lleis. Això, senzillament, 
és l’expressió de la voluntat popular –és l’expressió de 
la voluntat popular–, i no ha de ser o no hauria de ser 
un motiu necessari per canviar unes lleis tan impor-
tants com són les lleis que tenen a veure amb les re-
gles del joc, amb les regles del joc democràtic. Aques-
tes, ho entenem nosaltres –ja sé que darrerament això 
no està de moda, però–, són les regles més impor-
tants que hauríem de respectar tots plegats per tenir, 
diguem-ne, un procés de presa de decisions estable, 
creï ble i veraç.

Per tant, senyors i senyores diputades, jo els anuncio 
que el nostre grup no votarà a favor de la tramitació de 
les dues proposicions de llei, i ens obrim –ens obrim–, 
com ens ha convidat el representant d’Iniciativa, a 
obrir converses per fer les modificacions del Regla-
ment que facin possible una regulació acurada de la fi-
gura, i tornem a demanar al senyor Junqueras que, per 
evitar aquest frau democràtic, per evitar aquest frau de 
llei, renunciï a la seva condició de cap de l’oposició.

Gràcies.

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 di-
putats, em permetran també que, com altres diputats 
representants de grups parlamentaris, han començat, 
doncs, felicitant la Comunitat Valenciana pel dia de la 
comunitat, doncs, m’afegeixi a aquesta felicitació. Jo, 
certament, no entenia ben bé per què en aquest debat, 
doncs, es felicitava la Comunitat Valenciana, no? Des-
prés, m’he adonat que, com que parlem de l’oposició, 
i alguns de vostès han felicitat especialment l’oposi-
ció al Govern de València, ho fessin en aquest punt 
de l’ordre del dia. Per tant, em permetran que jo ho 
faci també, però que ho faci a la majoria dels valenci-
ans, ho faci a tots sense excepcions; però, sobretot, a 
la majoria de valencians, aquella majoria que, exercint 
el seu dret a decidir, els valencians van escollir en les 
darreres eleccions.

(Aplaudiments.)

Amb relació al debat que ens ocupa, és difícil –és difí-
cil– introduir aspectes nous; algun de petitet i signifi-
catiu jo crec que sí que l’introduiré, però, bàsicament, 
s’ha dit tot en aquest debat, tant a favor com en contra.

Nosaltres estem perfectament d’acord que aquesta fi-
gura és una figura clàssica de sistemes polítics bipar-

tidistes i que no hi ha una tradició de tenir una figu-
ra d’aquestes característiques en la nostra democràcia. 
I la prova d’això és que, precisament, a Catalunya, a la 
resta de comunitats pràcticament no existeix, només 
existeix a Galícia i, en les actuals circumstàncies, és 
un càrrec que no s’ha ocupat, no s’ha decretat que nin-
gú ocupi aquell càrrec, però que veiem quina és l’evo-
lució que té a Catalunya aquesta figura.

Neix, com ja s’ha dit, l’any 2004, fruit d’un decret de 
Presidència de la Generalitat. I poso èmfasi en això, 
perquè recordaran aquella època, o els que recordin 
aquella època, que hi havia crisis dia sí i dia també, 
precisament, el fet que el president de la Generalitat 
utilitzés la fórmula del decret de Presidència per no-
menar cap de l’oposició, en aquell moment, el senyor 
Artur Mas, va generar crítiques. (Veus de fons.) Se’n 
recorda, senyor Amorós, de qui? D’Esquerra Republi-
cana, del senyor Carod-Rovira, del senyor Bargalló... 
Esquerra Republicana, quan es va nomenar un cap de 
l’oposició, va ser el primer en sortir a criticar-ho i for-
maven part del mateix Govern que el senyor Maragall.

Però aquella era una situació excepcional, i m’hi vull 
referir: era excepcional perquè, precisament, el grup 
parlamentari que tenia més diputats a la cambra havia 
quedat relegat a l’oposició, fruit d’una aliança d’altres 
tres grups parlamentaris que no tenien aquella majo-
ria. I, per tant, d’alguna manera, segurament la for-
ma de netejar-se la cara per haver fet un pacte en con-
tra del grup parlamentari que tenia la majoria de la 
cambra era donar aquest títol honorífic al cap de l’opo-
sició; honorífic i amb privilegis, per cert. I, per tant, 
neix en una situació excepcional.

Després, es converteix en una situació transitòria, l’any 
2008, amb un nou govern tripartit, amb una situació 
semblant: el grup majoritari de la cambra continua a 
l’oposició, fruit del pacte d’altres tres grups parlamen-
taris. I el que el 2004 es va convertir en excepcional el 
2008, a través de la tramitació de la Llei de la presi-
dència i del Govern es converteix en una cosa transitò-
ria. Dic «transitòria» perquè la mateixa llei, ja s’ha dit, 
reconeix que s’ha de regular aquesta figura en el Re-
glament del Parlament quan correspongui o quan per-
toqui. I alguns ja estan mirant una mica més enllà: en 
convertir això que va néixer com a excepcional, s’ha 
anat convertint com a transitori, a convertir-ho com 
a estructural i definitiu. Doncs, nosaltres no hi estem 
d’acord, no podem estar-hi d’acord.

I el motiu és força senzill, no? No creiem que sigui 
tan senzill el fet de dir: «Ara hi ha d’haver un cap de 
l’oposició», o: «Ara no hi ha d’haver un cap de l’opo-
sició.» Si m’ho permeten, veure un grup parlamentari 
–amb independència que pugui arribar a tenir pactes 
més o menys estables o no– amb una quantitat consi-
derable de diputats, i, per tant, un grup parlamentari, 
diguem-ne, rellevant a la cambra..., doncs, veiem amb 
una certa normalitat que hi pugui haver aquesta figura 
del cap de l’oposició. En el moment en què, per exem-
ple en aquesta legislatura actual, hi han tres grups se-
parats entre ells per un, dos diputats, ens dóna la sen-
sació que dir: «Home, el que té més escons, que a més 
a més no és el grup d’aquests tres que és el més votat, 
és el cap de l’oposició», doncs, aquesta no és, ni molt 
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menys, creiem, una fórmula matemàtica que permeti 
dir: «Escolti’m, aquí hi ha un cap de l’oposició.»

Ens presenten dues proposicions, no?: una de Ciuta-
dans, que advoca per la supressió de la figura del cap 
de l’oposició, i una altra d’Iniciativa, que, doncs, pre-
veu un determinat mecanisme, i també en casos..., és 
a dir, excepciona la circumstància actual. I, per tant, 
l’excepció de la circumstància actual segurament seria 
una situació excepcional que no hauríem de regular en 
una llei, no? I creiem que aquesta figura, més que una 
cosa excepcional, hauria de ser una cosa en funció de 
les circumstàncies de cadascun dels moments.

Nosaltres no creiem que hàgim d’entrar en el debat de 
si el senyor Junqueras o no el senyor Junqueras, o Es-
querra Republicana, perquè té un pacte amb Conver-
gència i Unió, que formen part del Govern... Evident-
ment, nosaltres també ho creiem, que d’alguna manera 
formen part del Govern, no? Però no és un debat sobre 
si Esquerra Republicana ha de ser o no ha de ser, per-
què ara és un, ara és l’altre... No, si el debat és que no 
hi ha una segona força que tingui un predomini so-
bre la resta de forces polítiques. I, per tant, com que 
no hi ha aquesta segona força política, aquest segon 
grup parlamentari que tingui un predomini sobre la 
resta de grups parlamentaris, entenem que en aquests 
moments aquesta és una figura perfectament prescin-
dible.

I fins i tot hi hem d’afegir: què comporta, això? Com-
porta un seguit de privilegis, dels quals s’ha renunci-
at a alguns, però dels quals s’utilitzen d’altres. Bé, en 
les actuals circumstàncies econòmiques, i donades per 
circumstàncies polítiques i parlamentàries, doncs, cre-
iem que és un argument més a favor que en aquests 
moments aquesta figura deixi d’existir. Per sempre 
més? No, fins que hi hagi una altra configuració parla-
mentària, hi hagi una altra configuració de grups par-
lamentaris que permeti visualitzar l’oportunitat o no 
de l’existència d’un cap de l’oposició.

Per tant, amb aquest argument, anunciem que no vota-
rem a favor de cap de les dues proposicions de llei que 
ens aporta Iniciativa per Catalunya i Ciutadans, però 
el que sí que farem és votar en contra de les esmenes 
a la totalitat que s’han presentat, per tal de poder tras-
lladar el debat sobre l’oportunitat o no de l’existència 
d’un cap de l’oposició en l’àmbit de la comissió parla-
mentària, en l’àmbit de la ponència parlamentària.

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

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, d’entrada voldríem ressituar el debat justament 
formulant preguntes sobre la utilitat o no de tenir cap 
de l’oposició. Cap de l’oposició se suposa que és una 
forma d’enaltir qui actua principalment com a oposi-
ció en contraposició al Govern, genera una alternativa 

de govern, genera un programa alternatiu o és capaç 
d’arribar a grans acords. En quin tant per cent exer-
ceix cadascuna d’aquestes funcions no està determi-
nat enlloc: depèn de la bel·ligerància d’aquest cap de 
l’oposició, que mereixi el títol?, o depèn de la seva 
capacitat per arribar a acords, que mereixi el títol?, o 
com va, això? És a dir, s’és més oposició com més bel-
ligerant s’és, o s’és més oposició com més capacitat es 
té des de la diferència política d’arribar a acords? És 
una cosa absolutament subjectiva. Quins drets atorga 
ser cap de l’oposició: audiència amb el president, ca-
nal preferent amb el president? No és això una decisió 
també política del Govern i absolutament subjectiva, 
aquesta preferencialitat? Està en millor posició d’ar-
ribar a acords amb un parlament amb set forces po-
lítiques? És el cap de l’oposició qui millor pot arribar 
a desencallar segons quins temes, o hi ha una plurali-
tat de grups que ho poden fer? Té –i aquest és el que 
ens preocupa– privilegis, és de privilegis de què va el 
cap de l’oposició? De repartir més càrrecs? De posar 
més sous? De tenir més cotxes oficials? És això, en 
resum, la importància d’allò que el Partit Socialista 
ha anomenat «dignificar la figura del cap de l’oposi-
ció»? Ja sabem que en política i en boca de segons qui-
nes formacions polítiques «dignificar» acostuma a ser 
més sou, més privilegis, més despesa pública, per tal 
de dignificar la cambra, com s’ha dit. Això és a nivell 
institucional, són una sèrie de preguntes que ens for-
mulem nosaltres sobre la utilitat o no.

A nivell polític, i en concret de la conjuntura actual, 
podríem tenir diferents opinions però que serien mera-
ment polítiques, i ja no debatríem sobre el nivell insti-
tucional. ERC és soci de govern o no? Nosaltres tenim 
la sensació que la majoria de decisions del Govern li 
plouen a través de les notícies, com ens plouen a nos-
altres, i que això ho utilitza Convergència com a pres-
sió legítima per part del Govern per instar-los a entrar 
dins del Govern. És això una aliança de govern?, no ho 
és, una aliança de govern? Es mereix ser cap de l’opo-
sició o no? Ho seria millor en Pere Navarro, si fos cap 
de l’oposició?, seria més bel·ligerant o menys?, tindria 
més o menys capacitat d’arribar a acords? Va ser opo-
sició el Partit Popular a l’anterior legislatura? Ho va 
ser el Partit Socialista, que va acordar el vot a la inves-
tidura? Són qüestions que a nosaltres ens sembla que 
són purament subjectives i d’anàlisi de cada moment.

A nosaltres ens sorprèn la defensa que ha fet Esquerra 
d’una mesura o d’una proposta que en el seu moment 
s’hi va oposar. Ens sorprèn que Iniciativa vulgui mo-
dificar una norma de la qual van estar a favor en el seu 
moment. Ens reconforta saber que hi ha qui manté la 
coherència, que és el Partit Socialista, que en el seu 
intent de perpetrar el...., perpetuar –perdó– el biparti-
disme, doncs, continua reivindicant que pugui ser una 
de les dues potes del bipartidisme que tan bé li ha anat 
a l’Estat espanyol, com a Catalunya, per mantenir-se 
al poder sense complir gaire el seu programa polític.

Nosaltres entenem que, quan va ser formulat, va ser 
formulat per decret, va ser formulat el 2004 per un 
president que aspirava a tenir una realitat política si-
milar a la italiana –en el seu moment, no ara mateix–, 
similar a l’americana, a l’anglosaxona, basada en un 
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bipartidisme; de fet, ell promulgava un partit demò-
crata que agrupés les forces d’esquerres, enfront d’un 
partit conservador que agrupés o no agrupés qui fos 
que s’hagués d’agrupar en el partit conservador. I, per 
tant, la figura del cap de l’oposició, per una alternan-
ça pautada, pactada, normalitzada, de partits polítics 
molt semblants entre ells, que perpetuessin una sèrie 
de grans acords sobre com s’ha de governar el país i 
poguessin debatre calmadament, en despatxos, com es 
governava el país, això que anomenem «bipartidisme» 
i que és un impediment per al canvi social i per al can-
vi polític en el nostre país i que és un problema ara 
mateix –no en el nostre país, en les societats, en les 
democràcies liberals–, al nostre entendre, doncs, allò 
era el que es pretenia, entenem nosaltres, al nostre pa-
rer, amb la figura del cap de l’oposició.

Per nosaltres, aquest no... El cap de l’oposició, no sa-
bem si n’exerceix o no, però, en tot cas, si només va de 
privilegis, demanem explícitament a Oriol Junqueras i 
a qui sigui que hagi d’exercir en el futur la figura, que 
renunciïn als privilegis que s’atorguen, als privilegis 
materials i econòmics que suposi aquesta figura. Pe-
rò, més enllà d’això, no és una qüestió, considerem, 
urgent, ni estratègica, ni tàctica, ni central en el debat 
que ens ocupa actualment. Que no vol dir que es pu-
gui debatre sobre tot, ni és una crítica absoluta –com 
ha intentat primer defensar-se, abans de ser atacat, el 
senyor Jaume Bosch– a la feina que pugui fer un dels 
dos grups parlamentaris que l’ha proposat; no és que 
no proposi res urgent, ni res central, ni res important: 
és que aquesta proposta en concret no considerem que 
sigui urgent, ni central, ni important, ni estratègica en 
el debat polític actual.

Pensem que no toca l’existència d’un cap de l’oposició, 
que no és d’acord amb el que és aquesta cambra, amb 
la seva pluralitat ideològica, programàtica, amb la se-
va pluralitat de grups, amb la seva fragmentació –en 
sentit negatiu, que s’utilitza a vegades– parlamentària. 
Són set grups, eren set en l’altra legislatura, eren sis 
en l’altra..., no hi ha tendència que es reagrupi i, en tot 
cas, es poder produir múltiples aliances, es poden pro-
duir en cada tema diferents acords o diferents discre-
pàncies que poden modificar aquesta realitat. Ara s’ha 
donat aquesta situació, en la propera legislatura se’n 
pot donar una altra. Per tant, no ens sembla que l’exis-
tència en si mateixa de la figura del cap de l’oposició 
sigui en absolut urgent. I més si a més a més, final-
ment, només va de dignificar i, per tant, de privilegis. 
Pensem que no toca en absolut privilegiar ningú més 
enllà del que ja ho està.

Nosaltres entenem que si l’interès sincer de digni-
ficar l’oposició o l’interès, diguéssim, des del nos-
tre punt de vista, de dignificar l’oposició existís, on 
ens hem de centrar i on hem de centrar tots els es-
forços és a dignificar la verdadera oposició que hi 
ha en aquest Parlament, que es troba gairebé a di-
ari als carrers, que surt, que es manifesta, que atu-
ra desnonaments, que protesta contra les retallades, 
que s’organitza en comitès d’empresa, que organitza 
vagues parcials, vagues generals, que és l’oposició a 
les polítiques que aquest Parlament o bé decideix, o 
bé permet que es decideixin i canalitza, perquè li vé-

nen donades per altres instàncies antidemocràtiques 
superiors, que són les que realment governen. Però, 
en tot cas, l’oposició en aquest país, sobretot, el cap 
de l’oposició està al carrer.

Per tant, totes les mesures que vagin a dignificar 
l’oposició, a dignificar el cap de l’oposició, no haurien 
d’anar de privilegis a grups parlamentaris, no haurien 
de parlar d’això, sinó que si parlen de dignificar, par-
len de donar veu i parlen de recursos haurien de parlar 
d’obrir les portes d’aquest palau, no de canviar d’ordre 
la disposició dels mobles dins del mateix palau, sinó 
d’obrir les portes, permetre que hi entri aire, permetre 
que hi entri gent i que aquest palau tingui justament 
nou aire, aire fresc, o que pugui entrar-hi tothom qui 
vulgui per opinar-hi, per modificar i per poder exercir 
justament la funció de cap de l’oposició, que ara més 
que mai està al carrer.

Per tant, com que primer es voten les esmenes a la to-
talitat i nosaltres volíem votar a favor de la proposta 
de Ciutadans de suprimir aquesta figura, volíem abs-
tenir-nos a la proposta d’Iniciativa, haurem de fer la 
mateixa votació, però a la inversa, respecte a les esme-
nes a la totalitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Finalitzat el debat, cridem a votació.

(Oriol Amorós i March demana per parlar.) Senyor 
Amorós?

Oriol Amorós i March

Per al·lusions.

La presidenta

Té un minut, però no li’n deixaré més, eh?

Oriol Amorós i March

Molt amable, senyora presidenta. No, no crec que en 
necessiti més. Només hi ha hagut una qüestió que ha 
dit el senyor Collboni que no puc deixar passar, que 
feia referència al treball que fan els diferents grups 
parlamentaris. Jo no valoraré el treball que fan els 
seus diputats; en tot cas, sí que vull dir que els dipu-
tats d’Esquerra Republicana fan una feina molt impor-
tant i que, si la vol mesurar d’una forma quantificable 
–que no sé si es pot quantificar, com vostè ha fet, eh?–, 
no només miri les iniciatives presentades: miri sobre-
tot les aprovades, perquè darrere cada iniciativa apro-
vada hi ha molt treball, de vegades més que darrere de 
les iniciatives no aprovades.

I, respecte a algunes al·lusions que ha fet el senyor 
Bosch, li diré només que no les contestaré, perquè 
crec que el seu grup i el nostre han de fer moltes co-
ses, molt importants; crec avui s’han equivocat inten-
tant desgastar el nostre grup amb aquesta iniciativa, 
però estic segur que el seu grup i el nostre faran coses 
molt importants en el futur per a aquest país.
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(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Jaume Bosch i Mestres

Sí. Jo també comparteixo que podem fer coses molt 
importants. Ara, també li vull dir, senyor Amorós, 
que hem aconseguit allò que volíem. Miri, només cal 
repassar les intervencions de tothom: la figura de cap 
de l’oposició ha d’estar sotmesa a una revisió clara, és 
necessari, i quan abordem la revisió del Reglament, 
que serà en aquesta legislatura, veurà com tots els 
grups s’hi hauran de posicionar, cosa que fa unes ho-
res no estava clar.

Gràcies.

(Jaume Collboni Cuadrado demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Collboni.

Jaume Collboni Cuadrado

Gràcies, presidenta. Senyor Amorós...

La presidenta

Per al·lusions, suposo.

Jaume Collboni Cuadrado

Per al·lusions, clar.

La presidenta

Trenta segons.

Jaume Collboni Cuadrado

Senyor Amorós, en absolut qüestiono la feina del grup 
parlamentari ni la qualitat de la feina que fan els di-
putats d’Esquerra Republicana, com vostè sap i molts 
dels diputats companys seus saben. He dit i he donat 
dades objectives de l’activitat d’oposició que fa el seu 
grup, que és tendent a zero, i si a més a més vostè em 
diu, vostè m’acaba de dir que miri les aprovades, en-
cara ratifica més la tesi que defensa el meu grup que 
vostès formen una coalició de facto.

Gràcies.

La presidenta

Passem a la votació. 

En primer lloc, votarem les esmenes a la totalitat 
d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió a 
la proposició de llei presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

Comença la votació.

Senyor Lucena? (Pausa.)

Atès que les esmenes a la totalitat de devolució de la 
proposició de llei han estat aprovades per 89 vots a fa-
vor, 40 en contra i 2 abstencions, de conformitat amb 
l’article 105 del Reglament aquesta iniciativa legislati-
va resta rebutjada.

A continuació, passem a la votació conjunta de les es-
menes a la totalitat a la proposició de llei presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Comença la votació.

Senyor Lucena? (Pausa.)

Atès que les esmenes a la totalitat de devolució de la 
proposició de llei han estat aprovades per 101 vots a 
favor i 30 en contra, de conformitat amb l’article 105 
del Reglament aquesta iniciativa legislativa també res-
ta rebutjada.

Se suspèn la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues de la tarda i 
quatre minuts i es reprèn a les quatre de la tarda. Presi-
deix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots 
els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secre-
tària general i el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

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, d’Ensenya-
ment, d’Interior, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’Empresa i Ocupació i de Justícia.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el sisè punt de l’ordre del dia, 
que és el debat de totalitat sobre la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal.

Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal 
(debat de totalitat) (tram. 270-00005/10)

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta la 
iniciativa, en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, la il·lustre senyora Elena Ribera.
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Elena Ribera i Garijo

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, públic 
que ens acompanya, una salutació des d’aquí amb tot 
el «carinyo», amb un tema que, de veritat, necessita 
tota la nostra estimació perquè, quan parlem del cata-
là a la justícia com a requisit per als jutges –ara també 
l’ampliem als fiscals– necessitem molta estimació, que 
la tenim, pel que és la nostra llengua, perquè aques-
ta sigui efectiva per als que l’han d’aplicar, per a tots, 
jutges, fiscals, secretaris, notaris, registradors, tots els 
agents, per poder tirar també cap endavant el reco-
neixement dels drets lingüístics dels ciutadans; això 
acompanya el coneixement propi del dret.

Per què ho presentem quan fa dos dies es va veure a 
Madrid i ens ho van tombar? Aquesta és la pregunta 
que em feien des de Ciutadans i que l’altre dia li deia i 
que avui li tornaré a dir. Hem de dir que a Madrid els 
vots a favor van ser de tots, llevat del PP i d’UPyD, 
que seria la traducció del que aquí és Ciutadans. L’ar-
gument que ens feien servir a la contra, perquè tots 
els altres es van manifestar a favor, és que plantegem 
això –aquest seria l’argument més radical– perquè es-
tem tossudament capficats amb la secessió, com si el 
català, com a manera d’expressar-se un poble, fos una 
qüestió per anar en contra. No, el català és la nostra 
manera d’expressar-nos, i no és per anar contra ningú, 
sinó és per anar a favor nostre. Però no ho hem fet mai 
incompatible amb el coneixement d’unes altres llen-
gües i aquest no és un problema per a nosaltres; no en-
tenem per què ho ha de ser per a ningú. El que sí que 
és un tema, i és que nosaltres no ens resignarem mai, 
per molts «nos» que ens donin, perquè forma part del 
nostre ADN. Nosaltres no podem dir: «Ah! ens està 
bé, ens diuen que no, doncs no hi tornarem.» No, no, 
hi tornarem totes les vegades que calgui. Per tant, res 
de polítiques de secessió ni..., no, no, això va més en-
llà. Només volem que es reconegui el que és un fet 
natural.

Inconstitucionalitat, s’argumenta. Aquesta Constitució 
s’utilitza d’unes maneres que jo, la veritat, no la puc 
entendre. De vegades s’utilitza perquè no avancem 
més en l’àmbit nacional; ara es diu que reclamar que 
el català sigui un requisit en la justícia és inconstituci-
onal. Doncs jo recomanaria als diputats que van uti-
litzar aquest argument a Madrid –espero que aquí no 
l’utilitzin– que mirin la sentència famosa del Tribunal 
Constitucional a partir de la qual ens van començar 
a anar les coses pitjor del que ens anaven, que preci-
sament en aquest article, que és l’article 33 de l’Esta-
tut, no el va declarar inconstitucional. Va ser recessiva 
en molts àmbits, però en aquest, precisament, no. I els 
vull recordar, i ho llegiré textualment, que aquest arti-
cle, que no ha estat declarat inconstitucional, diu: «Per 
a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els 
magistrats, els fiscals, els notaris, els registradors de 
la propietat i mercantils, els encarregats del Registre 
Civil i el personal al servei de l’Administració de justí-
cia, per a prestar llurs serveis a Catalunya han d’acre-
ditar, en la forma que estableixin les lleis, un nivell de 
coneixement adequat i suficient de les llengües oficials 
que els fa aptes per a complir les funcions pròpies de 
llur càrrec o de llur lloc de treball.» 

Per tant, ja ho reconeix l’Estatut; el Tribunal Consti-
tucional ho va declarar constitucional. Doncs, què fal-
ta? Que la Llei orgànica del poder judicial acabi de 
fer seu –que ja ho fa, també ho reconeix– que els jut-
ges ho han de conèixer, però que estableixi quins són 
els mecanismes pels quals aquest coneixement es farà 
efectiu, perquè el que estem veient és que s’està pro-
duint un retrocés. A pesar de l’esforç que s’ha fet pels 
diferents governs de tots els colors que han passat per 
la Generalitat de Catalunya perquè el català sigui uti-
litzat, perquè els jutges, els fiscals, tots els operadors 
jurídics el coneguin i l’utilitzin en l’àmbit judicial, ve-
iem que, a hores d’ara, el nombre de sentències que es 
dicten en català representa el 12 per cent de les que es 
dicten en castellà. Si per al 2011 el número era 34.700 
respecte de 230.000, el 2012, i són les dades calen-
tes encara que tenim a la memòria, ja feta pública, del 
president del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, ha davallat, i de 34.000 hem passat a 32.000. 
Doncs, cal fer eficaç, per tant, l’exercici d’aquest dret.

Si fins ara podríem dir que l’àmbit de la justícia era un 
àmbit estrany, en el qual a pesar que en uns altres àm-
bits de l’Administració s’havia buscat aquest equilibri, 
que sempre hem buscat com a poble, com a nació, de 
fer efectiu l’ús de les dues llengües, també a l’ensenya-
ment, en tots els àmbits, i que únicament en l’àmbit de 
la justícia quedava com un reducte, potser perquè els 
catalans no tenim prou vocació d’opositors, doncs ara, 
en aquest moment, això és el que a nosaltres ens ate-
moreix, perquè àmbits que estaven perfectament equi-
librats, hem entrat amb la Constitució a la mà i, sense 
que ho hagi declarat ningú, que s’hi pot, amb una ac-
ció reactiva contra el català.

Per exemple, el que ha passat amb la llei Wert, també, 
de la mà del PP i UPyD. Ens estan entrant una «cu-
nya» que el que fa és que anem cap enrere; per tant, 
ja no és només una qüestió que vulguem avançar sinó 
que és una qüestió també d’estricta defensa dels drets 
lingüístics, dels drets fonamentals i de l’eficàcia ad-
ministrativa. Perquè un dret, perquè pugui ser reco-
negut com a tal, i aquest és un dret que hem vist que 
ens reconeix la Constitució, que ens reconeix l’Estatut 
d’Autonomia, que el Tribunal Constitucional ho decla-
ra així, perquè un dret pugui ser efectiu s’ha de po-
der exercitar, i si de vegades implica un plus, com pot 
ser el coneixement, el requisit del coneixement, doncs, 
s’hi haurà de posar, i això no és cap problema. No és 
cap problema tampoc per als operadors jurídics a Ca-
talunya, perquè si parlem..., i ha vingut moltes vegades 
el president del Tribunal Superior de Justícia aquí, i 
ens ha explicat, i nosaltres ho sabem pels números del 
Departament de Justícia, dels cursos que es donen, la 
voluntat dels jutges i dels operadors jurídics, dels fis-
cals, de tots, de conèixer el català i d’actuar i de par-
ticipar en aquests cursos, existeix, i els cursos s’estan 
fent i cada vegada són més nombrosos, tant a nivell 
presencial com a nivell virtual.

Per tant, no entenem on està el problema. Que no ens 
passi com diu aquella dita en castellà «que los dedos 
se les hacen huéspedes», quan és una riquesa –i ara 
ens posaríem en la tesi més amalgamadora de senti-
ments–, quan és una riquesa del mateix Estat l’exis-
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tència de diferents llengües de l’Estat espanyol, no 
entenem per què aquesta mania a només voler reco-
nèixer-ne una. Hi ha personatges il·lustres, citaríem, 
per exemple, les últimes declaracions d’avui mateix 
del cineasta David Trueba, que diu: «Ha sigut un plaer 
per a mi aprendre català; no entenc per què alumnes 
de Càceres o d’Extremadura o d’Andalusia o d’uns al-
tres llocs, com acaben els estudis i no tenen un mínim 
coneixement del que són llengües pròpies de l’Estat 
espanyol, perquè se les reconeix com a cooficials.» Si 
això ho podem dir, o estaria molt bé que ho pogués-
sim dir de tothom, encara més de l’exercici d’un dret 
fonamental com és el dret a la justícia perquè es pugui 
fer eficaç. 

En aquesta línia, el Departament de Justícia ha adop-
tat una línia molt ferma de manteniment, no només 
dels cursos, sinó de tirar cap endavant el que conside-
rem que és un dret inalienable, com a eficàcia també 
de garantia i de tutela per al mateix justiciable. I en 
aquest sentit, en un altre ordre de consideracions, in-
dependentment que a Madrid ens ho tombin, d’aquí 
que anem amb aquesta proposta, que calculo que el 
Parlament li donarà suport, passaran tres mesos, amb 
previsions optimistes, encara que ara estiguin tan ne-
gats, potser passa alguna cosa que els obliga a seu-
re i a pensar-se les coses d’una altra manera, no? Per 
això nosaltres hi continuarem insistint, inclús si ens 
diguessin que no ho tornaríem a plantejar, mentre hi 
siguem, com diu la cançó, tossudament alçats, en de-
fensa d’aquest poble.

Doncs, el departament està en aquesta línia, i el con-
seller ha fet passos ferms en allò gran i en allò petit, 
des de les converses amb el ministre fins a les dispo-
sicions normatives que estan al seu abast, com és el 
fet d’un projecte de decret pel qual es regularà el cer-
tificat de coneixements de llenguatge jurídic nivell C. 
Aquest projecte té per objecte establir i regular aquest 
certificat, que expedirà el Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada del Departament de Justícia, 
i que acredita la capacitat per redactar els documents 
jurídics més usuals en l’àmbit de la justícia seguint 
criteris de simplicitat i de concisió, que han caracte-
ritzat i han de caracteritzar llenguatge jurídic perquè 
pugui ser entenedor. La voluntat és que aquest certifi-
cat es valori en els processos selectius i de provisió de 
llocs de treball del personal al servei de l’Administra-
ció de justícia, d’acord amb el barem de puntuació que 
estableixin les bases de la convocatòria, corresponent, 
en tot cas, com a nivell lingüístic més alt. 

La disposició projectada també recull el compromís 
institucional del departament, d’una banda, d’impul-
sar i promoure l’obtenció d’aquest certificat no només 
entre el personal que hem dit, d’operadors més de pri-
mera línia en l’àmbit jurídic, sinó també per tots els 
col·lectius professionals, perquè aquí ens hem trobat 
que han vingut les associacions de defensa del dret de 
l’expressió en català i ens han dit: «No, no, si és que 
moltes vegades tira cap enrere perquè el justiciable té 
por que el jutge no atengui la seva pretensió de la ma-
teixa manera.» Doncs, si ho establim com un requisit 
ja s’ha acabat aquesta por i tothom s’hi podrà adreçar 
en la llengua que vulgui; si és en català, també, perquè 

el jutge o l’operador jurídic tindrà ja acreditat i reco-
negut, perquè haurà sigut un requisit, el fet del conei-
xement del català.

Bé, doncs, aquest decret, que està elaborant el depar-
tament també buscarà, com sempre ha buscat el De-
partament de Justícia, la col·laboració del Consell Ge-
neral del Poder Judicial i del mateix ministeri, per tal 
que a les convocatòries dels processos selectius i la 
provisió dels llocs de treball del personal es valorin 
com a mèrits aquests diferents nivells i s’atorgui tam-
bé aquest reconeixement amb aquest certificat de co-
neixements de llenguatge jurídic en el sentit més alt 
que sigui possible. 

Creiem que el que plantegem és en positiu, que fa un 
favor a tothom, que no va en contra de ningú, que es-
tén la mà a tothom, que no va en contra del castellà ni 
de res de res; només estem demanant que es recone-
gui el que és propi i que se li doni aquest plus, perquè 
el que és un reconeixement legal i un dret es pugui 
fer efectiu, que és constitucional, perquè la sentència 
que va retallar per tot arreu, en aquest sentit, va de-
clarar això constitucional i, per tant, no estem fent al-
tra cosa que dir: «Actuem.» Ja que el mateix Tribunal 
Constitucional ha dit: «Aquesta és la via; és una bona 
via.» Doncs això és el que volem. Esperem comptar 
amb la seva col·laboració i que, malgrat que a Madrid 
el resultat va ser negatiu, suposo que avui tampoc ho 
tenim molt bé perquè ja se m’havia dit des de Ciuta-
dans: «Per què no ho retireu?» Doncs que s’ho repen-
sin, sempre estarem esperant que s’apuntin a aquest 
vaixell que va en la bona direcció.

Gràcies.

La presidenta

Per defensar les esmenes a la totalitat té la paraula, en 
primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Conseller, diputadas, diputados..., 
efectivamente, señora Ribera, nosotros le pregunta-
mos cómo es que no la retiraban, porque es que a no-
sotros nos parece que esto es como un fraude de ley, o 
sea, directamente, lo proponen ustedes en el foro ade-
cuado y pertinente, y como les dicen que no, lo propo-
nen aquí jugando con sus mayorías, pero es que no es 
el foro, pero, bueno, tampoco nos vamos a entretener 
aquí.

A nosotros lo que nos parece esto es, aparte de un 
fraude de ley, un ejercicio de cinismo parlamentario, 
un abuso de derecho parlamentario, y además nos pa-
rece que es una tomadura de pelo a los ciudadanos, 
porque para lo único que se utiliza esta petición, a pe-
sar de sus palabras y que usted es una cara amable de 
Convergencia y Unión, es que esto se dirige exclusiva-
mente a incrementar esta lista de greuges contra Ma-
drid, que forma parte de la estrategia victimista de la 
que se nutre CiU, porque ustedes van a decir: otra vez: 
«En Madrid nos han dicho que los jueces y los fisca-
les no hablen en catalán.» A esto va dirigido, como 
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muchísimas de las proposiciones que ustedes hacen, 
que saben ya que es imposible.

También es un fraude a la ciudadanía, porque están 
ustedes malgastando recursos públicos en una propo-
sición, esta vez, en la que se pretende utilizar el Parla-
ment de Catalunya para que se introduzca la discusión 
de esta proposición otra vez en el Congreso de los Di-
putados, que ya saben que va a ser exactamente igual, 
les van a volver a decir que no, con los mismos votos. 
A lo mejor tienen alguno más si el Partido Socialista 
se lo piensa y, en fin, lo medita y cambia de actitud, 
cosa que no ha hecho hasta la fecha. 

Pero, bueno, vamos a pasar a la proposición en sí. Us-
ted decía: «Bueno, pero si es que esto es un requisito, y 
lo único que pretendemos..., no, no es un requisito sino 
es un mérito, y lo que pretendemos es que se haga efec-
tivo, y lo vamos a poner como requisito.» Mire, yo me 
he mirado la hemeroteca, me he mirado el dia rio de se-
siones, me he mirado cuando se presentó el Estatut en 
Madrid, que hubo una ponencia del Estatut en Madrid. 
Y ¿sabe quién retiró de la ponencia del Estatut que se 
hizo en Madrid el requisito del catalán, el conocimien-
to del requisito del catalán por parte de jue ces y fisca-
les? Pues, el señor Ridao. ¿Es que no es un patriota el 
señor Ridao? No, lo que pasa, que el señor Ridao sabe 
de derecho constitucional y sabe que esto nunca –nun-
ca– hubiera prosperado en el Constitucional, y se apro-
bó el texto actual, tal como está, porque los socialistas 
introdujeron una enmienda de que fuera un mérito, por 
eso también es una contradicción del Partido Socialista 
el haber votado a favor de que esto se convirtiera en un 
requisito.

Ustedes en esta proposición de ley dicen que la única 
manera real y efectiva de dar pleno cumplimiento a los 
derechos lingüísticos de los ciudadanos es que el ca-
talán sea un requisito imprescindible. Claro que todo 
ello a costa de los derechos lingüísticos también y de 
libertad de ejercicio profesional y de competencia de 
los jueces, fiscales, secretarios, médicos forenses, entre 
otros. Porque esto, señora Ribera, no solo afecta a jue-
ces y fiscales, puede afectar a otros cuerpos de la Ad-
ministración de Justicia, y que precisamente por ser un 
requisito afecte para acceder a un destino en Cataluña. 
Por tanto, porque de esta manera, si se convierte en un 
requisito y que efectivamente se les exige nivel C, se ex-
pulsaría del sistema o de poder venir a Cataluña a todos 
aquellos funcionarios que no estén en posesión del ni-
vel C.

Porque ustedes, señora Ribera, entienden la protec-
ción y el fomento de la lengua desde la imposición, 
tal como ha ocurrido con la enseñanza, con el sistema 
de inmersión lingüística, exactamente igual: han ter-
minado con la inmersión lingüística y quieren ustedes 
pasar a la justicia. 

Y es eso lo que subyace en esta proposición, que no es 
la protección de los derechos lingüísticos individuales 
de los ciudadanos, sino que mediante esto, o aparen-
temente queriendo proteger a estos, se vulnera la de 
otras personas, la de otros ciudadanos, la de otros pro-
fesionales, como son los funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia mediante lo que es un plan político 

que consiste, realmente, en la substitución de un idio-
ma por otro, en la substitución del castellano por el ca-
talán, como viene ocurriendo desde todas las áreas de 
la Administración, tanto de la Generalitat como de los 
ayuntamientos, en los que no existe el derecho de de-
volución lingüística de los ciudadanos; que es, ni más 
ni menos, que cuando un ciudadano se dirige a una 
administración en un idioma, ya sea en catalán o ya 
sea en castellano, pueda ser respondido, porque ten-
dría que tener el derecho a ser respondido en el idio ma 
en que este se dirige, o, sencillamente, que si se solici-
ta se dirijan a ellos.

Nosotros entendemos que puede haber ciudadanos 
que quieran la sentencia de su caso, a lo mejor, leerla 
en catalán o leerla en castellano, porque se da de todo, 
a mí me llegan indistintamente sentencias en catalán 
y en castellano, a los abogados y a los particulares. 
Nosotros podríamos estar a favor con estas medidas 
de fomento que dice que se han impulsado y sabemos, 
desde la conselleria de Justicia, podríamos estar a fa-
vor de que se facilite ese derecho lingüístico a los ciu-
dadanos, pero sin perturbar el trabajo de los jueces, 
los fiscales, los forenses, los secretarios y todo el per-
sonal de la Administración de Justicia. Déjenlos tra-
bajar y pongan medidas que no cuesten dinero al ciu-
dadano y que no suponga ningún perjuicio ni dilación 
del proceso en traducir la sentencia, se haya dictado 
en el idioma que se haya dictado, al catalán o al caste-
llano, o, sencillamente, que se ponga en bilingüe, co-
mo ocurre en muchas otras administraciones.

Quería decirle también que esta proposición supone 
una quiebra del modelo del poder judicial con juris-
dicción única en todo el Estado y esta proposición de 
ley pretende cambiarla.

También, expresarles que lo que quiere el ciudadano 
es todo lo contrario de lo que ustedes están preten-
diendo aquí, tanto ustedes como el Gobierno central, 
que es el acceso a una justicia de calidad rápida y, por 
tanto, eficaz. No hay facilidades para esto, cada día 
son más las trabas, cada día son más las dificultades 
con las que se encuentran ciudadanos, profesionales 
del derecho y funcionarios a este acceso a la justicia 
de calidad. Porque hay una falta de derechos materia-
les, de medios materiales; se ponen una serie de tra-
bas para acceder a la justicia; los abogados del turno 
de oficio, que son los que hacen efectivo el derecho a 
la justicia gratuita, no están remunerados como deben 
o, en cualquier caso, se les paga con retraso. Y aho-
ra, con esta proposición de ley, además de no arreglar 
nada de lo que verdaderamente, de los problemas que 
verdaderamente tiene la justicia, lo que se quiere ha-
cer es poner un filtro, sencillamente, que solo vengan, 
que solo se queden aquí aquellos jueces y fiscales, y lo 
ha dicho la señora Ribera, que acrediten el nivel C de 
catalán; un filtro que pasa por encima de los méritos y 
capacidad de estos funcionarios.

Puede ser que se hayan dictado menos sentencias en 
catalán, pero le puedo garantizar, conseller, le puedo 
garantizar, señora Ribera, que lo último que le impor-
ta al ciudadano es el idioma en que se dicta la sen-
tencia. Le preocupa mucho más, al ciudadano, que 
cuando acudan a los tribunales su caso se vea cuanto 
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antes, que cuando se suspenda un juicio haya un seña-
lamiento de tiempo razonable entre la suspensión y el 
próximo señalamiento. Les preocupa que cuando van 
al juzgado se encuentran con un personal que hace su 
trabajo en unas condiciones lamentables. Y estamos 
hablando de papel, fotocopias, bolígrafos, bajas de 
personal que no se cubren, funcionarios que se jubilan 
y a los que no se sustituye, traslados que no se prove-
en o que, sencillamente, quedan desiertos, porque les 
es muy difícil venir a Cataluña a muchos funciona-
rios, porque no es fácil vivir en Cataluña. En definiti-
va, gracias a todo este panorama tenemos una justicia 
paralizada. Así que, de verdad, lo de menos es el idio-
ma de la sentencia, lo verdaderamente importante es 
llegar a obtener esta sentencia, dadas las trabas con las 
que se encuentran todas las personas que participan 
en un procedimiento judicial, desde el ciudadano has-
ta el juez que pone la sentencia.

En definitiva, y para concluir, nosotros como ciuda-
danos lo que queremos son jueces, fiscales, secre  ta-
rios, funcionarios de justicia en Cataluña que sean in-
dependientes y que puedan trabajar con eficacia; el de 
donde sean, de donde vengan, si hablan o escriben en 
catalán o en castellano, de verdad, nos da lo mismo, 
nos da igual, lo importante es tener una justicia inde-
pendiente y eficaz. Nada más.

Gracias, presidenta, consellers, diputados.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio San-
tamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, señor 
conseller, la enmienda a la totalidad presentada por nu-
estro grupo parlamentario a la Proposición de ley para 
modificar la Ley orgánica del poder judicial y el Es-
tatuto orgánico del ministerio fiscal que quieren llevar 
a la Mesa del Congreso está sobradamente justificada 
a nuestro juicio, razones democráticas de peso la ava-
lan. Pretendemos, nada más y nada menos, que salva-
guardar legítimos derechos y la igualdad entre todos 
los españoles, que no es poca cosa dado los tiempos 
que corren.

El artículo 3 de la Constitución española dice que «el 
castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla» –lo repito– «el derecho a usarla.» Con su pro-
posición ustedes lo que quieren es eliminar este de-
recho. Y aquí podría acabar el debate –aquí podría 
acabar el debate–, pero ustedes hacen oportunismo y, 
sobre todo, juegan a la división como en tantas otras 
cosas. ¿No son conscientes los que promueven esta 
iniciativa que de prosperar privarían a ciudadanos que 
quieren ser jueces y fiscales en Cataluña de su derecho 
a utilizarlo? Porque ese es el significado de la palabra 
«requisito». Es un acceso a..., y ustedes quieren vetar 

ese acceso. ¿Eso es legítimo? ¿Eso es democrático? 
Está claro que no.

¿Por qué no en lugar de inventarse derechos, como el 
derecho a decidir, desconocido en la legislación inter-
nacional... –sí señores diputados, esto que tanto suena 
el derecho a decidir, solo se conoce aquí, incluso es 
reconocido, miembros de su formación que se lo han 
inventado–, por qué no respetan en lugar de eso los 
que ya existen? ¿No les parece más democrático esto 
que les propongo? A ver, ¿qué parte no entienden us-
tedes de la palabra «cooficial», qué parte no entienden 
de la palabra?, porque me gustaría saberlo. ¿Por qué 
mienten y confunden sistemáticamente a los ciudada-
nos? Lo decía ayer en el Senado el presidente del Go-
bierno: «Tenemos derecho a saber la verdad. Tenemos 
derecho a que no se nos manipule, a que no se nos 
engañe.» Y ustedes están haciendo todo lo contrario.

Señora Ribera, le recuerdo que Lincoln decía que «se 
puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos al-
gún tiempo, pero no a todos todo el tiempo». Y eso es 
lo que están haciendo ustedes. Lo que pasa es que al 
final, evidentemente, prevalecerá el sentido común y 
la verdad.

Mire, se lo voy a explicar: cooficialidad significa equi-
librio e igualdad entre lenguas –equilibrio e igualdad 
entre lenguas–, lo repito, sin que en ningún caso pue-
da darse prevalencia o preponderancia de una sobre la 
otra. (Veus de fons.) La definición... –continúo si me 
dejan, por favor–, la definición del catalán como len-
gua propia de Cataluña no puede suponer un desequi-
librio del régimen constitucional de la cooficialidad de 
ambas lenguas en perjuicio del castellano. Deben ex-
cluirse políticas excluyentes, peyorativas o despropor-
cionadas que impliquen un desequilibrio para alguna 
de las lenguas oficiales. Ustedes no pueden convertir 
la lengua propia en lengua preferente, porque es in-
constitucional.

Esos argumentos no son míos, los he leído de corri-
do para recordarles, porque aquí se ha ignorado in-
tencionadamente, que el pasado 26 de septiembre de 
2013 el Tribunal Constitucional ha dictado una sen-
tencia en relación al establecimiento del catalán como 
requisito en el ejercicio de la función pública en Bale-
ares que deja bien sentadas las bases de cuál es la doc-
trina constitucional en esta materia, y ustedes están 
empeñados en violentarla, en vulnerarla, en saltárse-
la permanentemente. Léanse las sentencias judiciales. 
Apliquen esos argumentos. Tengan en cuenta la divi-
sión del poder judicial. Esa es la democracia –esa es 
la democracia–, la división de poderes, el respeto a les 
decisiones judiciales. Y eso a la señora Irene Rigau, se 
lo recuerdo, teniendo en cuenta que está aquí presente, 
para que, de una vez por todas, cumpla debidamente 
con los mandatos judiciales.

Mire, yo entiendo personalmente que, evidentemente, 
medidas correctoras, de fomento, de promoción, que 
ya se practican además intensamente, están previstas. 
Pero lo que no se puede es desterrar el castellano de 
la Administración autonómica. Es lo que ustedes qui-
eren, que desaparezca del mapa, borrarlo. ¿Eso es le-
gítimo? ¿Eso es constructivo? ¿Eso ayuda a construir?

Fascicle segon
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Están instalados –están instalados– en el derribo per-
manente de todo un proceso democrático ejemplar de 
transición en España que nos ha permitido los años 
mejores y de más bienestar en la historia reciente de 
España y que ustedes están empeñados en superarlo, 
en superarlo evidentemente para mal. Por tanto, esa 
será su responsabilidad en última instancia.

Mire, sus argumentos sobre el retroceso del uso del 
catalán en la Administración de justicia no son con-
vincentes. Sus motivos para imponerlo como requi-
sito son una más de sus imposiciones, que restringen 
la libertad de los ciudadanos. Es que es un problema 
de libertad. Es que no se dan cuenta. Ustedes, que 
claman la libertad para un pueblo; ese pueblo que, en 
fin, que Moisés salvó de las aguas... Esa es la mitolo-
gía en la que ustedes se mueven. Pero a la hora de la 
verdad no están pegados a la realidad del terreno. La 
libertad es fundamental, y ustedes utilizan la lengua 
para atacar la libertad de las personas. Y me parece 
fundamental que lo tengan en cuenta.

Miren, la lengua catalana y la lengua castellana son 
hermanas, tienen la misma raíz latina, y deben convi-
vir pacíficamente. Y ustedes están empeñados en ar-
ruinar el castellano en Cataluña. Ese es su designio 
–ese es su designio–; desde el punto de vista de la Ad-
ministración, es su designio. Lo que pasa, que, afortu-
nadamente, la ciudadanía está lo suficientemente con-
vencida de que esas políticas no conducen a ninguna 
parte, para dejar claramente establecido que no le van 
a seguir por ese camino.

Miren, entiendo que el Estatuto de autonomía de Ca-
taluña, en su artículo 33, apartado tercero, establece 
ese nivel, necesario, de conocimiento suficiente y ade-
cuado, pero no lo establece como un requisito. ¿Por 
qué no dejan ustedes las cosas como están? Un méri-
to –un mérito, un mérito. Evidentemente. Y habrá que 
interpretarlo. Pero, señor Milà, habrá que interpretarlo 
con arreglo a la doctrina constitucional, ¿o no? ¿O no 
lo interpretamos con arreglo a la doctrina del Consti-
tucional? Y yo no hablo de sentencias muy remotas: 
hablo de la reciente sentencia, a la que me he referido 
anteriormente, que es, insisto, de 26 de setiembre de 
2013; vamos, de ayer. Léansela, porque no se la han 
leído. Y, señora Ribera, la podría haber citado; tenía 
la oportunidad. Pero esto no le interesa. Y no me ha-
ble, por favor, de los votos particulares. Porque tam-
bién –porque también– en el Consejo del Audiovisual 
catalán, con relación al Info K, hay votos particulares 
y ustedes los silencian. Vamos a jugar con las mismas 
cartas; ¿les parece bien? Vamos a jugar con las mis-
mas cartas, no adulteremos las reglas de juego.

A partir de aquí, en el fondo, su propuesta lo que bus-
ca es ahondar en la marginación institucional que 
sufren, que sufrimos los castellanoparlantes en Ca-
taluña, y nos quieren convertir en ciudadanos de se-
gunda, y eso es inadmisible. (Remor de veus.) Yo sé 
que esto no les gusta escucharlo, pero es inadmisible. 
Están creando ustedes una ciudadanía por órdenes es-
tablecidos. Esto es una especie de casta, y al final nos 
convertirán en unos parias, a todos los ciudadanos de 
Cataluña. Seremos parias, por la vía de la independen-
cia, señor Arrufat, seremos parias. (Veus de fons.) Sí, 

se lo digo así de claro. Seremos parias sin derechos 
–seremos parias sin derechos–, y a usted eso también 
le debería preocupar.

En cualquier caso –en cualquier caso–, la defensa de 
la libertad del individuo es más necesaria que nunca, 
porque ustedes lo que quieren es ahormar la conve-
niencia de su política independentista y separadora. 
Están instalados en esto. Pero esta mañana lo decía la 
presidenta del Partido Popular en Cataluña: nos con-
ducen al precipicio. Y ustedes van a saltar al precipi-
cio, y, bueno, si saltan ustedes solo, bueno, es su pro-
blema; pero es que nos quieren arrastrar a todos los 
demás, y eso es muy serio, es una irresponsabilidad.

Además, con esta proposición que nos traen nueva-
mente, encubren su afán monopolizador de la Admi-
nistración de justicia en Cataluña. Señor Gordó, us-
ted ya habla, sin rubor –el otro día leí declaraciones 
suyas–, de la creación de un consell del poder judicial 
català. ¡Pero si está proscrito por la Constitución!, ¡y 
además por la sentencia del Tribunal Constitucional! 
(Remor de veus.) Está proscrito, porque usted habla 
del consell del poder judicial català como estructura 
de estado, en ese lenguaje, en esa neolengua que tanto 
les gusta a ustedes utilizar para, de alguna forma ha-
cer saltar por los aires el régimen constitucional.

Mire, ustedes quieren una justicia nacionalista como 
parte de su proceso independentista, y no tienen nin-
gún inconveniente, no tienen empacho en actuar de 
esta forma, precisamente, en definitiva, para estable-
cer, como decía anteriormente, ciudadanos de primera 
y ciudadanos de segunda. Es que están ustedes ins-
talados en esa dinámica, y esa dinámica no conduce 
a ninguna parte. En una comunidad bilingüe –reitero: 
bilingüe–, como la nuestra, los ciudadanos no pueden 
ser discriminados por razón de ella; es antidemocráti-
co y genera indefensión. Ustedes contravienen valores 
superiores de nuestro ordenamiento jurídico: la liber-
tad, la justicia, la igualdad..., el pluralismo político, 
con ustedes, salta por los aires –salta por los aires.

¿Por qué se empeñan en dibujar una Cataluña mono-
lingüe, cuando sus ciudadanos no lo son? Es que están 
alejados de la realidad social. Ustedes pisan el rojo de 
la moqueta, pero no pisan el polvo del camino de la 
calle. (Remor de veus.) Ustedes solo hablan con aque-
llos que están dispuestos a bailarle el agua. Y a us-
tedes les encanta este discurso que hacen aquí, pero 
después, en la calle, no lo hacen así. Ustedes, lo que 
están haciendo es precisamente eso: jugar a la ceremo-
nia de la confusión, intoxicando, manipulando. Ese es 
el manejo que ustedes están haciendo actualmente de 
la situación política en Cataluña, y será en última ins-
tancia su responsabilidad. No se alarmen –no se alar-
men–, porque es así, o por lo menos a mi modesto en-
tender –por lo menos a mi modesto entender–, que es 
muy modesto –no como el suyo, tan superior.

La tutela judicial efectiva no es una cuestión de len-
gua, sino de respeto a la legalidad y el derecho, cu-
ando se trata de aplicar e interpretar las normas por 
parte de los operadores jurídicos. La mejora y la efi-
cacia de la Administración de justicia no vendrán de 
la mano del establecimiento del catalán como requi-
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sito, sino de la aplicación de reformas para hacerlas 
ágiles y modernas. Y yo le emplazo, señor conseller, 
para que así sea. No sé si ha tenido la oportunidad de 
leerse la memoria del Tribunal Superior de Justicia 
del año 2012, donde reclama, el presidente, atención 
a las carencias que realmente padece la Administra-
ción de justicia. Porque nada bueno traen la radicali-
dad, la imposición, la desproporción y la desmesura, y 
su propuesta lo es, sin ninguna duda. El poder judicial 
no es divisible; lo dice el artículo 117 de la Constitu-
ción española, lo dicen también con relación al minis-
terio fiscal los artículos 122 y 124 de la carta magna. 
La doctrina del Constitucional es clara al respecto, y 
establece que el derecho de las partes a expresarse en 
las actuaciones procesales en el idioma propio de la 
comunidad autónoma en la que las mismas se desar-
rollan no tiene como paralelo una obligación de co-
nocimiento de dicho idioma por parte de los jueces, 
magistrados o fiscales que intervienen en ella. ¡Esto es 
doctrina del Tribunal Constitucional!, no son palabras 
mías. Pero, como no leen sentencias, están ustedes, si 
me permiten la expresión –y también mando la feli-
citación a los compatriotas de Valencia–, en la luna 
de Valencia, están ustedes, porque no se leen precisa-
mente las sentencias judiciales.

Miren, la memoria del Tribunal Superior de Justicia a 
la que me refería critica la difícil gestión del alto vo-
lumen de entrada de asuntos, a la vista de la políti-
ca de contención de gasto público de sus departamen-
tos, señor conseller, que agrava aún más los problemas 
crónicos de inestabilidad del personal en todos los 
ámbitos judiciales, a los que ustedes, encima, tienen 
la desfachatez de privarles de una paga extraordina-
ria. Y los hacen rehenes de su política nacionalista y 
separadora, por su enfrentamiento con Madrid de for-
ma permanente. Y a los funcionarios, que les parta un 
rayo –si me permite la expresión.

La antigua modernización de la oficina judicial sigue 
siendo una entelequia, señor conseller. Ustedes ha-
blaban de la nueva oficina judicial, de su implemen-
tación, en partido judicial, que solo alcanza en este 
momento a Olot y a Girona. Del resto del territorio 
catalán, nada se sabe.

La memoria reclama una política clara de personal al 
servicio de la Administración de justicia, para poten-
ciar el factor humano y para ejercer las muchas com-
petencias que tienen y que no se ejercen de manera 
eficaz. Eso lo dice la memoria del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, señor conseller. Déjese ahora 
de trabajar en un decreto para separar y céntrese en 
ejercer las competencias que tiene, porque lo está di-
ciendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña en su memoria –quizá no se la han leído 
todavía.

Miren, si de veras creen en la democracia, respeten 
las reglas de la mayoría. El pasado 24 de setiembre el 
Congreso dijo «no», y ahí es donde reside la soberanía 
nacional del pueblo español, del que este Parlamento 
también es su representante como institución del Es-
tado, mal que les pese. Aquí también se representa al 
pueblo español, al único pueblo que reconoce la Cons-
titución española. Si sus propuestas no prosperan en la 

sede de la soberanía popular, será que no convencen. 
Acéptenlo.

Mire, ustedes, realmente tienen mucho parecido a los 
castellanos a los que tanto denostan. Ustedes están 
aplicando la máxima de... (Remor de veus.) Sí, se lo 
voy a decir, no se alarmen –no se alarmen. Ustedes 
están practicando en esta materia lo de «sostenella y 
no enmendalla». Están permanentemente instalados 
en esa tesitura, y así no se construye nada. Mire, están 
instalados en la cultura del agravio permanente, y de 
ahí a la cultura del odio hay un solo paso. Desde la 
humildad –desde la humildad–, y para concluir, per-
mítanme un consejo: sean responsables, o todos –o to-
dos– acabaremos lamentando las consecuencias.

Nada más; muchísimas gracias.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Senyora Ribera, per a un torn en contra...

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. La veritat és que resulta difícil 
contestar a una intervenció així, i no la contestaré. 
Només em reafirmaré en el que som i en el que sen-
tim. Ho he dit, em sembla, molt clar abans: no anem 
en contra de ningú, només volem fer ús dels nostres 
drets; és tan senzill com això. Aleshores, la nostra pe-
na i el nostre problema és que no trobem interlocu-
tor per poder parlar, perquè el que veiem és que quan 
plantegem una cosa tan senzilla com la mateixa coofi-
cialitat que ens acaba de dir i que vostè ha definit molt 
bé, que parla d’equilibri –d’equilibri!; d’equilibri!–, en 
el moment que diem: «Ei, que la nostra llengua pu-
ga ser coneguda, que sigui coneguda, perquè puga ser 
aplicada», en aquell moment, no sé quina caixa de 
Pandora s’ha obert, no sé quina por tenen. A on està 
l’estimació cap als pobles d’Espanya? No ens inven-
tem, els catalans, no hem nascut i és una cosa artifici-
al per separar i per dividir. Catalans som de diferents 
procedències, de tot arreu d’Espanya. No «denostem» 
a ningú! No parlaré dels orígens, dels meus, dels vos-
tres, dels de tothom: aquí hi cabem tots –tots–, i no 
sobra ningú. I no estirem ni girem la cara a ningú: ni 
a Espanya, ni a... Mai! –mai! Sempre ens hem volgut 
entendre. El que ens trobem en uns condicions d’infe-
rioritat, que les volem arreglar, senzillament. Això és 
ofendre? Això és agredir? Això és «denostar»? O això 
és dignitat? Jo més aviat crec que és dignitat.

I vostès haurien de començar a aprendre i a respec-
tar, i a entendre que som plurals, i a entendre que Es-
panya és molt més que una sola única idea d’«unidad 
de destino en lo universal». Doncs sí, des de la plu-
ralitat. Podria ser, si ens donen espai, si no ens ofe-
guen, si no ofeguen els pobles d’Espanya. Perquè hi ha 
moltes maneres de ser espanyol, també. I els catalans 
que viuen aquí, que se senten espanyols, a quin lloc els 
deixen, també? Perquè també volem parlar en català! 
Quin problema hem tingut amb el català? No n’hem 
tingut cap. L’han generat. I això ho han utilitzat com 
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a eina de confrontació, quan no existia, i ens ho han 
portat al Constitucional. No hi hem anat nosaltres.

No hem avançat com un sol poble? Quin problema hi 
ha hagut? El problema el creen, ens l’estan generant. 
Després diuen que som nosaltres que volem dividir. 
Nosaltres només volem ser respectats, i farien molt bé 
de traslladar-ho. El que passa, quan se trasllada, quan 
es reconeix, els vostres representants, els seus repre-
sentants, els donen amb la porta als nassos. Això va 
passar ahir, i ens sap greu. Perquè és el primer pas, 
que comença a reclamar alguna cosa per a Catalunya, 
dient: «És que hi ha una realitat que està fent mal.» 
Però des del no, perquè de vegades només compten els 
vots: «Comptem els vots i imposem una realitat des 
de Madrid.» Però és que la realitat és la que és, no la 
podem transformar, i és molt perillós dividir. I és molt 
perillós dir que perquè som catalans i perquè volem 
ser respectats estem dividint. No hem dividit mai –no 
hem dividit mai! Estem reclamant que se’ns recone-
gui, que se’ns respecte, que se’ns doni els mitjans per-
què puguem ser. Tan difícil és d’entendre-ho?

I dir que el dret a decidir és un dret que ens hem in-
ventat! Però què és això? Això ratlla la democràcia. 
Les persones han de poder decidir! Si no, què són? 
I han de poder ser consultades! I a on està el proble-
ma? Perquè hem dit això estem generant confusió? És 
la por! És la por que els surti un resultat negatiu! No 
tinguin por! Si estan tan segurs, endavant! Facilitin... 
–facilitin... Perquè estan donant arguments per a tot el 
contrari. Per als que són moderats, els estan radica-
litzant, perquè no trobem a qui donar la mà, perquè 
qualsevol cosa que plantegem ens donen amb la porta 
als nassos.

Doncs, jo apel·lo avui a la seva consciència, a la cons-
ciència d’unitat que diuen de l’Estat espanyol. No ge-
nerin més problemes en un moment tan difícil com 
aquest. Respectin, i seran respectats. És l’únic que re-
clamem. I ho continuarem reclamant.

(Veus de «Molt bé!» i aplaudiments.)

La presidenta

Procedirem ara al torn per al posicionament dels altres 
grups parlamentaris. I té la paraula, en primer lloc, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, la il·lustre senyora Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, nosaltres re-
colzarem aquesta proposició, i la meva intervenció és 
per donar arguments als grups que s’oposen a la seva 
tramitació, perquè s’ho repensin.

Primer començo per les dades, les dades quantitatives; 
directament, al senyor Santamaría. Miri, l’any 2007, 
un 20 per cent era l’ús del català a l’Administració de 
justícia –l’any 2007; l’any 2008, un 19 per cent; l’any 
2009, un 18 per cent; l’any 2010, un 17 per cent; el 
2011, un 13 per cent, i el 2012, un 12 per cent.

Què és el que desapareix? Què és el que està en risc? 
Quina és la llengua que està en vies d’extinció si no es 

prenen mesures dràstiques per respectar el que marc, 
seu, constitucional estableix? Aquestes són les xifres. 
Tot això amb els esforços que s’han fet des del Depar-
tament de Justícia i amb la col·laboració de les entitats 
jurídiques en la formació i l’estimulació dels actors ju-
rídics.

Mirin, el debat vostès sempre el poden i el volen por-
tar al discurs de la secessió. Jo, aquí, avui, el portaré 
al terreny del servei públic de la justícia.

Què és per a vostè el servei públic de la justícia? A qui 
està dirigit? A l’administrat i a l’administrada, a la ciu-
tadania. I és des d’aquesta perspectiva dels drets de la 
ciutadania de Catalunya que tots i cadascun dels ciu-
tadans tenen dret que la justícia catalana tingui com a 
llengua d’ús habitual i garantida el català. I aquesta és 
una realitat fins ara inexistent, amb aquestes estadísti-
ques, des del que portem des de la transició democrà-
tica, inexistent.

Deia la senyora Ribera i recordava que el ponent, en 
Joan Ridao, en el moment de l’Estatut, va reconvertir 
el requisit en mèrit. Jo li recordo que, en aquell mo-
ment, hi havia un context institucional molt diferent 
al d’ara, hi havia el que hi havia la presumpció de bo-
na fe institucional i convicció que la democràcia es-
panyola anava evolucionant. El recurs del Tribunal 
Constitucional no es va presentar contra la ponència 
de l’Estatut, no es va presentar contra la convocatòria 
del referèndum de l’Estatut, no, no..., el Grup del Par-
tit Popular la va presentar després d’un resultat demo-
cràtic que aprovava un estatut. I això és democràcia? 
Aquesta és la realitat en què ens trobem avui, amb una 
involució absoluta en termes de lleialtat institucional, 
amb els ponts trencats i, evidentment, amb noves vi-
es democràtiques des del punt de vista de la sobirania 
d’aquest poble.

La llengua està patint ara, i vostè ha esmentat la sen-
tència, recent sentència del Tribunal Constitucional 
pel que fa a la qüestió de l’àmbit educatiu a Balears, 
i evidentment que ens l’hem llegida i és per això que 
és més necessari que mai defensar el català, perquè és 
gravíssim el contingut d’aquesta sentència –gravíssim. 
Troba empara a l’esquerda que va introduir la sentèn-
cia de l’Estatut, efectivament, el paràgraf que vostè ha 
llegit. Aquella va ser l’esquerda a la cooficialitat i a la 
garantia, en termes d’igualtat i d’equilibri d’ambdues 
llengües, del català i del castellà a Catalunya.

Després de la sentència del Tribunal Constitucional, 
sap qui va reaccionar en termes institucionals? Euro-
pa. Jo li recomano que rellegeixi la recomanació espe-
cífica del Consell d’Europa 6/2012, on recomana a les 
autoritats espanyoles modificar el marc jurídic amb el 
fi de deixar clar que l’àmbit criminal, civil i les autori-
tats judicials administratives a les comunitats autòno-
mes hauran de portar actuacions en clau de llengües 
cooficials sempre que una de les parts ho demani. 
Avui, aquí, això no està garantit. I això ho diu Europa 
després de la sentència del 2010 del Tribunal Consti-
tucional, perquè van advertir, per la feina que es feia 
des de l’àmbit dels eurodiputats, que aquí hi havia un 
greu –greu– risc d’ordre cultural i de garantir el servei 
públic de la justícia.
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La justícia, segons Sandel, ha de traduir-se en tres co-
ses: una, ha de respectar la llibertat per escollir. Avui 
en dia, no la tenim –no la tenim. Ja té vostè les es-
tadístiques. Tots aquells ciutadans que volen anar a 
l’Administració de justícia en català només tenen un 
10 per cent de possibilitats que els toqui, a un 90 per 
cent se’ls veu negat aquest dret.

L’altre element que diu Sandel: la justícia ha de bus-
car el bé comú. Vostè creu que la crispació del discurs 
que vostè ha fet servir contribueix a relacionar l’Admi-
nistració de justícia amb el bé comú? O introdueix uns 
elements de crispació, de ruptura, de..., inclús, de cons-
truir la llengua com un enemic, quan la cultura el que 
fa és elevar l’ésser humà? Mai sobra una llengua, mai.

D’altra banda, la justícia, i vostè ho coneix perfecta-
ment, té com a finalitat la de servir a la realitat social 
on s’aplica. I quina és la nostra realitat social? Vostè 
veu, aquí, el nostre entorn, el més proper, vostè el co-
neix perfectament... Està identificada plenament tam-
bé amb una llengua, amb una llengua que ara està en 
risc d’extinció en l’ús dels serveis públics.

Per tant, aquesta cooficialitat, ara mateix, els tribu-
nals, el Tribunal Constitucional l’ha posada en qüestió 
–l’ha posada en qüestió–, des del punt de vista jurídic, 
quan diu que «el mèrit ja és suficient per a garantir la 
cooficialitat». I, com hem vist per les estadístiques, el 
mèrit no sols no ha estat suficient, sinó que està sent 
una sentència de mort progressiva, i, per tant, el que 
cal és establir criteris de requisits.

Quant al tema de l’oportunitat en la presentació d’a-
questa proposició, segons m’han informat, van entrar al 
mateix temps al Congrés dels Diputats i aquí. Resulta 
sospitós que es corregués a tramitar en el Congrés dels 
Diputats per tancar la porta en aquesta proposició en 
seu Parlament de Catalunya. Per tant, es va presentar al 
mateix temps i és una qüestió d’agenda de parlaments 
el fet que s’hagi introduït la votació davant del Congrés 
dels Diputats abans que avui, aquí.

Mirin, la necessitat de fer prevaldre les nostres institu-
cions públiques en el context actual des del rigor, des 
de la seriositat i també des del respecte mutu en la de-
fensa del català és més necessari que mai.

Quan nosaltres diem: «Necessitem explicar, en l’àm-
bit internacional, aquests no democràtics –no demo-
cràtics– perquè fem servir les institucions.» Parlem 
d’això. Avui, aquí, el que es debat és la necessitat que, 
de forma unitària, aquest Parlament català defensés el 
seu propi Estatut d’autonomia. Es dóna l’oportunitat 
que es faci de la defensa de la llengua una identitat 
i una entitat política pròpia, amb independència del 
projecte polític que cada grup parlamentari tingui en 
aquest Parlament. És plenament compatible. Jo apel·lo 
a aquesta reflexió: plenament compatible, com ho ha 
estat durant bastants anys, la defensa del català en clau 
de cooficialitat efectiva, material i amb garantia per 
a tota la ciutadania d’aquest poble amb el fet que un 
grup parlamentari defensi la unitat d’Espanya. És ple-
nament compatible. Per què han de fer vostès una ba-
talla conjunta de cultura, llengua i sobirania política? 
Per què la fan? Nosaltres no la fem. (Veus de fons.) No 
la fem. Ens agradaria moltíssim compartir la defensa 

del català amb vostès. Moltíssim! Perquè, aleshores, sí 
que parlaríem de plantejaments molt més definits des 
del punt de vista democràtic –molt més definits.

En aquesta trena que vostès ajunten cultura, ideolo-
gia, projectes polítics i garantisme jurídic –garantisme 
jurídic– perquè l’accés a la justícia ha d’estar garantit 
–i estem en l’any dels drets de la ciutadania a nivell 
europeu–, el fet que l’accés a la justícia sigui impedit 
en un 90 per cent a Catalunya en l’ús del català com-
prendran que significa que es violen els drets del po-
ble de Catalunya en poder tenir un servei públic on el 
català sigui la seva eina de defensa. Perquè parlem de 
l’accés a la defensa de drets propis, on vostè sap que 
el principi d’oralitat és importantíssim: cal expres-
sar-se, cal poder que t’entenguin, i el que succeeix és 
que moltíssimes persones han de fer servir el caste-
llà perquè no els entenen. I, quan un utilitza una altra 
llengua, s’expressa d’una altra manera, potser no pot 
expressar, fil per randa, tots els fets tal com s’han pro-
duït, i, és més, no té garantit un dret constitucional i 
estatutàriament recollit.

Per tant, jo apel·lo a la seva capacitat de reflexió políti-
ca perquè replantegin aquesta oposició a la proposició 
que es tramita. I, en tot cas, nosaltres anunciem el nos-
tre recolzament.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera, diputats i 
diputades, estem, aquesta tarda, reproduint un debat 
que es va dur a terme fa relativament poc, el passat 
24 de setembre, al Congrés dels Diputats. Això ha es-
tat assenyalat per diverses de les persones que m’han 
precedit en l’ús de la paraula. Per tant, intervinc aquí 
per fixar la posició del Grup Socialista en relació amb 
aquesta iniciativa parlamentària, corrent el risc de ser 
força previsible, com crec que ens passa a la majoria 
de grups que intervenim. Potser, a la CUP i a Ciuta-
dans no se’ls pot retreure això perquè no tenen pre-
sència al Congrés dels Diputats, però la resta fem un 
posicionament bastant previsible, espero que sense 
restar interès a un debat que considerem substantiu i 
que considerem transcendent.

Provaré de fer un exercici complicat en els temps que 
corren, que és ser ponderat i raonable, eh? Perquè crec 
que, quan tractem temes com aquests, és fàcil inten-
tar apel·lar als sentiments que estan més a flor de pell, 
perquè es discuteix d’un tema que té a veure amb la 
llengua, la llengua és una qüestió molt íntimament re-
lacionada amb la percepció de la identitat nacional per 
cadascú, vaja, i, per tant, en un moment polític com 
l’actual, és molt fàcil emprar un element per excitar 
l’altre i per portar les coses a un terreny que crec que 
no hauria de ser el que ocupés.
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Perquè aquesta iniciativa parlamentària que se sotmet 
a la nostra consideració no parla només d’establir el 
català com a requisit per a l’accés a les places de ma-
gistrat, de jutge o..., també té una part que es dedica 
a la qüestió del ministeri fiscal, sinó que també parla 
de qüestions relatives al coneixement del dret propi de 
les comunitats autònomes també com a requisit indis-
pensable per adquirir aquesta condició de jutge i ma-
gistrat o per suplir, per a les pròrrogues de jurisdicció, 
etcètera. No els avorriré amb els detalls tècnics.

Bé. Jo crec que totes dues qüestions són igualment 
transcendents i que totes dues, en realitat, veuen de la 
mateixa lògica. És cert que la qüestió relativa al dret 
propi té un caràcter, diguem-ne, directament substan-
cial i la qüestió relativa a la llengua té un caràcter ins-
trumental; però té un caràcter instrumental respecte a 
una qüestió que és fonamental, que és el dret dels ciu-
tadans i les ciutadanes de les diferents comunitats au-
tònomes que compten amb una llengua pròpia i que si-
gui cooficial a ser, diguem-ne, administrats en aquesta 
llengua, poder-se relacionar amb l’Administració de 
justícia amb aquesta llengua.

Perquè s’ha fet molt èmfasi en una dada que és signi-
ficativa, que és el nombre de sentències que són dicta-
des en català. I és cert que té transcendència, és cert 
que és rellevant i és una manera de mesurar la salut de 
la llengua catalana en l’Administració de justícia, però 
no és l’única. Una qüestió sobre la qual aquesta inicia-
tiva tracta és sobre la qüestió de les comunicacions, de 
les comunicacions dels òrgans judicials amb les parts. 
I, per tant, té una certa transcendència que, quan un 
s’adreça en una llengua cooficial, doncs, pugui rebre 
el retorn en aquesta mateixa llengua, per exemple. De 
fet, inclús, ho reivindicava la diputada de Ciutadans 
que ha intervingut; ho feia a contrario sensu, eh?, però 
ho reivindicava.

Per tant, aquí, nosaltres el que ens trobem és davant 
d’una situació en què Catalunya, que compta amb una 
tradició jurídica pròpia molt important, quina expres-
sió, segurament, més clara i més coneguda és l’exis-
tència i la pervivència del seu dret civil, però que tam-
bé compta amb una llarguíssima tradició de producció 
de textos en llengua catalana, de producció de textos 
jurídics en llengua catalana, com acrediten, doncs, in-
nombrables textos administratius i notarials, doncs, fa 
un esforç o vol fer un esforç perquè es normalitzi l’ús 
de la llengua catalana en un àmbit com és el de l’Ad-
ministració de justícia, en què aquesta normalització 
de l’ús de la llengua catalana no ha arribat.

Jo crec que, des de la recuperació de la democràcia, 
des de la construcció d’un estat autonòmic que ha anat 
evolucionant, s’han fet passos molt rellevants perquè 
en diversos àmbits de la vida social es normalitzi l’ús 
de la llengua catalana. Però, en canvi, una i altra ve-
gada, en l’àmbit de la l’Administració de justícia no 
ens n’hem sortit, i no ens n’hem sortit amb mesures 
de foment ni d’estímul que possiblement siguin insu-
ficients, veient l’evolució de les xifres, i que, per tant, 
reclamem que s’incrementi l’esforç que es fa en ai-
xò. I sembla absolutament raonable que, si en l’àmbit 
de l’Administració local, en l’àmbit, evidentment, de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, inclús 

en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat peri-
fèrica s’ha normalitzat l’ús de les llengües cooficials, 
doncs, es faci igualment en l’àmbit de l’Administració 
de justícia. 

De fet, nosaltres tenim la plena convicció que un estat 
materialment plural, com és l’Estat espanyol, ha de re-
flectir en el conjunt de les seves institucions, en el con-
junt de les seves administracions, aquesta pluralitat. Si 
no, provoca greus tensions polítiques i socials. I no em 
refereixo només a la pluralitat lingüística. Hi insistei-
xo, eh?, en aquest cas també penso en l’existència de 
particularitats des del punt de vista del dret de cada 
comunitat o de les diferents institucions, diguem-ne, 
que existeixen des del punt de vista administratiu. Per 
tant, aquesta pluralitat s’ha de reflectir.

Nosaltres tenim la convicció, els socialistes de Catalu-
nya, que la millor manera d’articular aquesta pluralitat 
materialment existent a l’Estat espanyol és el federa-
lisme. Ho hem dit, hi hem insistit i seguim insistint-hi, 
i n’estem absolutament convençuts. I a més estem ab-
solutament convençuts també que és la forma més 
adequada d’articular una democràcia social avançada. 
Però això serien figues d’un altre paner, i ens portari-
en a discutir amb el senyor Fernàndez i amb altres que 
han fet esment del senyor Pi i Maragall aquí sobre la 
qüestió del federalisme social. Però n’estem absoluta-
ment convençuts. 

I a nosaltres ens sembla que hi ha una oportunitat, en 
la proposta de reformar la Llei orgànica del poder ju-
dicial, no només per articular aquesta pluralitat lingü-
ística a través de l’exigència del coneixement del ca-
talà i del dret propi de la comunitat autònoma com a 
requisit, sinó que també hi ha una finestra d’oportuni-
tat –que aquí no han aprofitat els diputats i diputades 
del grup proponent, però que en el tràmit parlamenta-
ri seria possible fer-ho– per acabar de donar solució a 
coses que van quedar molt mal endreçades arran de la 
sentència del Tribunal Constitucional. 

Ens referim al fet que és a través d’una reforma de la 
Llei orgànica del poder judicial que podríem fer reali-
tat el Consell de Justícia de Catalunya, o que podríem, 
diguem-ne, donar lloc perquè el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya fos darrera instància en matèries 
que són pròpies del dret propi català, la qüestió de la 
cassació, etcètera. També es podria aprofitar per refor-
mar la Llei orgànica del poder judicial en tot allò que 
té a veure amb el que es coneix com «l’Administració 
de l’Administració de justícia», en la qüestió de l’ad-
ministració dels recursos materials i dels recursos hu-
mans de l’Administració de justícia, on estem segurs 
que hi ha molt terreny a millorar.

Per tant, en definitiva, nosaltres, que donarem suport 
una altra vegada, perquè així es va fer també en el 
Congrés dels Diputats, a aquesta iniciativa, estem ab-
solutament convençuts que aquesta iniciativa ni supo-
sa negar la possibilitat que els funcionaris s’expressin 
en castellà o treballin en castellà ni suposa atacar els 
drets lingüístics d’absolutament ningú. Al revés: del 
que es tracta és de garantir que el conjunt dels ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya, que el conjunt de ciu-
tadans i ciutadanes de Galícia i d’Euskadi –perquè, 
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és clar, això no és una cosa que sigui només d’aquí, 
és una realitat que existeix també en altres comuni-
tats amb llengües cooficials–, que el conjunt d’aquests 
ciutadans, es puguin adreçar a la seva Administració 
de justícia en la llengua que els és pròpia, i a més fer-
ho d’acord amb el que els reconeix, atenció, el bloc de 
constitucionalitat, és a dir, tant la Constitució com els 
respectius estatuts autonòmics. 

És que el senyor Santamaría ens retreu que no llegim 
sentències –li asseguro que les llegim, i la miopia de 
molts de nosaltres és prova que llegim les sentències, 
que com saben els que tracten la matèria estan publi-
cades en lletra molt petita–, però, senyor Santamaría, 
quan llegeix l’article 3 de la Constitució l’ha de llegir 
tot, no només el punt 3.1, que parla del caràcter oficial 
de la llengua castellana. Llegeixi el punt 3.2, que par-
la del caràcter cooficial de les llengües pròpies de les 
comunitats autònomes, i llegeixi el punt 3.3, que parla 
que aquesta pluralitat lingüística és un patrimoni del 
conjunt dels espanyols que mereix «especial respecte i 
protecció». Ah!, però és que aquest «especial respecte 
i protecció», en aquest cas, es tradueix en la garantia 
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin 
adreçar-se a l’Administració de justícia en català i pu-
guin rebre aquesta administració de justícia també en 
català. I això només –i després de trenta-cinc anys es-
tà acreditat– es garanteix exigint que sigui un requisit 
tant per accedir com per suplir, com per prorrogar ju-
risdicció i totes les altres fórmules amb què es pugui 
proveir una plaça que està vacant.

I, evidentment, es poden adoptar –perquè tenim mati-
sos respecte al que ha proposat Convergència i Unió– 
millors criteris respecte a com donar un període per 
adaptar a la nova exigència els professionals que ja 
exerceixen o com garantir que els que hi volen accedir 
tinguin accés a cursos de català, perquè...

La presidenta

Senyor diputat...

Ferran Pedret i Santos

...–acabo de seguida, senyora presidenta– el que no 
ens gastem en cursos avui ens ho gastarem en recur-
sos demà; en traductors, en intèrprets, etcètera.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’honorable 
senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, senyora presidenta. Honorables consellers, 
senyores i senyors diputats..., senyora De Rivera, se-
nyor Santamaría, keep calm and take a café con leche 
en plaza Mayor. (Rialles.) Keep calm –keep calm. Per-
què el que parlem, i vostè ho ha dit i li contesto..., sí, 
la qüestió de la llengua té molt a veure amb la tutela 

judicial efectiva. Molt a veure. I té molt a veure amb 
l’exercici dels drets dels ciutadans i de salvaguardar 
els drets legítims. Per què? Perquè no hi ha res més 
proper a la idiosincràsia i a la personalitat del justicia-
ble que, el moment en què s’ha d’adreçar a un tribunal, 
del qual depenen els seus drets, la seva llibertat, el seu 
patrimoni, poder-se expressar en la seva llengua. 

I m’avanço, perquè no me’n vull descuidar: no tot és 
responsabilitat de la ley orgánica ni del Ministerio de 
Justicia. També dels lletrats, dels advocats, dels pro-
curadors i de tots els operadors jurídics catalans, que 
moltes vegades veiem com es deixen el català no ja a 
la porta del jutjat, sinó a la mesa del tribunal en el mo-
ment que la jutgessa diu: «Bon dia. Com ha anat, ai-
xò? Què, tots bé? Sí, sí, avui plou, eh? Bé, què els sem-
bla si comencem?» Prem un botonet i diu: «Empieza 
la vista del juicio. Señoría...» Ja hem canviat tots. Pe-
rò, què ha passat? Tots ens entenem i deixem la llen-
gua a la porta del jutjat. Hem de reflexionar sobre ai-
xò. Hem de fer-ho.

Què li vull portar? Si parlem de tutela judicial efecti-
va, és evident que parlem de drets i de deures. I vostè, 
que és un bon jurista, sap que gairebé sempre el dret 
d’una persona, o d’una col·lectivitat, comporta deures 
correlatius respecte a aquells que s’exerceixen. I així 
ho diu ben clar la Constitució i ho diu l’Estatut. Com 
que hi ha un dret d’opció lingüística, de poder-se ex-
pressar en la llengua pròpia, és lògic que es demani 
que l’altra part, el qui ha de rebre això, tingui el nivell 
suficient per poder atendre aquesta persona que se li 
adreça. I ho diu l’Estatut passat pel ribot, eh? –he de-
manat al lletrat que em passés el que havia passat pel 
ribot–, que diu ben clarament que això serà en la for-
ma que la llei determini, i pot demanar, i ha de dema-
nar, aquesta acreditació.

Per cert –que també ens ha passat per alt en tot aquest 
debat, i això vol dir que no som gaire bons juristes–, 
que aquesta llei parla de dues coses, aquesta proposi-
ció: del coneixement de la llengua i del coneixement 
del dret propi. Tot això que ens han dit, senyor San-
tamaría i senyora De Rivera..., dirien també: «Quina 
absurditat que els jutges hagin de conèixer el dret que 
han d’aplicar! Però quina injustícia!»? (Veus de fons.) 
¡Cómo que no! És el mateix! Han de conèixer el dret 
que han d’aplicar. I, per tant: és un mèrit, conèixer el 
dret? Miri, jo suposo que si un fa oposicions per ense-
nyar matemàtiques, se li suposa que ha de saber mate-
màtiques. O només és un mèrit? «No, miri, jo em de-
dico a això del dret, però ja que passava per aquí» –no 
hi ha perill, perquè no convoquen places– «em presen-
to a una plaça de matemàtiques, i si al damunt m’exi-
geixen que conegui matemàtiques els vinc a veure a 
vostès i armem la de Dios es Cristo, no?, perquè em 
discriminen.» 

És que això és facilíssim d’entendre. Miri, i li ho expli-
co d’una forma molt planera. Els meus avis materns, 
l’Antonio i la Inocencia, eren de Terol, de Mosquerue-
la, i van venir aquí els anys vint. I tenien cabres i veni-
en llet per Vallirana. I van aplicar, sense haver passat 
per aquest Parlament, el tema de l’opció lingüís tica, 
perquè quan li deien: «Senyor Antonio, un petricó de 
llet!», caram si ho entenia! I ell deia: «Aquí, señora 



Sèrie P - Núm. 32 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 d’octubre de 2013

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 18.1  56

Maria, aquí lo tiene.» I no passava re, eh? I no passa-
va re. Perquè és lògic que si volia vendre llet havia de 
saber la llengua de qui se li adreçava. I fins aquí pau i 
després glòria. 

De què, tot aquest enrenou? Parlem del fet que hi ha 
una situació d’anormalitat que hem de resoldre, que 
és que s’ha de conèixer el dret que s’ha d’aplicar i s’ha 
d’acreditar el coneixement suficient..., per poder aten-
dre aquest justiciable. Do you imagine being in En-
gland training to be a lawyer and don’t speak English 
in the court? It’s impossible! OK? (Rialles.) Then, it’s 
the same, because we are not asking you to speak, just 
to understand –just to understand. Agafi el daixò de 
La Vanguardia, aquesta frase... No, no fem conya!, eh? 
Però és que vostès converteixen una cosa que hau-
ria d’estar totalment normalitzada... Des d’una visió 
de qualsevol país civilitzat d’Europa que tingui llen-
gües cooficials, aquest debat que tenim en aquest pa-
ís, barrejant sentiments, «rompepatrias», «rompecora-
zones», «separadors», «discriminadors», daixò... Sap 
què li preguntaria qualsevol si vostè se n’anés a un 
d’aquests països i diu: «Miri, jo vinc d’un país que té 
dues llengües cooficials i, atenció, visc en un país que 
té llengua pròpia, cooficial i llengua pròpia...» Quina 
és la part de «cooficial» que vostè no entén? Vostès 
abans ens ho han preguntat. Què és el que no entén 
de «co», «co», «cooficial»? (Rialles.) Sap què vol dir? 
Que són iguals! 

Llavors, aquí no es diu... Escolti, nosaltres, en el trà-
mit parlamentari... (Veus de fons.) No, no, nosaltres en 
el tràmit parlamentari... (Veus de fons.) Perdoni –per-
doni–, Santamaría. No, home!, posem-ho... Keep calm 
–keep calm– and take a café con leche. (Rialles.) De 
veritat, l’únic que es fa aquí és una cosa que hauria 
d’estar feta fa molt de temps. 

I aquí, una dedicatòria als companys del PSOE. Quina 
oportunitat... I del PSC, perquè s’hi ha referit el Fer-
ran. Sí, no, no; és molt seriós. Vostès sabien per on 
anava això, eh?, allò que vostè ha explicat, el recurs 
que es va posar contra la sentència de Catalunya. Però 
és que el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, esta-
va encara al poder. I això que vostè ha dit que s’havia 
d’haver fet, que tots hi estàvem d’acord, sabent per on 
anaven els trets, sabent que es discutia a la taula del 
Tribunal Constitucional, perquè ens ho retransmetien 
cada dia en directe, i si el que feia la ponència no ser-
via se’l canviava, en un exercici de transparència de-
mocràtica fantàstic, no?, perquè ja sabíem les ponènci-
es abans que es discutissin..., bé, tenien l’oportunitat i 
la majoria parlamentària al Congrés dels Diputats per 
haver fet totes aquestes reformes de la Llei orgànica 
que ens haguessin estalviar aquest problema, que, de 
fet, jo crec que després de passar pel Tribunal Consti-
tucional fins i tot ens ho permet, això. 

I li dic el que li explicava amb això de «cooficial». La 
diferència –i en tot cas farem les esmenes que calguin 
en la tramitació d’aquest projecte– és que no es de-
mana al jutge ni al fiscal que digui «setze jutges d’un 
jutjat mengen fetge d’un penjat». No se li demana ai-
xò. Se li demana que si l’altre li diu això digui: «M’ho 
diu a poc a poc, però l’entendré.» I a la tercera ja sabrà 
què vol dir «setze jutges d’un jutjat». És això, el que es 

demana! No és conya! És que no té dret, aquest ciuta-
dà, a adreçar-se...? És que es produeix una situació im-
possible, de negació –de negació– d’aquest dret que es 
reclama de tutela judicial efectiva! Com que no! Ara 
imagini’s que vostè se’n va a Madrid i li demanen que 
parli en anglès. Deurà dir: «Escolta, el meu dret és el 
de parlar en la llengua pròpia, la que jo conec, la que 
jo parlo.» És que parlem d’això, d’una cosa absoluta-
ment tècnica, que vostès converteixen en una qüestió 
política, perquè res del que ha dit està escrit aquí. Tots 
aquests judicis de valor és que serien potser més apli-
cables en contra. Perquè, com pot ser que fins i tot en 
el futbol, fins i tot en qualsevol matèria, fins i tot, ho 
repeteixo, en la venda de llet...? Ara ja no es pot fer 
pels carrers amb la cabra, perquè ja no es pot fer, però 
fins i tot a la lleteria, eh?, et parlen normalment i no hi 
ha aquest conflicte. No hi ha cap botiguera de Bellvit-
ge, cap ciutadà de Sant Adrià del Besòs, ni el xinès del 
meu poble, que es discuteixin per aquest tema, perquè 
parlen un català si no perfecte..., com a mínim l’ente-
nen tot. Per què nosaltres aquí fem aquest blub-blub-
blub, aquest bullir l’olla? Escolti, fem la nostra obliga-
ció –fem la nostra obligació: transmetem-ho on s’ha 
de transmetre, que portem un lleuger retard –portem 
un lleuger retard– en el desplegament d’aquestes lleis.

I un últim..., dos minuts, perquè evidentment n’hi ha 
d’haver per a tothom. Sí que és cert, i no ho volem 
passar per alt, això, que el departament pot fer molt 
més. Perquè també és lamentable, conseller, i és veri-
tat –és veritat–, que hi hagi dintre de l’Administració 
de justícia funcionaris que demanen que es recentra-
litzin competències en matèria de justícia i que diguin 
que volen dependre del Ministerio de Justicia perquè 
resulta que, preu per preu, equiparant feines, cobren 
menys a Catalunya que el que cobren a la resta de l’Es-
tat. I això no és just. Això no és just ens ho mirem per 
on ens ho mirem, perquè això desprestigia la qualitat 
del nostre treball i fa que molta gent vulgui marxar, 
o que molts jutges i molts magistrats vulguin marxar, 
perquè, és cert, aquí no hi han les facilitats que podri-
en tenir. I nosaltres hem d’acompanyar, en això, i hem 
de donar aquestes facilitats. Oi que ens felicitem que 
els advocats de justícia gratuïta cobrin més a Catalu-
nya que a Madrid, i diem que ho defensarem? Que, per 
cert, suposo que la Carmen de Rivera serà coherent 
i sortirà aquí dient: «No, no, bajar la retribución del 
turno de oficio, porque hemos de ser todos iguales, en 
España.» Ah, no! –ah, no! Aquí sí que podrem fer el 
fet diferencial? Ah, aquí sí! Per als companys i com-
panyes advocats, sí; per al justiciable que vulgui par-
lar en català? No. Doncs, bé, fem-ho, fem que el ma-
teix diferencial, just, equitatiu... Ho he dit amb ironia; 
no ho dubta, oi, senyora Carmen de Rivera, que li he 
dit això? Però és, a vegades, allò..., algunas contradic-
ciones tenemos, ¿verdad? Perquè, quan ens interessa, 
bé que va bé que tinguem un espai diferenciat català. 
Tinguem-lo també amb els nostres funcionaris d’Ad-
ministració de justícia, reconeguem aquests fets di-
ferencials i ajudem que això es pugui practicar d’una 
forma normal. I, sobretot, resolguem el tema aquest de 
l’equiparació en l’exercici dels drets de tutela judici-
al efectiva, a favor dels nostres ciutadans, que puguin 
parlar en la llengua que considerin i que no es pensin, 
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com per desgràcia molts es pensen ara, subliminar-
ment, fins i tot alguns advocats, que pel fet d’utilitzar...

La presidenta

Senyor Milà...

Salvador Milà i Solsona

...la seva llengua seran pitjor atesos; cosa que els nos-
tres jutges..., afortunadament, són més sensats que ai-
xò, però escoltant-los a vostès avui potser demà molts 
diran: «Sap què, advocat? Parli, parli en castellà, per-
què m’ha dit el senyor Santamaría que si parlava en 
català estaria aquí atemptant contra la justícia espa-
nyola, i això no pot ser, que són els que manen.»

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP respecte 
a la proposició, hi ha la temptació d’estar deu minuts 
responent al senyor Santamaría; no ho farem. Serem 
radicalment previsibles, però, en tot cas, només dir-li 
al senyor Santamaría que ja érem poble i ja teníem tra-
dició jurídica pròpia abans que arribés la Constitució, 
només fa trenta anys i escaig.

Dit això, per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres, que, òbviament, votarà a favor de la proposta, 
sobretot per l’anomalia acumulada en l’Administració 
de justícia, que trenca el miratge fals del bilingüisme i 
el parany absurd dels que sempre el pregonen i no vo-
len atendre quina és la realitat de la llengua catalana a 
l’Administració de justícia.

Sí que hi ha qüestions prèvies, i la principal seria que 
per nosaltres és una proposta tardana, que arriba tard, 
amb un retard històric. I segurament algun incaut es 
podria preguntar: «Encara no ho era? En aquests tren-
ta-quatre anys, no era un requisit que els servidors pú-
blics sabessin la llengua del territori on estan prestant 
els serveis públics?» Una anomalia, doncs, que s’ha 
perllongat durant massa dècades i que en altres mo-
ments i amb altres equilibris polítics s’hauria pogut 
aplicar, implementar i, fins i tot, legislar. Amb altres 
majories polítiques de mitjans de la dècada dels no-
ranta, quan alguns feien pactes del Majestic, és a dir, 
no deixa de ser, això, paradoxal que ho poguéssim fer 
abans i no ho haguéssim fet. És una reflexió que tam-
bé cal fer-se.

Hi votarem a favor, és obvi, malgrat saber –o preci-
sament perquè ho sabem– que ho tombaran, que ho 
tombarà la nul·la voluntat política de l’Estat espanyol, 
i també d’un aparell de l’Estat, que és el judicial, que 
amb les sentències més recents, com la que citava el 
senyor Santamaría, del Constitucional, doncs, han 
deixat el requisit en paper mullat en el cas de les Illes 
Balears. Tampoc he sentit dir al senyor Santamaría al-

guna opinió respecte al fet que Bauzá no compleixi les 
sentències del Tribunal Superior Justícia de les Illes 
Balears amb relació al TIL; és singular, com sempre, 
la llei de l’embut i el doble barem. Per tant, nul·la vo-
luntat política, i per a la galeria queden els discursos 
«rimbombants» de plurinacionalitat, de plurilingüis-
me, de respecte cultural i d’allò de: «Los catalanes ha-
cen cosas», no?

Sembla mentida que es munti aquesta polseguera, 
aquesta falsa polseguera política, quan es reclama no-
més que les persones que s’adrecin en català a l’Admi-
nistració de justícia siguin ateses en català en el seu 
propi país. Sembla mentida. I no és demanar gaire; és 
demanar, com també ha dit el senyor Pedret, no només 
l’ús del català, sinó també les comunicacions i l’aten-
ció a la nostra comunitat en la llengua en què s’adre-
cen a la justícia.

No deixa de ser també paradoxal que l’Administra-
ció que s’encarrega d’aplicar la llei, no?, sigui la que 
menys compleix les normes de normalització lingüís-
tica. No deixa de ser també una paradoxa, un frau de 
llei en tota regla.

Convertint la víctima en victimari, també hi ha hagut 
dos discursos que parlaven de desequilibris i de desi-
gualtats, i avui, a l’Administració de justícia, el ciuta-
dà de segona és qui s’adreça en català, i tant! –i tant!–, 
i a les estadístiques ens remetem. Un rol marginal, una 
realitat de discriminació i una brutal asimetria entre la 
realitat sociocultural de casa nostra i la realitat socio-
lingüística a l’Administració de justícia. Les estadísti-
ques avui s’han dit, ho corroboren àmpliament. L’ús 
de la nostra llengua recula any rere any: s’ha parlat de 
12, 13 per cent de resolucions judicials que es dictaven 
en català respecte a l’últim exercici, o del 3 per cent 
dels escrits que es presenten en català.

Per què hi ha hagut aquest decalatge, aquest abisme 
entre l’evolució sociolingüística del país les darreres 
tres dècades i el procediment estancat contrari a l’Ad-
ministració de justícia? Per voluntat política també, 
homogeneïtzadora, i d’un estat que és mentida que en-
tengui de plurinacionalitat, de plurilingüisme i de di-
verses cultures que cal respectar.

L’any 2009 la Plataforma per la Llengua va elaborar 
un extensíssim llistat –vostès en dirien «un llistat de 
greuges»–, amb cinc-centes normatives, reglaments o 
disposicions que de forma impositiva situaven el cas-
tellà en situació de prevalença.

Fa molts anys que l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia analitza quina és l’evolució del 
català a l’Administració de justícia. També ens caldria 
preguntar-nos per què des del 2007 ha anat a la baixa, 
quan governaven també partits socialistes i quan aquí 
teníem, doncs, un tripartit d’esquerres; quines són..., 
des del punt de vista de l’anàlisi i de la diagnosi, què 
és el que va fallar aleshores.

És veritat que tot debat social té debats de complexi-
tat; per nosaltres en aquest àmbit són més excuses que 
complexitats, però és veritat que no som una terra pre-
cisament que generi jutges, però sí que és veritat que 
l’àmbit dels professionals de la justícia és el que té gai-
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rebé més recursos per aprendre, per traduir, per en-
tendre el català i la nostra tradició jurídica pròpia. És 
veritat segurament també que les lleis mai canvien la 
realitat social i que més valdria, no?, que ens preocu-
péssim menys del que faran ells, per variar, i ens pre-
ocupem de què farem nosaltres en la nostra societat i 
en la nostra Administració de justícia des d’un mínim 
reclam, que és el mínim respecte que es mereixen la 
nostra llengua i la nostra cultura.

I, finalment, què hi ha de rerefons, no?, què hi ha més 
enllà de debatre sobre l’estatus jurídic en l’Adminis-
tració de justícia? Per nosaltres hi ha una guerra sor-
da, cega i muda contra la plena normalització lingüís-
tica del català arreu dels Països Catalans i, òbviament, 
contra la nostra cultura. Arreu dels Països Catalans 
els exemples són molts: òbviament, el «trilerisme» del 
TIL a les Illes Balears; la situació d’apartheid lingüís-
tic de què mai parlen al País Valencià –noranta mil 
persones, l’any passat, que no podien estudiar en la 
llengua que van escollir: ni una paraula. Òbviament, a 
casa nostra s’intenta del dret i del revés, amb l’empara 
judicial d’un aparell de l’Estat: la sentència de l’Esta-
tut que s’ha citat; la sentència del Suprem, també, que 
imposava el castellà com a llengua vehicular; el 2011, 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que sus-
penia els reglaments lingüístics de la Diputació de Gi-
rona; el 2012, de nou el Tribunal Superior de Justícia, 
que volia imposar la possibilitat d’escolaritzar els in-
fants, si així ho demanaven els pares..., és a dir que 
set, vuit o nou famílies canviaven el model democràtic 
escollit entre milers i milers de persones; òbviament, 
el Superior de Justícia un altre cop el maig del 2012, 
contra el caràcter de llengua preferent a l’Ajuntament 
de Barcelona; òbviament, la llei Wert –«hay que es-
pañolizar a los niños catalanes»–, i òbviament, i tam-
bé a la Franja de Ponent, derogant la Llei de llengües 
de l’Aragó, única referència legal que existia, i que ara 
s’ha convertit en aquest esperpent del LAPAO, que 
també ha passat a les Illes Balears amb el balear o al 
País Valencià amb l’intent barroer de convertir-lo en 
iber, no?

Són diferents tàctiques –LAPAO, balear, iber– per a 
una única estratègia. Abans era obertament –tots ho 
coneixem– l’intent de genocidi cultural durant la dic-
tadura; ara aquesta tàctica es fa via legalitat constitu-
cional i interpretacions barroeres de les elits de la ju-
risprudència espanyola, amarades, òbviament, d’una 
profunda catalanofòbia. Les diferents tàctiques de la 
mateixa estratègia pretenen el mateix: blocar, aturar 
i revertir el procés de normalització lingüística de la 
llengua catalana –que encara li queda molt de camí–, 
afeblir, arraconar i marginalitzar l’ús del català, i con-
vertir el català –i això és el més preocupant– en un es-
tri d’atac i en un roc a la faixa del debat polític.

A la llum d’aquesta realitat, i mentre tot això passi, 
i mentre continuïn udolant els inquisidors del segle 
XXI, i mentre la croada catalanofòbica de La Pinta, La 
Niña i el Santamaría prossegueixin, a nosaltres només 
ens queda fer una cosa, que és treure’ls la llengua, al car-
rer i als jutjats, fins que ens deixin en pau, fins que dei-
xin en pau la cultura, fins que deixin en pau el català.

Gracias. Gràcies.

La presidenta

Cridaré a votació.

(Pausa. Sergio Santamaría Santigosa demana per 
parlar.)

Senyor Santamaría...

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, gracias, presidenta, por alusiones. Seguro que us-
ted no me da mucho tiempo...

La presidenta

Té un minut.

Sergio Santamaría Santigosa

Un minuto, eso está bien, porque son muchas, las alu-
siones, o sea que, en fin, no podré contestarlas a todas.

De todas formas, yo creo que, en fin, se trata de ha-
cer un debate serio, pero si jugamos al chascarrillo o 
a la broma fácil, a ridiculizar..., bueno, ustedes hacen 
que el debate, en lugar de elevarse, descienda a lo pro-
fundo de los infiernos. (Veus de fons.) Sí, sí, sí, señor 
Milà, señor Fernàndez, les digo solo una cosa: nuestro 
partido considera que esto no es un problema lingüís-
tico, el Partido Popular considera y hace de esto ban-
dera de la causa por la libertad, porque es un problema 
de libertad; y ustedes el sentido de la libertad en sus 
justos términos hace mucho que lo perdieron. Porque, 
cuando se habla de requisito, yo entiendo que el re-
quisito es eso: barrera, obstáculo, imposición, impe-
dimento; incompatible con la libertad. Y creo que no 
hacen falta mayores argumentos.

Pero si quieren, como digo, hacer de este debate un 
debate, bueno, simpático, gracioso, coloquial, yo no 
entraré en ese juego, porque creo que la responsabi-
lidad de este Parlamento es dar verdaderamente solu-
ción a los problemas de los ciudadanos. Y con este ti-
po de debate, evidentemente, ustedes no lo consiguen. 

Gracias, presidenta.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Salvador Milà i Solsona

A veure, no confonguem..., fer les coses planeres és 
portar-les a peu de carrer, no a l’infern. Senyor Santa-
maría, no hem pretès, en absolut, ni banalitzar ni fer 
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brometa; el que hem pretès és explicar amb paraules 
planeres què és el dret a l’opció lingüística i explicar, 
en definitiva, que, si un té dret a expressar-se i jo em 
dirigeixo a vostè en una llengua, vostè ha de tenir la 
capacitat d’entendre-la, perquè, si no, no estarem en 
pla d’igualtat. Per tant, tot el respecte... Precisament 
perquè aquest és un debat molt seriós, no podem con-
vertir-lo en allò que no és; és una cosa de normali-
tat democràtica, és una cosa de respecte als drets dels 
ciutadans, però les coses difícils s’han de poder expli-
car amb paraules planeres i al damunt, doncs, com diu 
aquell, «instruir deleitando». 

Gràcies.

La presidenta

Passem a la votació conjunta de les esmenes a la tota-
litat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i 
el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Comença la votació.

Senyor Lucena? (Pausa.)

Atès que les esmenes a la totalitat, de retorn de la pro-
posició de llei, han estat rebutjades per 28 vots a favor 
i 103 en contra, aquesta iniciativa continuarà la seva 
tramitació.

Proposta
per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei per al desenvolupament d’una 
banca pública catalana (debat de 
totalitat) (tram. 270-00006/10)

Passem al punt setè de l’ordre del dia, que és el debat 
de totalitat sobre la proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública catalana. 

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta la 
iniciativa, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Ara-
gonès.

Pere Aragonès i Garcia 

Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, se-
nyores i senyors diputats, intervinc en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
per presentar aquesta proposició de llei per presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats, una proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pública cata-
lana. 

Aquesta proposta neix d’una anàlisi que té en compte 
dos elements; per una banda, la situació actual eco-
nòmica, de profunda crisi financera, que es tradueix 
també, en part, en dificultats a l’accés al crèdit per a 
petita i mitjana empresa. I, per l’altra, pels canvis re-
guladors que estan havent-hi a nivell europeu i que 
obliguen també l’Institut Català de Finances a millo-
rar el seu marc regulador, a millorar el que és la seva 
naturalesa jurídica per poder seguir operant i fer-ho 
molt millor que no pas amb les condicions actuals. 

Respecte a la primera raó, és conegut per tots els di-
putats i diputades i per la gent que ens està seguint 
que l’actual crisi econòmica s’ha traduït en una manca 
d’accés al crèdit per a les petites i mitjanes empreses. 
Cada dia sabem com projectes viables es queden sen-
se finançament. I això provoca una pèrdua d’oportu-
nitats, té un alt cost d’oportunitat, però també provo-
ca en molts casos el tancament d’empreses que, amb 
aquest finançament, serien viables, tindrien més capa-
citat d’exportar, més capacitat de millorar la seva do-
tació tecnològica, en definitiva més capacitat de ser 
més competitius, i el tancament d’aquestes empreses 
evidentment comporta també un augment de l’atur. 

Les causes de la manca de crèdit en la nostra econo-
mia són moltes. Per una banda, tenim una disminució 
del consum de famílies i també del que és la inversió 
d’empreses que fa que alguns projectes que es podrien 
tirar endavant no es vegin amb prou força de viabili-
tat, per aquesta banda de la demanda de crèdit per a la 
petita i mitjana empresa. També que en termes agre-
gats en el conjunt de la nostra economia encara avui 
les societats mercantils tenen uns alts nivells de deute, 
sobretot concentrats en alguns sectors, com el sector 
immobiliari, i que, per tant, això dificulta, també, ja a 
partir d’un alt nivell d’endeutament, doncs, aconseguir 
nou endeutament, nou crèdit.

Però els problemes es centren en el que seria l’oferta 
de crèdit. El sistema financer de Catalunya, de l’Estat 
espanyol i en general del sud d’Europa es troba en una 
situació de dificultat, en què veiem com hi ha un aug-
ment de morositat, en bona part per l’exposició que hi 
ha hagut, excessiva, al mercat immobiliari per part de 
bancs i caixes en els anys anteriors a la crisi econòmi-
ca; també perquè hi han nous requisits de millorar la 
solvència d’aquestes entitats, les famoses millores de 
dotacions del capital bàsic de les entitats, que fan que 
l’esforç que s’ha fet per part de diferents institucions, 
entre elles el Banc Central Europeu, amb aquestes 
subhastes de liquiditat..., que han injectat molts diners 
a l’economia, però l’han injectat a l’economia que es 
llegeix a les estadístiques, però no a l’economia real, 
la que es tradueix en l’activitat de les empreses, en la 
creació de llocs de treball.

Aquesta injecció de liquiditat ha estat absolutament 
insuficient, perquè moltes de les entitats financeres 
que hi han accedit han utilitzat aquest accés a un di-
ner a un preu barat, a aquest 1 per cent, per millorar 
els seus balanços, per reduir, doncs, la seva exposició 
també a unes obligacions de refinançar uns crèdits en 
el mercat interbancari que s’havien fet en condicions 
molt diferents. I, per tant, veiem com aquest circuit 
que s’hauria d’haver produït, al final, on ha d’arribar, 
on ha de produir resultats, on ha de produir impac-
te, doncs, no és així. I, per tant, cal buscar nous ins-
truments, des de la modèstia evidentment que podem 
fer nosaltres, a la Generalitat de Catalunya i en aquest 
Parlament, però cal buscar nous instruments per faci-
litar el crèdit a les petites i mitjanes empreses. 

Però també, més enllà de la situació d’aquests canvis 
que hi ha hagut al sistema financer, també per la con-
centració del mateix sistema financer. Hi ha hagut una 
reducció de competència, hi han menys entitats, cada 
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vegada el flux del crèdit està concentrat en menys en-
titats, i, per tant, el que en principi haurien de ser enti-
tats més fortes que puguin tenir més capacitat per cap-
tar diner en el mercat internacional, això avui encara 
no s’ha notat, si es nota en un futur. 

Què podem fer nosaltres, què pot fer la Generalitat i 
què pot fer aquest Parlament i els grups parlamenta-
ris? Doncs, en primer lloc, podem fer millores peti-
tes, perquè hem de tenir en compte la dimensió de la 
mateixa Generalitat i dels instruments que tenim ara 
per intervenir, que estem parlant d’un problema, d’una 
crisi financera d’abast mundial –aquí tot està, evident-
ment, interconnectat–, que és altament complex, i es-
tem parlant d’un mercat, el que seria el sistema banca-
ri, en què hi ha molta regulació, està altament regulat; 
després podem veure si la regulació és bona o és do-
lenta, però és un mercat que està bastant regulat i su-
pervisat. També, a vegades, podem qüestionar si la 
supervisió ha estat suficient, adequada o inadequada. 
Però, en tot cas, és un mercat que té aquestes normes 
i on la nostra capacitat d’intervenció és certament li-
mitada.

Però el que sí que podem fer és millorar els instru-
ments que ja tenim per fer-los més útils. I aquest ins-
trument és l’Institut Català de Finances, l’ICF, un 
institut català de finances que és una entitat de la Ge-
neralitat que, com la seva pròpia llei diu, té per ob-
jectiu aportar finançament al sector empresarial i 
contribuir a la reactivació de l’economia catalana; 
un institut català de finances que va néixer el 1985 i 
que la seva activitat..., que s’ha anat transformant al 
llarg dels anys i que s’ha anat adaptant també al que 
era l’evolució natural de la mateixa economia catala-
na, però també del sistema financer, però bàsicament 
s’ha centrat a formalitzar préstecs i avals, més avals 
que préstecs, acompanyant empreses amb projectes 
viables a accedir a préstecs del que serien els bancs 
privats; fer algunes operacions de capital risc, sobretot 
en aquells sectors més innovadors, que necessiten més 
suport, i participar en societats mercantils en aquells 
casos en què calia fins i tot rescatar algunes empreses 
que es trobaven en dificultats, una pràctica que s’ha fet 
molt seleccionadament, que en alguns casos ha anat 
bé i que en altres casos, evidentment, la llista d’encerts 
i la llista d’errors, doncs, és notable també, en els dos 
casos.

Però, en tot cas, la tasca que ha fet l’Institut Català de 
Finances ha estat bona; ha estat una tasca, en termes 
generals, que ha estat molt millor tenir l’Institut Ca-
talà de Finances fins avui que no pas no tenir-lo. Pe-
rò, evidentment, ha de millorar. I avui, aquesta tasca 
–i les potencialitats que té de fer aquesta feina amb la 
configuració actual de l’Institut Català de Finances– 
és clarament insuficient. I per això creiem que cal mi-
llorar la capacitat d’actuació de l’ICF. 

I per fer-ho proposem adequar l’ICF, que fa una acti-
vitat de banc, o intenta fer una activitat banc, a la nor-
mativa pròpia de l’activitat bancària. Per tant, si tenim 
una entitat que no és un banc que intenta fer de banc, el 
millor és convertir-la en un banc, que faci de banc, ho 
farà molt millor i ho farà de manera molt més regulada 
i amb molta més seguretat; en definitiva, el que es diu 

popularment «donar-li la fitxa bancària», és a dir que 
pugui ser un banc amb totes les seves lletres. 

Per moltes raons; una d’elles ha estat per les neces-
sitats de l’economia catalana que he intentat exposar 
amb anterioritat, però també per la configuració que 
es va fent del nou marc regulador, del nou marc de 
normes en el sector bancari a Europa. S’està tirant en-
davant aquesta autoritat bancària europea única en 
què el Banc Central Europeu va adquirint, més enllà 
de les funcions pròpiament monetàries, funcions tam-
bé de supervisió, i on també s’intenta fer una millor 
regulació. Fa poques setmanes teníem, doncs, a nivell 
comunitari també, que ens dibuixaven clarament el 
camí: hi hauran el que són els bancs pròpiament dits i 
una banca a l’ombra que caldrà regular també. I nos-
altres no volem que l’Institut Català de Finances esti-
gui en aquesta banca a l’ombra, no volem que es quedi 
nomes en un instrument híbrid, sinó que el que volem 
és que sigui un banc amb totes les lletres. Per tant, el 
que defensem és que s’adapti la naturalesa jurídica –és 
a dir exactament què és, d’acord amb la llei, l’Institut 
Català de Finances– a la funció que hi volem donar, 
perquè aquesta funció, evidentment, la farà molt mi-
llor.

Per això proposem aquesta modificació legislativa 
d’una norma estatal per dotar l’Institut Català de Fi-
nances de la condició d’entitat de crèdit, per tenir la 
fitxa bancària, a través de la modificació d’aquesta 
normativa. La normativa actual de l’Estat conceptua 
com a entitats de crèdit l’Institut de Crèdit Oficial, els 
bancs, les caixes d’estalvis i la CECA, la Confedera-
ció de Caixes d’Estalvis, les cooperatives de crèdit, els 
establiments financers de crèdit, i nosaltres proposem 
afegir-hi l’Institut Català de Finances. 

Quins avantatges tindria això? Doncs, nosaltres hi ve-
iem avantatges de dos tipus. Per una banda, millora-
ria la capacitat de l’ICF de captar capital, operant en 
mercats financers, identificant molt bé pel mercat in-
terbancari què és aquesta entitat a la qual estàs dei-
xant diners, possibilitant la captació de dipòsits, ac-
cedint eventualment a les subhastes de liquiditat del 
Banc Central Europeu. En definitiva, l’activitat pròpia 
de la intermediació financera. 

Però, per l’altra, també, el que volem és que l’Institut 
Català de Finances estigui ben regulat i volem que es 
sotmeti, com la resta del sector financer, a la normati-
va, i, per tant, que s’incorporin tota la normativa sobre 
solvència, les normatives sobre governança, en el dia 
a dia de l’Institut Català de Finances. Que ja ho ha 
fet de forma voluntària. El famós core capital. L’Ins-
titut Català de Finances té un core capital més elevat 
que algunes de les entitats financeres que operen com 
a banca comercial al nostre país, però ho fa de forma 
voluntària, complir aquesta normativa; el que volem 
és que la faci de forma obligada, perquè les lleis que 
són voluntàries no són lleis. 

També perquè presenti els comptes anuals d’acord 
amb la normativa bancària, el famós..., convenis de 
Basilea, les normes internacionals d’informació euro-
pea, les circulars del Banc Central, etcètera. Per tant, 
volem que l’ICF estigui ben regulat. 
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Això que proposem des d’Esquerra Republicana és 
nou, és una innovació, és una idea que ens hem tret o 
ja existeix? Doncs, ja existeix. Sense anar més lluny, 
al mateix Estat espanyol, l’Instituto de Crédito Oficial 
és una entitat pública que té la fitxa bancària. Fa pocs 
mesos es constituïa a França la Banca Pública d’Inver-
sió, que agrupava els diferents instruments, per crear 
una banca pública, a França, al servei precisament de 
l’economia productiva. O hi han estats amb una llarga 
tradició, com el cas d’Alemanya, on trobem els bancs 
dels Länder, els Landesbank, però també banca públi-
ca de caràcter federal, com seria tot el grup KfW.

També aquí és important..., per tant, un cop constata-
des les necessitats, constatat que l’Institut Català de 
Finances ha fet una bona feina, que volem que la fa-
ci millor i que té unes grans potencialitats obtenir la 
fitxa bancària per construir aquesta banca pública al 
servei de l’economia productiva, i constatat també que 
això existeix i que opera amb absoluta normalitat. I el 
cas més proper que tenim és l’Institut de Crèdit Ofi-
cial de l’Estat espanyol, que opera, que podria fer les 
coses certament de manera diferent, de manera millor, 
des del nostre punt de vista d’Esquerra Republicana, 
però que opera com a entitat que té fitxa bancària i 
que, per tant, pot operar com a banca. 

Creiem que és important, en aquest punt, també, acla-
rir que el que volem fer és una banca pública, no un 
banc central. Un banc central d’una futura república 
catalana, si hi ha la república catalana –i nosaltres la 
volem–, ja tindrem el Banc Central Europeu i tindrem 
una autoritat monetària que col·laborarà amb el Banc 
Central Europeu, per implementar la política monetà-
ria. Però cal diferenciar que el que volem avui és una 
banca pública, no un banc central. És diferent la polí-
tica de foment del crèdit a la petita i mitjana empre-
sa, del que és la política monetària i les polítiques de 
supervisió financera, que és el que fa el Banc Central 
Europeu. 

I aquí demanem –perquè ens imaginem, per debats 
anteriors que hem tingut, que alguns grups intenta-
ran provocar aquesta confusió, perquè la setmana pas-
sada algú es va confondre a la Comissió d’Economia 
d’aquest Parlament– que no es confonguin, que no es 
confonguin entre l’Institut Català de Finances i el que 
seria un banc central a Catalunya, que no és el que 
volem fer; que no es confonguin entre l’ICO i el Banc 
d’Espanya; que no es confonguin entre el grup KfW 
i el Bundesbank; que no es confonguin amb la Ban-
ca Pública d’Inversió francesa i el Banc de França; 
que no confonguin el que ha fet algun estat dels Es-
tats Units, com és el Banc de Dakota del Nord, que és 
un banc públic, amb el que és la Reserva Federal; una 
cosa és un banc públic, l’altra cosa és un banc central.

I ja per acabar. Aquesta proposta té un clar objectiu, 
que és millorar la capacitat de l’Institut Català de Fi-
nances, convertir-lo en aquesta banca pública; un pro-
jecte que, evidentment, si es tira endavant, ha d’anar-
se construint de mica en mica, això no es fa d’un dia 
per l’altre, perquè precisament hem après, i ho veiem 
aquests dies en la Comissió d’Investigació sobre les 
Caixes d’Estalvi que hem fet en aquest Parlament, que 

les expansions molt ràpides acaben fent ensopegar les 
entitats. 

Per tant, hem d’anar creixent, de mica en mica, de for-
ma adequada precisament perquè és la forma de te-
nir un creixement sostenible; de tirar endavant també 
voldrà dir que una llei que sí que podem fer en aquest 
Parlament, que és la llei de l’ICF, la que regula com 
la seva governança interna, també s’haurà d’adaptar 
si aconseguim aquesta condició d’entitat de crèdits, si 
aconseguim aquesta fitxa bancària perquè operi com a 
banca pública. En definitiva, una banca pública al ser-
vei de l’economia productiva.

Hem rescatat bancs, però encara no hem rescatat el 
sistema financer dels especuladors. Cal rescatar el sis-
tema financer de l’especulació, posar-lo al servei de 
l’economia productiva, posar-lo al servei de les per-
sones.

En definitiva, el que avui de forma molt col·loquial pe-
rò de forma molt entenedora em deia el diputat Cos-
conera, que «hem estat molt de temps parlant de fer 
bancs dolents, ja era hora que algú proposés de co-
mençar a fer un banc bo». I això és el que intentem 
fer: un banc bo al servei de l’economia productiva ca-
talana.

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

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A continuació, per defensar 
les esmenes a la totalitat... (aplaudiments), en primer 
lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor José An-
tonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, ex-
cusatio non petita, accusatio manifesta. Això és el que 
ha fet el senyor Pere Aragonès, diu: «No, no volem 
que això s’interpreti com un banc central.» No, ni poc. 
Que ens pren per «tontos», senyor Aragonès?

Avui Esquerra Republicana i Convergència i Unió ens 
presenten el primer pas de sortida de la zona euro i de 
l’euro. (Veus de fons.) Avui ens proposen, en la forma, 
convertir l’Institut Català de Finances en un banc pú-
blic, i, en la pràctica, l’embrió del banc central català, 
de la banca catalana en substitució del Banc Central 
Europeu. Avui plantegen que deixem de pagar amb 
euros. Llavors, amb quina moneda volen que paguem, 
senyores i senyors diputats d’Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió?

Nosaltres, el Grup Parlamentari del Partit Popular ca-
talà, votarem contràriament en aquesta proposició, 
perquè és una proposta que significa menys Espanya i, 
per tant, també menys Europa. Perquè és una proposta 
que significa més despesa pública, un banc públic ca-
talà, una espècie de banc central català, que significa-
rà més polítics a dit, destinats en aquest cas a la gestió 
bancària.
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Algú creu que la Generalitat de Catalunya del tripartit 
i Convergència i Unió, que han estat incapaç d’acon-
seguir que les caixes d’estalvi sobrevisquin com a cai-
xes d’estalvi, poden gestionar un banc públic? És que 
vostès no han après cap lliçó de com han quedat les 
caixes d’estalvi? Que Catalunya Bank ha necessitat el 
major rescat financer per nombre d’actius de tot el sis-
tema financer espanyol; més de 12.000 milions d’eu-
ros de rescat bancari ha necessitat Catalunya Caixa. 
I, ho torno a reiterar, senyors d’Esquerra Republica-
na, és el rescat bancari més gran per nombre d’actius, 
ha estat Catalunya Caixa. O Unnim, que ha necessitat 
400 milions d’euros de rescat del FROB, dels impos-
tos de tots els espanyols, perquè els seus estalvis no 
quedessin en perill.

Que potser no saben, senyores i senyors diputats d’Es-
querra Republicana i Convergència i Unió, que el dra-
ma de les preferents també ha succeït a les caixes d’es-
talvi catalanes? En el que vostès anomenaven «model 
d’èxit i pioner»?

Vostès creuen que els que han deixat la Generalitat de 
Catalunya en una situació de fallida, en una situació 
d’haver hagut de demanar 15.000 milions d’euros de 
rescat del Govern d’Espanya a través del FLA, o 4.000 
milions d’euros més per pagar a proveïdors i creditors, 
per retornar els bons patriòtics, per pagar concerts sa-
nitaris i educatius, i per pagar els venciments d’inte-
ressos de deute? Vostès creuen que els que ens han 
deixat deutes fins al segle XXII poden tenir alguna au-
toritat per parlar de com gestionar el sistema financer 
o les finances públiques?

La seva gran aposta per afavorir el crèdit és que una 
administració que és incapaç de finançar-se als mer-
cats, que té la consideració de bo escombraria, sigui la 
propietària d’un banc.

Llavors, jo els pregunto: com aconseguiran el capital 
d’aquest banc públic? Amb més impostos, potser? Pot-
ser amb més retallades en educació, sanitat i serveis 
socials per capitalitzar el banc públic de Catalunya? 
Quina serà, senyores i senyors diputats d’Esquerra Re-
publicana i Convergència i Unió, la magnitud d’aquest 
banc públic?

Jo els emplaço, abans de fer aquest tipus de plante-
jaments, que aprovin un pressupost de la Generalitat 
de Catalunya. No deixin la Generalitat de Catalunya 
aturada per més temps sense pressupostos, sense no-
ves inversions perquè són incapaços de presentar un 
projecte de pressupostos en aquesta cambra. Sanegin 
la Generalitat de Catalunya, rebaixin la pressió fiscal 
que ens estan deixant. Tornin a pagar les catorze pa-
gues als treballadors públics de la Generalitat de Ca-
talunya. Abans de fer volar coloms, abans de crear un 
banc públic com proposen, paguin a les farmàcies ca-
talanes quan toca, paguin als proveïdors i creditors de 
la Generalitat a trenta dies, acabin les inversions que 
han deixat aturades –línia 9 del metro, ronda de Mata-
ró, entre d’altres. Un govern de la Generalitat de Cata-
lunya que és incapaç de pagar a temps a les empreses, 
pimes i autònoms catalans que són els seus proveï-
dors, en canvi, sí vol gastar diners en un banc públic.

Els han preguntat a tota la gent de la qual és creditora 
la Generalitat de Catalunya si volen que es gastin di-
ners dels impostos de tots els catalans a fer un banc 
públic en lloc de pagar-los el que els deuen?

Senyores i senyors diputats, mentre Esquerra Repu-
blicana i Convergència i Unió defensin crear l’embrió 
del banc central català, el que defensem des del Partit 
Popular és la unió bancària europea, és que l’euro no 
solament no es trenqui, sinó que sigui una divisa en-
cara més sòlida i més forta. En l’últim any, Espanya 
ha aconseguit rebaixar més d’un 60 per cent la prima 
de risc, tornar a fer viable el sistema financer, inici-
ar el camí per aconseguir la necessària consolidació 
fiscal, atreure de nou la inversió estrangera, pràctica-
ment equilibrar la balança comercial i la balança de 
pagaments. I si tot això ha estat possible, ha estat grà-
cies que el Partit Popular en el Govern ha fet una po-
lítica de reformes estructurals, de presentar cada any 
els pressupostos generals de l’Estat, a diferència del 
que fa el senyor Mas-Colell, que no els presenta o els 
presenta tard, i d’haver treballat per la unió bancària 
europea.

Vostès treballen, Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana, per la desunió bancària europea. Nosaltres 
treballem per la unió bancària europea. Vostès pre-
senten, Esquerra Republicana, una proposta trampa. 
Ho volen vendre com un banc públic però, en el fons, 
volen crear un banc central català en substitució del 
Banc Central Europeu.

Per això en aquest debat el Partit Popular català volem 
proposar, volem mostrar el nostre absolut compromís 
amb l’euro, amb la moneda única, i, per tant, amb un 
sistema financer sòlid, amb una adequada regulació i 
que sigui la palanca de la inversió per afavorir el crei-
xement.

El que no volem, a diferència del que planteja ERC 
i Convergència i Unió, és que els polítics es conver-
teixin en banquers, que és el que vostès volen; és que 
es destinin els diners dels impostos dels catalans no a 
pagar serveis com educació, sanitat o serveis socials, 
sinó a destinar-ho a fer un banc.

Sorprèn, també, que aquells que diuen «salvem les 
persones i no els bancs» ara votin a favor de destinar 
els diners de les persones a fer un banc. L’actual Go-
vern ERC - Artur Mas continua equivocant les prio-
ritats, continua fent propostes amb un clar transfons 
separatista, com és la creació d’un embrió de banc 
central, mentre és incapaç de presentar els pressupos-
tos d’aquest any 2013. I ja comencen amb retard pre-
sentant els pressupostos de l’any 2014, si és que els 
presenten, això li ho haurem de preguntar en qualse-
vol cas a l’encara cap de l’oposició, però, en realitat, 
president de la Generalitat a l’ombra.

L’actual Govern de Convergència i Unió, per tant, no 
solament no es dedica a fer el que li toca, que és dir 
com es gastarà els diners dels impostos dels catalans, 
sinó a avalar propostes que l’únic que signifiquen és 
menys Europa i, per tant, menys Espanya.

El passat mes de setembre, dels 25.000 nous aturats 
al conjunt d’Espanya, 10.000 eren catalans. El passat 
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mes d’agost, en el conjunt d’Espanya l’atur va baixar; 
en canvi a Catalunya l’atur va augmentar. I la infla-
ció a Catalunya continua per sobre de la mitjana es-
panyola. Aquestes són les conseqüències d’un govern 
de la Generalitat completament aturat, on l’única llei 
en matèria econòmica que han fet durant aquest exer-
cici, durant aquest any 2013, és augmentar l’impost 
de transmissions patrimonials del 8 al 10 per cent. 
I, davant tot això, què fan? Seguir igual. No tenen 
una agenda política de reformes, per donar solució als 
greus problemes que estan patint moltes persones a 
Catalunya. Però avui, el que constatem definitivament 
és que Esquerra Republicana de Catalunya és qui ma-
na a Catalunya, no solament en el que fa referència 
a l’agenda política separatista, sinó també a l’agenda 
econòmica.

El 24 d’abril d’aquest mateix any, el senyor Artur 
Mas, en seu parlamentària, en sessió de control, va 
afirmar: «Per fer un banc públic es necessita capital, i 
en aquests moments, amb la situació de les finances de 
la Generalitat, aquest capital no es pot posar.» Doncs, 
bé, mesos després el mateix senyor Artur Mas, des del 
seu escó, votarà favorablement a allò que fa menys de 
sis mesos afirmava que no es podia fer. Avui estem 
davant d’un govern de Convergència i Unió en mans 
completament d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i aquesta llei ho certifica de nou.

Mentre això passa, Catalunya..., mentre això conti-
nuï passant, mentre ERC continuï dirigint econòmica-
ment Catalunya, Catalunya ho té molt difícil per sor-
tir de la crisi. Que Esquerra Republicana de Catalunya 
dirigeixi l’economia catalana perquè així ho vol Con-
vergència i Unió és un autèntic perill per a Catalunya.

Senyor Pere Aragonès, diputat d’Esquerra Republica-
na, no s’ha preguntat mai per què la seva proposta de 
banc públic no s’ha plantejat en cap altra comunitat 
autònoma? Ni el País Basc ni Navarra ho han plante-
jat. Això demostra que el fi d’aquesta proposta és la 
pseudocreació d’un banc central, d’una nova, entre co-
metes, «estructura d’estat» que l’únic que busca és se-
parar Catalunya de la resta d’Espanya i, per tant, de la 
Unió Europea; en aquest cas, en l’àmbit de la política 
monetària.

Senyores i senyors diputats, la immensa majoria dels 
catalans volem seguir pagant amb euros. I avui el que 
vostè planteja l’únic que fa és generar més incertesa i 
inseguretat, que és, precisament, el que no necessita 
l’economia catalana per poder sortir de la greu situa-
ció de crisi en què es troba.

Què creu que pensa un inversor estranger quan li di-
uen que el Govern de la Generalitat no presenta els 
pressupostos, però, en canvi, sí que planteja la creació 
d’un banc públic? Doncs, el primer que es pregunta, 
lògicament, és: amb quina partida pressupostària ho 
pensen finançar si no hi ha pressupostos? Pot contes-
tar? Quina partida pensen posar per fer aquest banc 
públic? Així és com vostès prenen les decisions. I ai-
xò, evidentment, està afectant la capacitat de l’econo-
mia catalana per sortir de la crisi.

No els demanem, senyors d’Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió, que rectifiquin. És impossible 

que un govern dirigit pel senyor Oriol Junqueras i pel 
senyor Artur Mas rectifiqui. Vostès són perseverants 
en l’equivocació. Per això el Partit Popular seguirem 
plantejant una alternativa econòmica a les seves políti-
ques que perjudiquen greument la salut de l’economia 
catalana. Vostès són un perill, i amb aquesta proposta 
d’avui ho tornen a demostrar.

Per tots aquests motius, perquè diem sí a Europa i a 
l’euro, perquè no volem un govern dedicat a fer de 
banquer i perquè la prioritat ha de ser la lluita contra 
la crisi i el creixement econòmic, el Partit Popular ca-
talà no donarem suport en aquesta proposta.

Però, senyors d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
per què ho presenten aquí? Per què presenten al Par-
lament de Catalunya una proposta que va dirigida al 
Congrés dels Diputats? Perquè Esquerra Republicana 
de Catalunya i Convergència i Unió sumen 19 dipu-
tats de 350 al Congrés dels Diputats. I com Esquerra 
Republicana, que forma part del Grup Mixt al Con-
grés dels Diputats, no deu tenir ni la majoria del Grup 
Mixt per poder presentar aquesta proposta, i com que 
el senyor Duran i Lleida, m’ho imagino, no s’atre-
veix a perdre aquesta proposta amb una diferència de 
tres-cents vots, doncs, pel que han optat és per venir a 
aquesta cambra a presentar-ho; una proposta que cor-
respon a una altra cambra, un altre cop degradant el 
paper d’aquesta cambra, convertint-la en una subseu o 
subcomissió parlamentària del Congrés dels Diputats. 
Com que perden democràticament i aclaparadorament 
al Congrés dels Diputats, doncs, han optat per venir 
aquí.

Señoras y señores diputados, los catalanes tienen de-
recho a saber la verdad. Hoy el Gobierno separatista 
de Esquerra Republicana de Catalunya y Artur Mas 
quieren crear el embrión del banco central catalán pa-
ra separar a Cataluña del euro, de la zona euro y, por 
ende, del Banco de España y del Banco Central Euro-
peo. Señores de ERC, de Esquerra Republicana de Ca-
taluña y Convergència i Unió, los catalanes queremos 
seguir pagando en euros y no queremos que ustedes 
nos quiten de España y, por tanto, de la Unión Euro-
pea y, en consecuencia, de la zona euro. Hoy ustedes, 
ERC y Convergència i Unió, están dando un mensaje 
muy negativo al resto de España y a la Unión Europea. 
Mientras toda España defendemos crear y fortalecer 
el proyecto europeo con la unión bancaria europea, 
Esquerra Republicana y Convergència i Unió defien-
den lo contrario, lo que perjudica a la economía cata-
lana y a las posibilidades de salir de la crisis.

Por ello, desde el Partido Popular Catalán, con die-
cinueve diputados en este Parlamento y como parti-
do mayoritario en el conjunto de España, queremos 
mostrar nuestro total compromiso con la integración 
económica europea, lo que requiere necesariamente la 
plena integración bancaria. Por este motivo, el Partido 
Popular Catalán no daremos soporte a esta propuesta 
separatista que pretende romper Cataluña con el res-
to de España en el ámbito monetario y que, evidente-
mente, va en contra de lo que necesitan los catalanes, 
que son reformas y presupuestos para poder salir de 
la crisis.
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Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores 
diputados.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

A continuació té la paraula per defensar l’esmena a la 
totalitat en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans 
l’il·lustre senyor Jordi Cañas.

(Pausa.)

Jordi Cañas Pérez

Perdone, presidenta, es que tengo mucho papelote. 
Presidenta, conseller –en singular–, diputados, diputa-
das, blog de Pere Aragonès, 22 del VI de 2012. ¡De un 
blog a una propuesta de modificación de una ley! ¿Les 
parece a ustedes poco? ¡Este Parlamento es un ascen-
sor social y de las ideas! ¡De una entrada a un blog, a 
nada menos que una propuesta para presentar a la Me-
sa del Congreso de los Diputados! ¿Veis como sí sirve 
este Parlamento, para cosas? 

Porque, claro, esto que propone Esquerra Republicana 
–yo no sé qué piensa el señor Mas-Colell, yo creo que 
no piensa nada, estará diciendo: «Madre de Dios, a ver 
si se acaba la legislatura pronto...»–, esto que propone 
Esquerra Republicana es una de las ideas felices del 
señor Pere Aragonès. Es más, yo les reto a ustedes a 
que se impriman la entrada de su blog y la exposición 
de motivos, y hay párrafos enteros copiados, idénticos. 
Es por lo que se pide, es tan poco sofisticado y a nivel 
de técnica legislativa, es incorporar... Instituto Catalán 
de Finanzas, la letra f, después del ICO, los bancos, las 
cajas, las cooperativas y el ICF. No había que matarse 
mucho, tampoco, para hacer una modificación de esto. 

En fin, este debate, yo creo que para iniciar, para hil-
vanarlo, para hilvanar este debate hay que ligarlo con 
otro que recorre un poco la historia de la filosofía, de 
la ontología, de la epistemología..., que es la diferen-
cia entre la apariencia y el ser, entre lo que parece y 
lo que es, largamente debatida, largamente discutida. 
Pues, claro, una cosa es la apariencia, aquello que cap-
tan los sentidos, la forma natural, cuando uno lee algo, 
desde la ingenuidad, y lo lee, lo que le parece, lo que 
captan los sentidos con agilidad y rapidez. Y después 
está lo que es, el ser, aquello que es, ¿no?

Claro, cuando uno coge esto y lo lee, dices: «Bueno, 
no está mal lo que propone, en sí, pues, tiene un pun-
to de..., bueno, como mínimo interesante»: «Permitir 
dotar a la Generalitat de Cataluña...» –porque los po-
deres públicos ya lo tienen, ¿eh?, el ICO pertenece a 
los poderes públicos–, «permitir donar a la Genera-
litat de una herramienta...» –herramienta, quédense 
con esta palabra, que al final la ligaré–, «dotar a la 
Generalitat de una herramienta para poder operar los 
mercados financieros, para obtener financiación, pa-
ra dinamizar la economía, desarrollar inversiones...» 
Bueno, dices: «Bien.» Está claro, el sistema financiero 
parece que no está cumpliendo su objetivo y aquello 
que fue algo parecido a una especie de banca pública, 

que fueron las cajas, los aquí presentes, algunos de 
aquí, las quebraron. 

Bueno, pues quizás lo podemos intentar, ¿no? Nos po-
dría dotar de mayor facilidad para captar crédito aho-
ra que la Generalitat es bono basura; tendríamos ca-
pacidad para realizar operaciones financieras propias 
de la actividad tradicional de los bancos, y podría ser 
un instrumento. ¿El cómo hacerlo? Bueno, incorpo-
rando al ICF pidiendo la ficha bancaria, convirtién-
dolo en una institución más que podría acceder al 
mercado de crédito. Dices: «Bueno, lo que uno reci-
be, la apariencia, no está mal.» Pero, claro, entonces 
uno tiene que hacer el ejercicio de intentar averiguar 
la verdad, qué se esconde detrás de la apariencia. En 
resumen, qué es. ¿Y qué es esto? Claro, al señor Pere 
Aragonès le ha traicionado el subconsciente. Cuan do 
uno niega algo es que lo afirma. Claro, cuando uste-
des dicen no, es sí. «Nosotros no perseguimos el cas-
tellano.» Sí, claro, lo hacen. «Nosotros no multamos 
a nadie.» Lo multan. «Nosotros no distinguimos ni 
diferenciamos.» Diferencian y distinguen. «No hace-
mos listas.» Las hacen. Cuando dicen: «No utiliza-
remos esto como una banca pública», banca pública. 

Y entonces, claro, se despiertan las alarmas. ¿Por qué? 
No solo porque sea una ilusión propia de quien ve la 
realidad también de una forma que podríamos anali-
zar psicológica y filosóficamente, de una forma dife-
rente, creo, que mucha gente, sino que además pare-
ce también querer decir que saben lo que va a pasar 
aquí, como ustedes y ustedes sigan gobernando. Que 
vamos a salir de la eurozona y vamos a salir –claro 
que sí, claro que sí, vamos a salir– de unión moneta-
ria. Y, claro, no solo... Bueno, ustedes nos sacarán, en 
todo caso. Nadie nos echará, nos sacarán ustedes. En-
tonces, claro, a lo mejor es que además hasta los ban-
cos se van. No únicamente es que se queden fuera de 
la unión monetaria. Eso sí, con el euro, ¿eh? No sé si 
lo convertirán en maciàs, convertibles, no sé, pero de 
momento el euro, podremos negociar, lo podremos 
usar, como Montenegro, ¿eh? Qué modelo, de los casi-
nos, no voy a decir otras cosas, Montenegro. Montene-
gro usa el euro, sí, es cierto, y a lo mejor aquí tam bién 
se podría usar, eso sí, fuera de la unión monetaria. 
¿Qué pasaría? Huida, evidentemente, de las entidades 
financieras, digamos, serias. ¿Con qué se quedan us-
tedes, con qué instrumentos? A lo mejor este es uno.

Y, claro, esto no es una ensoñación mía, ese no querer 
ver la realidad desde el prejuicio. No, es que ustedes 
son tan transparentes que lo dicen, no solo negándo-
lo, es decir, afirmándolo –cuando uno pasa el traduc-
tor, afirmándolo–, sino que, además, no tienen ningún 
empacho. En su acuerdo este de gobierno... (l’orador 
mostra uns fulls), ¿lo ven? Anexo 2, prioridades del 
Gobierno. Bla, bla, bla. Órganos e instrumentos para 
garantizar la transición nacional. Punto 3: Impulsar la 
transformación del ICF en el banco público de Cata-
luña. Hombre, órganos e instrumentos para garantizar 
la transición nacional, no la recuperación económi-
ca. No permitir que las empresas tengan acceso al 
crédito para intentar... No, no, esto de la reactivación 
económica, todo eso, es el bla, bla, bla. Esto es lo que 
lo puede justificar. Hombre, no van a ir al Congreso de 
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los Diputados diciendo... –Turull, tranquilo–, no van 
a ir al Congreso de los Diputados diciendo: «No, no, 
si lo que queremos es un banco central.» No lo van a 
decir. Pero, claro, ustedes, de verdad, intenten no pa-
recer lo que son. Lo camuflan.

Claro, lo camuflan, pero cuando están aquí, como se 
piensan que nadie los mira –evidentemente, nadie los 
mira, lo que aquí los sufrimos, pero...–, claro, uno lo 
lee, y aquí no hay duda. No hay duda ninguna. ¡Pero si 
lo dicen! «Instrumentos para garantizar la transición 
nacional.» No la recuperación económica, no tener un 
instrumento al servicio de la Generalitat para potenci-
ar políticas industriales... No, no, eso... La transición 
nacional. Es decir, prepararse para lo que viene. Y lo 
que viene, lo que ustedes van a provocar es algo muy 
serio y muy peligroso. Entonces, claro, cuando uno 
ve y vislumbra la realidad que se esconde detrás de la 
apariencia, ¿eh?, detrás de esta apariencia, aquí –«No, 
no, si això ho volem, perquè volem potenciar l’econo-
mia catalana.»–, creedme, no es para hacer un banco 
central. Banco central, no. No, ¿eh? O sea, sí. Enton-
ces, cuando uno descubre que detrás de la apariencia 
se esconde la verdad, la verdad es profundamente in-
quietante. 

¿Saben lo que pasa? El nacionalismo ha estado siem-
pre con el ansia de un banco. Claro, sus orígenes, ¿ver-
dad? Empezaron con Banca Catalana. No acabó muy 
bien –no acabó muy bien. Podía haber acabado peor, 
pero alguien sacó a las masas a la calle. La masa. Ma-
sa y poder, Canetti tenía mucho que decir al respecto. 
Sacó a la masa a la calle y eludió la justicia. Se car-
garon Banca Catalana y crearon el CARIC. Nadie se 
acordará, de esto, ¿eh? Comité de Ayuda a la Recon-
versión Industrial de Cataluña, que estaba mal escrito, 
no era CARIC, no era Comité de Ayuda a la Recon-
versión Industrial, era Comité de Ayuda a los Amigos 
de Convergencia. Aquellos que habían recibido crédi-
tos pufo de Banca Catalana, lo recibieron también del 
CARIC. Y cuando se cargaron al CARIC, porque re-
partían dinero a sus colegas, a los de Banca Catalana, 
a Tipel, a todos estos, ¿eh? Tipel. ¿Artur Mas en Tipel? 
¿Y Prenafeta? Qué nombres, ¿no?, salen por aquí más 
raros. Ah, perdón. El ICF: después empezó el ICF, 
crearon el ICF, el Institut Català de Finances. ¿Qué hi-
zo? Lo mismo, créditos a fondo perdido a los amigos. 
Y no lo digo solo yo, es que ya lo empieza a decir has-
ta la propia sindicatura, que duda de la corrección de 
numerosos créditos.

Pasamos, para simplificar, de Tipel a Spanair. ¿Se acu-
erdan de Spanair? ¿Se acuerdan de Spanair? Regado 
con dinero de todos los ciudadanos, a fondo perdido. 
Es decir, que se perdió. Tan perdido era el fondo, que 
se perdió. Y ahora vienen ustedes aquí, que no saben 
hacer de políticos, a decirnos que quieren hacer de 
banqueros. Ni hablar. Desde luego con nuestro voto, 
no. Yo no sé si ustedes engañarán a alguno, con su piel 
de cordero, pero a nosotros no nos van a engañar. Pri-
mero, porque nos conocemos la historieta del caballo 
de Troya –ustedes la sabrán, claro–, y en el caso del 
caballo de Troya era hermoso, engaño a los pobres tro-
yanos. Se acuerdan, ¿no?, el ciclo. No sale en La Ilía-
da, es en La Odisea: el de Ítaca, Ulises, que es Odiseo 

en griego, era el que estaba dentro del caballo. ¡Todo 
esto empezó ahí! Odiseo, que está dentro del caballo, 
después se fue a Ítaca. Eso sí, primero, a través del ca-
ballo, destruyó Troya. Y, claro, aquellos que ya la he-
mos leído, La Odisea, y ya nos conocemos el truco del 
caballo –no, La Ilíada no, esa acaba cuando muere, a 
ver si nos la leemos, no vemos la película, solo. (Ria-
lles.) Ustedes tienen que saber que nosotros no vamos 
a abrir las puertas. Nosotros no. Algunos igual se las 
abren. Nosotros no les abriremos las puertas de Troya 
para que ustedes metan al caballo, y después, cuando 
ustedes tengan una ficha bancaria se dediquen a hacer 
lo que no les corresponde. ¿Sabe por qué? Porque no 
saben.

Yo les podría preguntar aquí, si esto nos lo tomáramos 
un poco en serio, de dónde van a sacar ustedes el ca-
pital. Pero es que eso sería entrar en un tema demasia-
do técnico, demasiado serio para aquello que no es ni 
más ni menos que tener una pieza más, una columna 
más, no sé si un cimiento más, no sé si un forjado más 
en las estructuras para la construcción nacional. Y, en-
tonces, no con nuestro voto. ¡No cuenten con nosotros! 
No vamos a abrirles las puertas de la ciudadela. No 
vamos a permitir que el caballo de Troya, que busca la 
ruptura de Cataluña con el resto de España, disponga 
de un instrumento que, lejos de ayudar a las empresas 
catalanas, va a servir, entre otras cosas, para financiar 
el desastre al que ustedes nos quieren llevar. Y, por lo 
tanto, con nosotros no van a contar –no van a contar.

Mire, les hablaba antes de la herramienta. Se acuer-
dan, ¿no?, al inicio..., bueno, si no se acuerdan, se lo 
recuerdo, igual no me estaban prestando atención –co-
sa que tampoco es sorprendente, ¿eh? Decíamos que 
esto lo que buscaba era construir una herramienta; ha-
blaba yo de las herramientas.

Mire, un martillo es una herramienta muy noble; en 
manos de un buen profesional es muy útil y es muy 
práctica; se pueden hacer infinidad de trabajos con un 
martillo. Ah, nunca se lo den a un mono en una cris-
talería (rialles), porque cometerá un serio estropicio 
–y lamento poner a los primates como ejemplo en es-
te..., ¿eh? Nunca hay que dar un instrumento a alguien 
que no lo sabe usar o que lo quiere usar como una ar-
ma, porque ese... Los catalanes hablan de ti y yo tam-
bién soy tan catalán como tú, a ver si se te mete eso en 
la cabeza, soy tan catalán cómo tú y los que estamos 
aquí somos tan catalanes como tú. No, tú no eres Ca-
taluña, ustedes no son Cataluña, somos tan catalanes 
como ustedes, lo que pasa es que somos mucho más 
responsables que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque a lo 
mejor nosotros no proponemos banca pública, pero 
sobre todo lo que no hemos dejado es una deuda públi-
ca de 40.000 millones de euros, que es la que ustedes 
han dejado y por la cual nuestro bono es una basura. 
Esa es la situación. ¿Y ustedes, que dejaron el bono 
de la Generalitat convertido en bono basura desde la 
deuda pública, vienen aquí a pedir un banco público? 
Vienen aquí a pedir que les legitimemos para crear un 
banco público, que solo tiene como objetivo crear una 
estructura, como ustedes dicen, orientada a la transi-
ción nacional... No, hombre, no, ni hablar.
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Nosotros somos un partido serio. Ya existe una banca 
pública en España: se llama Instituto de Crédito Oficial 
–Instituto de Crédito Oficial–, que cualquier empresa 
de nuestro país puede pedir..., y las catalanas lo hacen, 
y mucho –y mucho. Nosotros lo que seguiremos defen-
diendo es que este Gobierno, en vez de seguir con su 
hoja de ruta, cuyas prioridades son la construcción na-
cional, se dedique a gobernar, tenga la decencia de pre-
sentar los presupuestos cuando corresponde, asuma la 
responsabilidad que tiene de gobernar y tomar decisio-
nes, deje de mentir y engañar a los ciudadanos, deje de 
desviar la atención, deje de crear estructuras fantasma-
les orientadas a la ruptura de Cataluña con el resto de 
España, en resumen, hagan lo que hacen los gobiernos 
democráticos en Europa y no quieran llevarnos a todos 
por el camino del error.

Yo lo único que pido al resto de grupos parlamenta-
rios es que entiendan que este argumento, a diferen-
cia de la apariencia del ser, evidencia que la verdadera 
voluntad de esta propuesta no es ni más ni menos que 
tener una arma a disposición de un proyecto que busca 
romper Cataluña del resto de España.

Gracias, presidenta, conseller, diputados, diputadas...

La presidenta

Per a un torn de rèplica té la paraula el senyor Pere 
Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Coto, senyor Ca-
ñas, han vingut amb els papers una mica mullats, em 
sembla, o bastant mullats. I em sap greu si a la me-
va primera intervenció ja he fet una advertència, per-
què ens coneixem i hem tingut aquest debat en altres 
ocasions, que vostès vindrien amb la història del banc 
central, bàsicament perquè hi ha coses en què potser 
la memòria falla, però de fa una setmana, a la Comis-
sió d’Economia, encara ho recordem.

Deia el senyor Coto que, qui no és capaç de gestionar 
unes caixes, com vol fer un banc. Déu n’hi do, s’ha de 
tenir coratge per dir això. Li diré alguns noms: Rodri-
go Rato, Miguel Blesa –l’únic banquer de l’Estat que 
ha entrat a presó; va sortir ràpidament, eh?, se’n va en-
carregar el fiscal de confiança–, Ángel Acebes, Mer-
cedes de la Merced, José Luis Oliva, dirigents del PP 
a Bankia, Bancaja... Vostè sí que en sap, de fer..., vos-
tès sí que en saben, pel que es veu amb aquests noms, 
de gran trajectòria i d’èxit a les caixes, de dirigir-les, 
les caixes. Li ho recordo: l’únic banquer de l’Estat que 
ha entrat a presó en aquesta crisi per mala gestió és del 
seu partit, el senyor Miguel Blesa.

Preguntava: «D’on trauran el capital?» Miri, ja hi és. 
Per això jo deia que... No, és que, clar, vostès riuen, 
però vostès vénen aquí amb els papers molt mullats, 
perquè no li interessa, aquest tema. Vostè ha vingut 
aquí amb el seu casset –i dic «casset» perquè no és ni 
una cançó d’MP3, perquè és vell–, ha vingut aquí amb 
el seu casset i, sigui amb el que sigui, sigui el tema 
que sigui, vostè posa el casset, pum, i comença: que 
si el FLA, que si no sé què, pum, pum, pum... Sem-

pre comença amb el mateix, sigui el tema que sigui: 
sigui l’ICF, sigui una mesura impositiva, siguin me-
sures d’estalvi..., el que sigui; vostès vénen aquí amb 
el seu casset.

Vostè hauria de saber que l’Institut Català de Finances 
té 790 milions d’euros de fons propis i que només con-
vertint... Miri, el senyor Cañas xiula, però, si no anés 
amb els papers mullats, sabria que la normativa espa-
nyola demana 18 milions d’euros per constituir una en-
titat de crèdit; 18 milions d’euros és el requisit mínim 
legal. Probablement, si vostè vol fer una entitat que pu-
gui operar bé, en necessitarà més. Però no es tracta de 
posar més diners, es tracta que el que ja està funcio-
nant, que funciona com una entitat que fa moltes actua-
cions de banca pública, estigui ben regulat, estigui dins 
de la llei i ben posat, ben supervisat, pel Banc d’Espa-
nya fins i tot, es tracta d’això! Clar, és que vostès hi ve-
uen al darrere, evidentment, tots els fantasmes. La ràtio 
de solvència de l’ICF, 24 per cent; jo crec que amb ai-
xò es pot començar a fer alguna cosa. Probablement no 
arreglarem la crisi amb això, però serà un gra de sorra. 
Tot ajuda –tot ajuda.

El senyor Cañas..., bé, n’ha dit de molt grosses; diu: 
«Cuando uno niega algo, lo afirma.» Deu ser per vos-
tè, deu parlar per vostè. Però jo he vingut aquí i he 
estat molt clar. I vostè ho sap, que he estat clar i que 
he explicat tal com són les coses. És que vostè també 
venia ja amb el discurs preparat per dir això que si 
l’euro, que si no sé què, i, miri, resulta que, com que ja 
tenien aquest discurs preparat, doncs, fer-ne un altre, 
improvisar-ne un altre, costa, no? Vostè treu un arti-
cle de fa un any, sí, un article de fa un any, quan vam 
presentar aquesta proposta, que amb el finiment de le-
gislatura no va continuar i que hem tornat a presen-
tar. Que jo escric fa un any aquesta proposta que avui 
presento, un article sobre això? Home, és que nosal-
tres normalment, si escrivim d’una proposta, la fem. 
Això és coherència. Vaja, no ho sé, seria estrany que 
fes un article en contra de la banca pública catalana i 
que avui presentéssim això; vostè sí que m’ho podria 
retreure. Però això no m’ho pot retreure.

Vostè suposo que coneix el pacte Més indústria: Pro-
postes per a un nou impuls a la indústria catalana 
–Comissions Obreres, UGT, Foment, Pimec, Univer-
sitat de Barcelona, Universitat Autònoma, Universitat 
Politècnica, Col·legi d’Economistes, Col·legi d’Engi-
nyers. En les propostes –proposta 10–, diu: «Cal que 
l’Institut Català de Finances aconsegueixi un estatus 
similar a l’Institut de Crèdit Oficial.» Fitxa bancària; 
ho demanen ells.

Vostè ha esmentat la Sindicatura de Comptes. Llegei-
xi’s les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i 
l’Institut Català de Finances, i demana..., què demana? 
Que tingui la fitxa bancària, que és el que estem pro-
posant aquí. Vostè va amb els papers molt mullats.

Sí que m’ha agradat una cosa: que ha parlat de la in-
dependència, no en condicional, sinó en futur simple. 
Gràcies per anar-nos reconeixent que estem fent les 
coses ben fetes. Si parlés en condicional seria que pot-
ser no ho faríem, però, com que parla en futur sim-
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ple, vostè està convençut que serem independents, i li 
agraeixo aquest convenciment.

I després, finalment –i acabo aquí–, jo li demanaria 
que tingués..., respecte pels diputats d’Esquerra, no, 
però respecte pels votants, sí. I aquesta era una pro-
posta que estava al nostre programa. I vostè no pot 
parlar de «mono en una cristalería» quan representem 
el que representem, i representem els nostres electors, 
que ens han votat. I aquí ningú representa en solita-
ri Catalunya, ningú; tots representem els nostres elec-
tors, que en conjunt representem els catalans que van 
voler anar a votar.

Acabo, presidenta. Jo crec que vostè, si aquesta pro-
posta l’hagués fet algun altre partit, hi hauria donat 
suport. I això té un nom, aquesta actitud, que és «sec-
tarisme».

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Per al posicionament dels altres grups parlamentaris 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, l’il·lustre senyor Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, conseller, di-
putats, diputades, molt bona tarda. Jo reconec que 
tinc normalment una seriosa prevenció quan Esquer-
ra Republicana parla de temes econòmics; suposo que 
és per experiència històrica i per l’experiència curta 
d’aquesta legislatura, no?, perquè sempre m’acostu-
men a fer vostès més por que una pedregada. Però re-
conec que avui la intervenció inicial del senyor Pere 
Aragonès m’ha agradat. M’ha agradat perquè em sem-
bla que ha dissipat alguns dels dubtes que legítima-
ment els partits, els altres partits d’aquest hemicicle, 
vam plantejar a la Comissió d’Economia. I també és 
veritat, senyor Aragonès, que avui vostè ha fet l’esforç 
d’acotar a què es referia amb la banca pública, però 
també reconeguem que, quan un es llegeix el seu pro-
grama electoral, i sobretot –i això és un consell que 
els dono de futur– quan escolta el senyor Junqueras, el 
missatge és molt diferent, eh? El senyor Junqueras ten-
deix a parlar d’allò mundial d’una manera que després 
aterrar-ho, com ha fet avui vostè, doncs..., és difícil fer 
una cosa..., o sigui, deduir, del que diu el senyor Jun-
queras, el que ha fet vostè avui. Perquè llegint el que 
diu el seu programa electoral, llegint les declaracions 
permanents del senyor Junqueras..., que li recordo que 
va dir –que passarà a l’antologia de la innovació eco-
nòmica– que un banc central havia de gestionar la po-
lítica monetària i una banca d’inversió. Això no pas-
sa arreu del món. El que vostès deien de Noruega és 
un fons d’estabilització, que és una cosa molt diferent. 
Però, bé, d’això no n’hem de parlar.

Crec que avui vostè ha dit coses que a nosaltres ens 
sonen molt bé. Hi ha algunes coses que s’han d’anar 
concretant, perquè jo penso que per vostès.., suposo 
que estaran una mica espantats, perquè comença a ar-

ribar l’hora de la veritat. És molt probable que a mit-
jà termini Esquerra Republicana governi, i jo crec 
que això a Catalunya s’ha d’anar assumint amb nor-
malitat. Quan s’acabi el procés de vampirització cap 
a Convergència i Unió, amb uns vasos comunicants, 
tal com demostren les enquestes de les darrers setma-
nes, doncs, és probable que vostès tinguin majoria per 
governar. I això els obligarà a una cosa que crec que 
serà molt beneficiosa per a vostès, però sobretot per al 
país, que és anar concretant què volen fer en general i 
en particular al terreny econòmic. I haurem d’acabar 
amb aquesta història d’intentar quedar bé amb tothom 
–amb els sindicats, amb les empreses, amb els treba-
lladors de TV3 i amb els ciutadans en general–, ama-
gant un pressupost que conté unes retallades que vos-
tès ara no volen ensenyar.

I, en el cas que avui ens ocupa, crec que, un cop pu-
guem discutir amb detall la proposició de llei que vos-
tès volen portar al Congrés, per motius obvis, a dife-
rents nivells legislatius, crec que també a vostès els 
agrairem que es pronunciïn en termes una mica més 
concrets que avui. Avui no és el dia, però sí que hem 
d’anar pensant en aquestes coses. Perquè, per exemple, 
jo crec que hi ha una confusió, eh?: quan vostès parlen 
de banca pública, en puritat l’ICF és banca pública. El 
nom, com vostès saben, no fa la cosa: és banca públi-
ca. L’únic que no té és la fitxa bancària, però a tots els 
efectes és banca pública, eh? Vull dir, això..., hi ha una 
confusió en el debat en aquesta matèria. Diguem-ho 
clar: la fitxa bancària, l’únic que aconsegueix són, 
simplificant, dues coses: assegurar que en opinió de 
les autoritats supervisores els seus gestors són honora-
bles –cosa que sabem que en el passat no sempre s’ha 
respectat–, i en segon lloc, això facilita, com a conse-
qüència d’una supervisió més severa, doncs, que l’en-
deutament –no el capital, sinó l’endeutament– que to-
tes les entitats financeres fan dia a dia sigui més barat. 
I això és positiu –i en això no coincideixo gens ni amb 
el Partit Popular ni amb Ciutadans– per a Catalunya, 
perquè permetria eventualment a l’ICF captar un pas-
siu més barat, que entenem que traslladarien també de 
manera més barata, amb els préstecs que fan, sobretot 
a les empreses.

Si això és el que vostès volen, això coincideix amb un 
dels objectius del programa econòmic dels socialistes 
i entenc jo que d’altres partits d’aquesta cambra, que, 
com que vostè avui ha canviat i ha fet un gir impor-
tant, no ho volen reconèixer, però jo crec que això co-
incideix amb molts diputats d’aquesta cambra, i nosal-
tres a això hi votarem a favor.

Ara bé, necessitem que ja en la següent etapa, quan 
discutim amb més detall la proposició de llei, vostès 
ens especifiquin: volen que aquest banc capti dipòsits? 
Jo crec que no, en cap cas, però pot prestar-se a confu-
sió, no pel que diu vostè, sinó pel que ha dit el senyor 
Junqueras en altres ocasions. 

Entenc també que queda descartat això com a embrió 
d’un banc central, cosa que em sembla que té tot el 
sentit, perquè una cosa no té res a veure amb l’altra; no 
té res a veure un banc ordinari amb un banc central, i 
això penso que és tan evident, que avui com a mínim 
vostè ha fet bé de manifestar-ho amb tota claredat.
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Però després hi ha altres temes que a mi em preocu-
pen. Vostè ha parlat dels actuals fons propis de l’Insti-
tut Català de Finances. Jo entenc que amb aquest mo-
del que vostès volen, d’una banca pública expansiva 
–cosa que entenc que al senyor Fernández Teixidó li 
crearà una mica d’ardor d’estómac–, doncs, necessita-
rem més capital, com a mínim uns quants milers de 
milions d’euros. No crec que en una situació estructu-
ral siguin necessaris, però en una situació de falta de 
liquiditat i de crisi econòmica tan potent com la dels 
darrers anys probablement caldrà que, en temps pun-
tuals, aquesta banca tingui capacitat de proveir liqui-
ditat, que el sistema financer ordinari no pot fer-ho. Si 
això és així, sí que és important que ens diguin, vos-
tès, com es captarà aquest capital.

Jo ja sé que tindran, vostès, la temptació de dir: «No, 
aquest capital el podrem captar quan Catalunya sigui 
independent.» Aleshores, no entenc una cosa: per què 
ho demanen vostès ara al Banc d’Espanya? Vull dir, 
si aquesta és la resposta no entenc, llavors, molt bé el 
moviment que pretenem fer a curt termini. Perquè la 
senyora Rovira va dir, fa uns mesos, que esperava que 
aquest pressupost que avui afortunadament ha anunci-
at el conseller Mas-Colell que discutirem els propers 
mesos..., doncs, la senyora Rovira va dir que seria l’úl-
tim pressupost autonòmic de Catalunya. Aleshores, 
a mi no em quadren massa els temps de la proposta 
d’avui, que vostès saben que tardarà encara a discu-
tir-se al Congrés espanyol, i no em quadra tampoc que 
demanin autorització a un banc central, que és el Banc 
d’Espanya, del qual vostès no pensen dependre a molt 
curt termini.

I una cosa que sí que els faig, simplement per respecte 
als ciutadans de Catalunya: no enganyem i, sobretot, 
no enganyin més la gent. Quan..., o eventualment, si 
hi ha independència a Catalunya, diguem-ho ben clar 
–jo ho lamentaré el primer, si hi ha independència a 
Catalunya–, estarem fora de l’eurosistema i no serem 
supervisats pel Banc Central Europeu. Jo no em vull 
entretenir amb aquest tema, però sí que em molesta 
profundament que vostès neguin l’evidència. I com-
prendrà que nosaltres mai posarem en peu d’igualtat 
declaracions de vostès, que són jutge i part –en aquest 
cas, sobretot, part–, que..., de les persones autoritzades 
a parlar en nom de la Unió Europea, que s’han expres-
sat de manera molt contundent les darreres setmanes. 
I, per tant, aquest escenari, si us plau, esborrem-lo, 
perquè introdueix confusió i enganya la gent. I això a 
mi em sembla que és molt poc saludable.

Més temes. A banda d’això, senyor Aragonès, crec 
que també serà bo que quan tinguem aquest debat 
més serè i discutim la proposició de llei, de nou, ens 
aclareixi si vostè, a diferència del senyor Junqueras, 
doncs, és més moderat en la valoració positiva del mo-
del de banca pública alemanya.

Ho dic perquè la banca pública alemanya, de la qual 
vostès parlen en l’exposició de motius, al seu progra-
ma electoral, és un model amb una quantitat d’actius 
tòxics notabilíssima, eh? És un sistema que ha requerit 
molts diners públics i que és probable que en reque-
reixi més a futur, eh? I algunes de les intervencions 
de Brussel·les en diferents països s’expliquen, en part, 

pel problema que té Alemanya en el si del seu sistema 
financer.

I, per tant, també seria bo que ens expliqués aquest mo-
del de banca pública, que crec que serà bastant més ex-
pansiu que el del Partit Socialista, doncs, en què con-
sisteix. Perquè el model de les caixes jo crec que ja 
tenim prou evidències com per concloure que, com a 
producte de la mala definició dels seus drets de propie-
tat, i, per tant, de l’excessiva politització dels seus ges-
tors i dels seus consells d’administració, no és el model 
pel qual un país modern i pròsper ha d’apostar, eh? Jo 
crec que simplement això ho hauríem de tenir present.

I espero que en la discussió posterior del que també 
siguem capaços, amb l’esforç de tots, és d’acotar en 
quines situacions un ICF, una banca pública catalana 
té sentit que operi. I jo entenc que són en això..., que 
tècnicament, que vostè coneix molt bé, que són les fa-
llides de mercat, que són: invisibilitats, efectes externs 
i asimetries d’informació. I això bàsicament vol dir 
R+D+I, start-ups i pimes, i res més –i res més. O sigui, 
no entrem en la dinàmica que, com va fer Banca Ca-
talana en la seva època, tot allò que a un li sembla que 
és bo per al país s’ha de finançar. No, no entrem en ai-
xò. Acotem i intentem acotar en la discussió posterior 
quines són aquelles situacions que sí que justifiquen 
que una banca pública actuï, que existeixen però que 
no són il·limitades.

I, finalment, acabo recordant o reiterant: votarem a fa-
vor de portar la modificació, la proposta de modifica-
ció de llei al Congrés. Proposarem també que s’ampliï 
no només a l’ICF, perquè ens sembla poc solidari amb 
la resta de pobles d’Espanya; crec que hauríem de po-
der-ho obrir a la resta d’entitats financeres públiques 
que existeixen a altres comunitats autònomes, com al 
País Basc, perquè hi càpiguen. I, a més, també, el que 
crec que hauríem d’intentar és acotar com serà la co-
ordinació amb els diferents nivells de banques públi-
ques a Europa. Tenim el BEI, tenim l’ICO i tindrem 
l’ICF, i no tots han de fer el mateix, perquè, si no, per-
drem eficiència. 

I acabo amb un prec. Crec que és bo que pensem en la 
Catalunya que volem, eh?, que en una altra crisi tingui 
més capacitat d’ajudar les empreses en dificultats que 
s’ho mereixen –només les que s’ho mereixen–, però 
també els demanaria que vostès pensin en el present. 
I saben vostès que actualment una part del sistema fi-
nancer català, com, per exemple, les cooperatives de 
crèdit agrícola, estan molt preocupades per les lleis 
que vostès en el Govern volen aprovar. No només ens 
preocupem de l’ICF del futur, preocupem-nos també 
de resoldre els problemes del present.

Gràcies, presidenta, consellera, conseller, diputats i 
diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Josep Vendrell.
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Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Bona tarda. El Grup d’Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida votarà en contra de les 
esmenes a la totalitat, presentades pel Grup del Par-
tit Popular i pel Grup de Ciutadans, com no podia ser 
d’una altra manera, i, per tant, favorables a la tramita-
ció d’aquesta proposta que ens fa el Grup d’Esquerra 
Republicana. I ho farem en coherència amb el nostre 
propi programa electoral, que incorpora de fa temps 
l’objectiu de constituir una banca pública a partir de 
l’Institut Català de Finances; en coherència amb les 
diferents iniciatives que hem votat al Parlament de 
Catalunya, la que nosaltres mateixos hem presentat 
i les que hem presentat també el Grup de l’Esquerra 
Plural, del qual formem part, al Congrés dels Diputats 
per crear un sistema de banca pública en el conjunt de 
l’Estat a partir de les caixes nacionalitzades.

Ja fa temps que parlem d’aquesta qüestió, de la neces-
sitat de realitzar els tràmits per convertir l’ICF en ban-
ca pública. De fet, forma part de l’acord de vostès, de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que diu 
això: «Impulsar la transformació de l’ICF en el banc 
públic de Catalunya» –i diu, entre parèntesis–, «llei de 
la banca pública.» I en el darrer debat de política ge-
neral també es va aprovar una resolució en aquest ma-
teix sentit.

Mirin, aviat farà un any de les eleccions al Parlament. 
I, com en altres temes, considerem que aspectes po-
sitius d’aquest acord de govern, el Govern va, actua 
amb molta lentitud, almenys en comparació amb al-
tres mesures. S’està donant poca pressa, el Govern, a 
avançar cap a una banca pública, i, de fet, és una pro-
posta d’Esquerra Republicana i no del mateix Govern. 
I voldríem que es donessin tanta pressa en aquest te-
ma com se’n donen en altres qüestions, com la reta-
llada de la paga extra als funcionaris, la privatització 
de l’ATLL o les continuades i opaques retallades que 
s’han produït en els no-pressupostos de 2013.

Nosaltres creiem que és un tema que cal accelerar i 
que és un tema urgent, imprescindible, que Catalunya 
tingui una banca pública. «Banca pública», senyor Co-
to i senyor Cañas, perquè quan els he sentit intervenir 
pensava, dic: «Ja t’has equivocat, ja t’has equivocat de 
llei.» Perquè estan parlant tota l’estona que aquí dar-
rere hi ha la voluntat de constituir un banc central, i 
em sembla que no, que és una cosa totalment diferent. 
Avisarem els companys d’Andalusia, del Govern del 
PSOE i d’Izquierda Unida, que s’estan plantejant tam-
bé un projecte de banca pública, que vigilin, a veure 
si estaran constituint un banc central sense saber-ho! 
Jo crec que aquest no és l’objectiu. Nosaltres pensem 
que en qualsevol circumstància, amb el nostre minvat 
autogovern actual, en el futur, en un estat propi, en el 
procés constituent que nosaltres volem, Catalunya re-
quereix una banca pública, però ja ara hem d’impulsar 
aquesta banca pública si volem tenir els instruments 
necessaris, modestos però realment existents, per fer 
front a la crisi econòmica.

Jo crec que el problema és que tant el PP com Ciu-
tadans fan una doble negació: ni autogovern ni banca 
pública. Perquè la pregunta és: si els lands alemanys, 

que poden tenir els seus defectes però tenen banca pú-
blica, o l’Estat de Dakota, als Estats Units, tenen ban-
ca pública, per què Catalunya no? Em sembla que ni 
els lands alemanys ni Dakota són països, estats inde-
pendents. Jo crec que, a vegades, hauríem d’abando-
nar, si és que volem avançar d’alguna manera, deter-
minats prejudicis ideològics.

Però també li reclamem, a la majoria de govern, que, 
en lloc de presentar aquesta proposta, que benvinguda 
sigui i és un pas endavant, però que aborda aquesta 
qüestió de forma parcial, el Govern hauria de presen-
tar ja una veritable llei de la banca pública, com diu 
el seu propi programa; una llei global que defineixi el 
règim jurídic, la composició dels òrgans de Govern, 
els objectius, les funcions, els recursos, etcètera, per 
adaptar l’ICF a un veritable banc públic. Com els deia, 
es donen molta pressa en algunes coses, van molt len-
tament, molt a poc a poc en altres.

Argumentaré el nostre posicionament amb tres idees 
de per què cal aquesta banca pública. Per tres qües-
tions: per fer front a la crisi del sistema financer, per 
sortir de la crisi i afavorir el canvi de model productiu, 
i per la necessitat d’una banca basada en principis ra-
dicalment diferents als que hem vist fins ara, una ban-
ca ètica. 

La fallida del sistema financer, no?, la primera qüestió; 
el professor García Montalvo concretava les causes de 
la crisi en tres –de la crisi del sistema financer–: l’ava-
rícia, l’estupidesa i els incentius perversos que s’este-
nien per tots els racons del procés de finançament del 
sector immobiliari. Ho hem dit altres vegades: les elits 
financeres del sistema bancari, en connivència amb 
els reguladors, els governs i el Banc d’Espanya –su-
poso que és l’estupidesa a la qual es referia el senyor 
García Montalvo–, i ara amb l’ajut de la troica, han 
provocat un doble espoli de la majoria de la societat, 
de les classes populars; primer, amb l’expansió sense 
límits del crèdit, i ara, després, amb la socialització de 
les pèrdues i la més que probable –ja ho estem veient 
ara– privatització dels guanys, que és la política del 
Partit Popular, en definitiva, nacionalitzar, perquè ai-
xò sí que ho fan, per salvar el fracàs dels seus amics, 
però després tornar a privatitzar, això sí, amb els di-
ners de tots..., també dels seus amics.

Mirin, des de la crisi del sistema fins ençà, des de 
l’inici, hi ha hagut 60.000 milions d’euros en ajuts de 
capitals, 117.000 milions d’euros en avals i 313.000 
milions d’euros en préstecs tous del Banc Central Eu-
ropeu. El mateix FROB reconeix que es perdran, que 
no es recuperaran, que no tornarem a veure mai més 
36.000 milions d’euros; que equivalen, per donar una 
magnitud, una dimensió d’aquest espoli, a les presta-
cions d’atur, als pressupostos de Sanitat, Educació i 
Cultura del Projecte de pressupostos generals de l’Es-
tat per a 2014. Imaginin-s’ho.

I tot això sense cap tipus de retorn social: ni s’han atu-
rat els desnonaments, ni s’ha promogut un parc d’ha-
bitatge públic amb els habitatges buits, ni s’ha resolt 
satisfactòriament el tema de les preferents, ni s’ha fa-
cilitat el crèdit a les petites i mitjanes empreses. La 
contracció del crèdit és brutal, equival al 17 per cent 
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del PIB. Estem en proporcions de l’any 1963, un tan-
cament de l’aixeta del crèdit que també justifica la ne-
cessitat d’una banca pública. Una reestructuració que 
obeeix a decisions polítiques, no econòmiques, que ha 
recentralitzat l’Estat com mai i, a més a més, ha afavo-
rit el poder econòmic oligàrquic, l’oligopoli de quatre 
o cinc grans bancs.

La segona qüestió: l’impuls d’una banca pública per 
sortir de la crisi i afavorir un canvi de model produc-
tiu. Mirin, a Catalunya, amb la desaparició de les nou 
caixes, hi ha un espai que no cobreix ningú: finança-
ment local, accés als serveis financers a pobles petits, 
a comarques més rurals, a determinats barris, el su-
port a pimes, a microempreses, a autònoms, l’obra so-
cial i de suport a la cultura. El banc privat que més 
destina a promoure activitats socials i culturals, a fer 
mecenatge, no arriba al 4 per cent dels seus beneficis; 
en la major part dels casos no arriba a l’1 per cent. Hi 
ha un veritable risc a Catalunya d’una nova dimensió 
de l’exclusió social, en aquest cas, exclusió financera 
seria, és a dir, les dificultats d’accedir a serveis ban-
caris per a determinats sectors socials. I per això cal 
aquesta banca pública, també, que tingui aquesta fun-
ció social. Jo ja li reconec que voldríem una banca pú-
blica amb un paper més expansiu, segurament, del que 
ara estava comentant el senyor Lucena. Creiem que ha 
de tenir un paper dinamitzador protagonista de l’eco-
nomia catalana i no només complementari. Que l’ac-
tual Institut Català de Finances no pot fer això, no té 
els recursos, eh? Només ha pogut, en el període 2011-
2012, finançar 8.500 empreses, amb només 1.700 mi-
lions d’euros. No es pot menystenir, però és insufici-
ent. I cal que amb aquesta proposta d’avui i amb les 
que es puguin donar, amb una llei global de la banca 
pública, anem molt més enllà.

Però també creiem que el Govern de la Generalitat, i 
hauria de ser objecte de l’acord de tots els partits po-
lítics, dels grups parlamentaris, plantegés també un 
tema, difícil però necessari, que és que creiem que 
és un escàndol que Catalunya Bank, que ha necessi-
tat 12.000 milions d’euros –9.000 milions dels quals, 
l’1 per cent del PIB de tot l’Estat, no els veurem mai 
més–, retorni... –i més que se n’hi hauran de posar–, 
ara se subhasti i torni al sector privat.

Creiem que Catalunya Bank hauria de formar, també, 
part d’aquest sistema de banca pública catalana. I, en 
qualsevol cas, és un veritable escàndol que es produ-
eixi aquesta privatització després de la quantitat de 
recursos que s’ha endut el sanejament de Catalunya 
Bank, que anirà a engreixar encara més aquell oligo-
poli privat.

I, la tercera qüestió, quina banca pública volem? Evi-
dentment, no per reproduir els errors que s’han produ-
ït, el desastre, l’espoli, les estafes que s’han produït en 
la banca, que hem tingut fins ara amb les caixes i els 
bancs convencionals.

Volem una banca pública integral. Volem una banca 
sota control social i democràtic, amb objectius ètics i 
ecològics; una banca pública amb salaris limitats per 
als alts càrrecs, que s’han de pagar a nivell del salari 
públic, amb limitació de mandat per als seus directius; 

una banca pública transparent, que es conegui el destí 
de cada euro; una banca pública, en definitiva, que si-
gui un bé comú del conjunt de la ciutadania.

I, mirin, per acabar, això de la banca pública no és 
un objectiu revolucionari, precisament: molts països 
d’Europa en tenen –ha esmentat els lands alemanys, 
França, Noruega–; a Gran Bretanya s’ho estan plante-
jant, tenen aquest objectiu també; els neolliberals als 
Estats Units..., hi ha estats que tenen banca pública. 
Malauradament, al nostre país, allò que és normal en 
altres països acaba sent una cosa revolucionària, eh? 
És un problema que tenim aquí.

I cal recordar que a l’Estat espanyol hi havia una ban-
ca pública que els anys vuitanta atorgava el 20 per cent 
dels crèdits, el 15 per cent als noranta, i que es con-
centrava en el grup Argentaria, i que va ser privatitzat, 
primer pel PSOE i després pel PP, per raons més ideo-
lògiques que econòmiques, per afavorir aquests grans 
grups privats.

I, miri, si volem ser un país normal, ens cal també que 
tinguem una banca pública normal.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, nosaltres ja vam escenificar o hi ja vam mos-
trar-nos públicament favorables en la moció que vam 
presentar, sobre un tema que no és en absolut exclu-
sivitat nostra, que és el de la creació –«nostra», dic, 
com a CUP– d’una banca pública. És cert que en 
aquell moment en els únics punts en què vam coinci-
dir amb Esquerra i amb Convergència –i segurament 
seria l’única passa coincident en els diferents projectes 
de cadascú– és a demanar la carta de naturalesa jurí-
dica de banca per a l’institut de crèdit..., per a l’ICF, 
perdó. (Veus de fons.) Això, Institut Català de Finan-
ces, perdó. M’havia fet un embolic. L’Institut Català 
de Finances.

És aquesta l’única coincidència. Esquerra Republica-
na i entenem que coincidentment Convergència i Unió 
ho volen per sortir als mercats internacionals a captar 
capital que serveixi alhora per tenir més capital per 
donar com a crèdit, doncs, per a l’economia producti-
va o per a les empreses. Nosaltres pensem que aquesta 
no és la banca pública que necessitem. En tot cas, el 
primer pas és tenir aquesta entitat jurídica, és aques-
ta naturalesa jurídica de banca per poder actuar en 
el mercat justament com una banca, però que cal ser 
molt més ambiciós, perquè, si no, probablement no es 
notarà la incorporació d’aquest instrument econòmic 
en la millora econòmica o en la recerca d’un nou mo-
del econòmic en el nostre país.

Volem –ja ho vam dir en aquell moment– que aquesta 
concessió o aquesta adjudicació de la carta de natu-
ralesa jurídica de banca porti el desplegament d’una 
banca pública que faci treball minorista igual que fa-
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ci treball majorista; és a dir que, tal com estiguin els 
mercats internacionals, també capti estalvi familiar i 
proporcioni, també, crèdit familiar. Volem que estigui 
sota un control públic i popular de radical transparèn-
cia i de radical democràcia. Alguna cosa hem d’apren-
dre del cicle d’estafa financera i d’opacitat financera 
del qual venim.

I ho volem per fer política econòmica. No ho volem no-
més per concedir el crèdit que ara ens falta, momentà-
niament, en aquest moment de crisi, però que en altres 
situacions sí que existia, sinó que el volem per fer polí-
tica econòmica i per recuperar sobirania i, per tant, ins-
truments per incidir en el model econòmic que a totes 
llums no és el que tenim ara el que més els convé ni a 
l’economia ni a la societat catalana.

I per explicar això d’alguna manera en dos grans con-
textos, volem o trobem imprescindible situar-nos, per-
què, clar, en el debat parlamentari, tot queda que si «tu 
presenta pressupostos», que si «tu no els has presen-
tat», que si «tu vols fer una banca central», que si l’al-
tre vol fer una banca pública, i sembla que l’abstrac-
ció del cicle d’estafa continuada que vivim per part del 
sistema financer, d’estar, d’haver..., de tenir les institu-
cions, abans potser democràtiques, ara absolutament 
intervingudes pel poder financer, passi per alt; és a 
dir, el context econòmic on es té aquest debat passi ab-
solutament per alt.

Hi ha dos contextos principals que no hem de perdre 
de vista. El primer és el relat del pitjor robatori pú-
blic de la història, que és el cicle que comença amb 
el rescat bancari..., bé, que comença amb la bombolla 
immobiliària i continua amb el rescat bancari. Perquè 
és obvi que la crisi –i ja ho vam repetir, això, en la 
nostra intervenció anterior– comença per una bombo-
lla financera, per una regulació del mercat financer i 
del mercat hipotecari i per unes aventures que comen-
ça el capital financer, que entén que pot fer diners amb 
els simples diners sense crear economia productiva, i 
els poder públics l’ajuden, el financen, hi posen la seva 
gent i hi col·loquen els seus càrrecs.

Però d’ençà que esclata la bombolla immobiliària, 
d’ençà que esclata la bombolla financera, no s’ha fet 
absolutament res per tocar el sistema financer. S’han 
tancat les caixes, s’han fet paquets sanejats amb els 
diners públics i s’han anat regalant a poc a poc als 
bancs per concentrar tot el sistema financer; no per re-
formar-lo, no per posar-li barreres, no per fer-lo més 
ètic, no per fer-lo més segur, sinó per concentrar-lo en 
menys mans i a les mans dels més rics.

És a dir, s’han fet reformes laborals, s’han fet refor-
mes o es proposen reformes de l’Administració pú-
blica, s’han fet reformes, s’estan fent reformes de les 
pensions. S’està tocant tot allò que no va generar la 
crisi, i del sistema financer i el mercat hipotecari, que 
és qui va generar la crisi, no s’ha tocat res; al revés: 
s’ha ajudat que es concentri més i, per tant, que pu-
gui tornar a començar com més aviat millor el cicle 
especulatiu. No s’ha tocat res en urbanisme; no s’ha 
tocat res en el mercat hipotecari, a pesar de tots els 
desnonaments que hi ha en aquest Estat, a pesar dels 
3 milions de pisos buits. No s’ha tocat res de res de tot 

allò que va originar la crisi; ans al contrari: s’ha ajudat 
amb diners públics, s’ha premiat i s’ha impulsat la se-
va concentració. Aquest és el primer relat que no hem 
d’oblidar.

I el segon relat és l’escenari internacional on es juga 
tot plegat. Els països que conviuen –com a mínim, els 
que conviuen dins l’euro i dins la Unió Europea– ja 
no disposen per ells mateixos de sobirania econòmica, 
perquè resta segrestada en mans de la Comissió Euro-
pea, del Banc Central Europeu i del Fons Monetari In-
ternacional. Són tres institucions que treballen pels in-
teressos exclusivament..., amb aquella neutralitat que 
ens han ensenyat sempre que treballa l’economia capi-
talista, que ja sabem on ens porta, aquesta neutralitat, 
que defensen bàsicament els interessos del bon funci-
onament del sistema financer, és a dir, dels interessos 
de la banca privada i de la gran banca privada especu-
ladora; no treballen en favor dels interessos col·lectius.

Però que a més a més són tres instruments, aquells 
que dominen el 95 per cent de la política econòmica i 
de la sobirania econòmica dels nostres pobles, que no 
són en absolut democràtics, que no els ha triat ningú, 
que no reten comptes gairebé o pràcticament davant 
de ningú i que només reten comptes davant dels ban-
quers i de la banca. Tenim sotmeses les nostres insti-
tucions, la nostra capacitat de decidir sobre la nostra 
economia, al capital financer. I així ens va.

Per tant, per nosaltres és imprescindible que la propos-
ta de banca pública, que primer ha de passar –perquè 
també coincidíem en aquesta proposta– per atorgar la 
carta de naturalesa jurídica de banca a l’Institut Cata-
là de Finances, sigui un projecte molt més ambiciós. 
Perquè, a més a més, hi ha una reflexió de fons que ens 
està acostumant a funcionar en tots els projectes que 
s’inicien des de les institucions públiques: en un mo-
ment de capitalisme financer salvatge, que ha aconse-
guit imposar-se absolutament malgrat la crisi haver-la 
originat ell, que ha sortit reforçat i enfortit d’aquesta 
crisi, que està dominant cada vegada més les finances 
públiques a través del deute, les decisions polítiques 
a través d’haver tret tots els instruments de sobirania 
econòmica, les reformes acostumen a no servir abso-
lutament per a re; les petites reformes, els petits ins-
truments que posa al servei el mateix capital financer 
acostumen a no solucionar cap mena de problema.

Si abans, que hi havia cicles, en l’economia capitalista 
les polítiques progressistes consistien a fer polítiques 
econòmiques anticícliques, ara, que el capitalisme fi-
nancer és el capitalisme que tenim, les polítiques an-
ticícliques han de ser polítiques anticapitalistes, en el 
sentit de combatre i d’anar en contra del capitalisme 
financer en tots els espais de sobirania democràtica, 
de sobirania econòmica, que ens ha pres el capitalis-
me financer. I això es fa, a dia d’avui, construint, en-
tre d’altres molts instruments, una banca pública sota 
control popular que faci de majorista, de minorista i 
que, a més a més, articuli i sigui instrument per a un 
model econòmic diferent.

I probablement alguns riuran: «De què parlen amb 
aquesta banca pública?» Bé, però què us penseu que 
tenen les economies desenvolupades al nord d’Euro-
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pa? Tenen desenes de banques públiques territorials 
que guarden l’estalvi, que tenen criteris ètics a l’hora 
d’invertir, que no se’n van del territori, que no deixen 
morir el territori, que són sostenibles, que es mante-
nen. No és cert que la banca territorial alemanya hagi 
necessitat ajudes públiques per sobreviure. N’ha ne-
cessitat alguna de molt concreta, però com que són un 
mateix sistema sembla que s’hagi invertit en tot el sis-
tema. Alguna de molt concreta que sí que ha especulat 
i ha fet fallida, i, com que són un mateix sistema soli-
dari, malgrat ser territorials, aquestes banques, sí que 
ha necessitat ajuda pública, en algun cas concret. Però 
la immensa majoria han aguantat, i molt bé, la crisi.

De fet, les úniques banques que han aguantat la crisi 
–a part de la gran banca privada espanyola, que s’es-
tà folrant i s’està folrant molt amb aquesta crisi–, les 
úniques que han aguantat la crisi i que continuen te-
nint dipòsits suficients no només per continuar gene-
rant més crèdits dels que els demanen per a l’econo-
mia productiva del mateix territori, sinó també per 
comprar deute a l’Estat, i amb això ajudar a la crisi 
financera de l’Estat, són les caixes rurals de Castella, 
és Caixa Pollença, és Caixa Ontinyent i són les caixes 
cooperatives catalanes i de la resta de l’Estat espanyol; 
són els únics models que han sobreviscut, a part de la 
gran banca, que és la gran beneficiària d’aquesta crisi.

No hem d’oblidar l’escenari internacional. Deia Andy 
Robinson, periodista, per informar-nos sobre què pas-
sava a Davos enguany, el 2013..., i descriu d’aquesta 
forma el que passa: «I com una lleugera indigestió 
després d’un sopar a l’estil Stephen Schwarzman, pre-
sident del fons Blackstone, amb cranc a quatre-cents 
dòlars la pinça, i regada amb xampany, un cop supe-
rat l’ensurt inicial, la discreció i la vergonya ben avi-
at van passar a millor vida a Davos. La primavera de 
2013 l’índex Dow Jones va batre el rècord històric en-
filant-se fins als quinze mil punts. I els Davos men van 
fer cas del consell de Bob Diamond, el director exe-
cutiu nord-americà de Barclays, que es va embutxacar 
quasi 120 milions d’euros entre el 2006 i el 2011: el 
moment de les disculpes i el remordiment ja ha passat. 
Mentre les economies avançades s’atrofiaven i regis-
traven constants recaigudes i seqüeles tan horroroses 
com els 6 milions d’aturats espanyols o la reaparició 
de la gana a Grècia, les borses europees ben aviat van 
seguir l’estela de la de Nova York cap a nivells de co-
tització d’abans de la crisi.»

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor An-
toni Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Senyora presidenta, senyor president, consellera, con-
seller, diputades, diputats, atès el debat, el tipus de de-
bat que hem tingut, volem puntualitzar: de què estem 
parlant? De què estem parlant? Senzillament d’una 
proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya en la 

línia d’incloure –atenció– en la legislació espanyola 
l’Institut Català de Finances com una entitat de crèdit. 
Ben innocent. Parlem d’això.

Per fer què? Senzillament perquè tingui l’oportunitat 
de comportar-se com un banc que permeti aconseguir 
liquiditat fora del circuit tan restringit en què treba-
llem. Una proposta al parlament espanyol per afegir 
una línia que diu «i Institut Català de Finances», que 
el tinguin en compte, per aconseguir la capacitat per 
a l’ICF de mitjançar. Per a què? Fons per a les nostres 
pimes. Per què? Per ajudar-les a sortir de la crisi.

Aparença o essència? Amb aquesta reflexió heideg-
geriana que ha fet el diputat Cañas. Aparença o es-
sència? El que és, ni més ni menys. Clar que podem 
convertir tots els debats, senyores i senyors diputats, 
en: «Sí, sí; vostès posen aquí un tema a discussió, però 
nosaltres pensem que d’amagatotis vostès estan pensat 
en el cavall de Troia.» No. Vostès tinguin l’oportuni-
tat de discutir quan vulguin amb nosaltres i quan ar-
ribi de veritat, de veritat, de veritat de discutir el que 
hàgim de discutir, en la línia que apuntaven altres di-
putats –el senyor Coto i el senyor Cañas–, doncs, ja 
tindrem l’oportunitat de fer-ho. Però ara només parlem 
d’això. Ens han de creure, diputats.

I, a més, pensàvem que a vostès això els semblaria bé. 
Al final em referiré a aquesta qüestió. Però pensàvem 
que els semblaria bé que aquest Parlament decideixi 
prendre una iniciativa i portar-la al parlament espa-
nyol. En un clima poc propici. Però ho farem. Si vos-
tès creuen que ho hem de fer, naturalment. 

Diputats, això és el que hi ha. Atenció! En un debat 
que no he acabat d’entendre del tot, o sí, sobre el banc 
públic. Ha estat precís, el diputat Lucena: l’ICF és un 
banc públic. No cal que hi donin tombs. I què demana, 
aquesta iniciativa? Un banc públic més complet. Però 
no perdin el temps amb aquesta qüestió. O sigui, no és 
un debat ideològic sobre si tenim un banc públic o no. 
És un banc públic, i l’única cosa que fem és..., el vo-
lem complet. Per què? Per ajudar les nostres empreses. 
Per què? Per sortir de la crisi. Gran objectiu d’aquest 
debat.

Què no és, aquest debat? Doncs no és un debat, ja em 
disculparan... He sentit valoracions, que respecto, so-
bre l’evolució de la crisi, l’import del rescat bancari, la 
futura llei d’un banc públic... Tot això és molt interes-
sant, no en tinc cap dubte. Però avui no toca, no par-
lem d’això. I a més els dic una cosa: crec que si hi ha 
alguna persona que ens segueix en aquest debat que-
da una mica estabornida per aquesta qüestió: «De ve-
ritat –de veritat–, aquests senyors i aquestes senyores 
tan «estupendos», de què parlen?» Parlem de tenir un 
banc públic que pugui fer la feina que volem fer, sense 
més objectiu que aquest. I, aleshores, hi ha un parell 
d’intervencions que diuen: «No, no, vostès amaguen 
un banc central.» Fins i tot, el diputat Coto, en un mo-
ment de rapte, amb la seva vehemència característica, 
«un banc central que substitueixi el Banc Central Eu-
ropeu», ens ha dit. Home!, això és molt. Les nostres 
pretensions, ni les d’aquells més radicals, són tan ago-
sarades.
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Però no parlem d’un banc central. Ens han de creure. Jo 
ja entenc, diputats i diputades, que vostès poden tenir 
elements que els inclinin a pensar..., però per una vega-
da no podríem seguir un camí diferent? Per una vegada 
no podríem fer d’aquesta tribuna un element de la re-
flexió i del debat polític? Per una vegada podríem fugir 
de fer d’aquesta tribuna una tribuna per a l’agitprop? 
No podríem fer això per una vegada i concentrar-nos 
en el fonamental? Fixin-s’hi: els dos diputats que han 
intervingut –ho han fet també altres diputats, concreta-
ment el diputat d’Iniciativa i el diputat del Partit Socia-
lista– han dit: «En llegir hi estem d’acord.» Ho han dit 
tots dos: «Quan llegim la proposta, hi estem d’acord, 
però nosaltres estem obligats a fer una interpretació...» 
I aleshores... En fi, tota interpretació és legítima. Pe-
rò no podríem fer d’aquesta tribuna i d’aquesta casa un 
debat per a la reflexió política i posar-nos d’acord sim-
plement en el fet que les coses són el que són?

Atenció, diputats de l’oposició: si després això esde-
vé una cosa diferent, ens ho critiquen; si nosaltres 
tenim una actitud diferent després, ens ho critiquen. 
Però, ara, doncs és aquest tipus d’iniciativa en què 
podem anar junts, perquè estem d’acord tots plegats, 
en això. No hi ha ni un sol, ni un... Els parla un diputat 
liberal, i jo no estic en contra d’aquest tipus d’iniciati-
ves. Em sembla raonable. I a més ho tenen i ho defen-
sen els liberals arreu d’Europa. Ep!, el que no defensem 
exactament és, ja els ho dic, també, amb tota cordialitat, 
aquesta llei de la banca pública..., en què el diputat s’ha 
omplert la boca en una intervenció –naturalment, la se-
va, senyor Vendrell– de com ha de ser la banca pública i 
quant –quant– ha de fer de més. No, no és aquest, el nos-
tre estil. No és aquesta, la nostra orientació. Però ja se’n 
parlarà. Ara no toca, parlar d’això. Toca concentrar-nos 
en el que ens hem de concentrar. 

Per quina raó ve això ara? Ho ha preguntat el senyor 
Lucena; crec que ho ha preguntat, i algun altre dipu-
tat. «Per quina raó presenten vostès això ara?» «Ho ha 
fet Esquerra Republicana de Catalunya, per a què?» 
N’hem dit una. Diu: «Escolti’m, això ens vindria molt 
bé tenir-ho.» N’hi ha una altra, que aquest diputat 
que el subscriu podria dir-ho obertament: anys llui-
tant amb la tradició d’un Institut Català de Finances 
fort, seriós, al servei de les nostres empreses. Anys. 
A l’oposició i després tenint la majoria en aquesta 
cambra. Però hi ha una tercera raó: la unió bancària, a 
què ha fet referència algun diputat, en una reunió, data 
22 del IX del 13, va signar de manera definitiva l’acord 
per la unió bancària, distingint-hi clarament dues co-
ses, els bancs com a tals bancs i els shadow banks, els 
bancs a l’ombra. I un té la percepció, i crec que hi po-
dríem estar d’acord tots, que preferim un banc de ve-
ritat, supervisat, controlat, perquè ha de ser supervisat 
i ha de ser controlat, que un banc a l’ombra. I el temps 
s’acaba, en el sentit següent: la Unió Europea és un 
fet, l’acord és de 22 de setembre, per a la regularitza-
ció i per a les normes tindrem fins al mes d’octubre, at 
the most, del 2014, i tenim un temps per maniobrar en 
aquest sentit.

Jo crec, de veritat, senyores i senyors diputats, que..., 
els invitaria que es repensessin les coses i tinguéssim 
una oportunitat de fer-ho plegats. Sense vacil·lacions, 

sense temors. «Teixidó, vostè no té cap temor?» Sí, un: 
que això sigui infructuós. «I vostè, quin temor té? Que 
hi hagi un banc central europeu darrere...? Que hi hagi 
un banc central català...?» No, no, aquest temor jo no 
el tinc. Sap quin temor tinc? Que per dues vegades el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, a diferèn-
cia del que ha dit algú, ha presentat als pressupostos 
aquesta iniciativa, 2011 i 2012. Ara nosaltres volem la 
força de tota la cambra per presentar-ho a Madrid i 
anar dient: «Escolti’m, amb la seva legislació això és 
el que Catalunya necessita. Sí, sí, amb la seva. Això 
ho volem.» Hi ha el clima propici perquè ens en sor-
tim? Ai!, no ho sé, tinc els meus dubtes. Però amb la 
mateixa voluntat, la mateixa que els demano..., som-
hi!, donem suport a això. Som-hi!, a defensar això al 
Parlament espanyol.

Què hi podem perdre? Pregunta: què hi podem per-
dre si anem plegats a defensar la fitxa bancària per a 
l’Institut Català de Finances? Què hi podem perdre si 
anem junts a defensar la fitxa bancària, això és tot, per 
a l’Institut Català de Finances? Res. Ara, un adverti-
ment, senyor conseller: tinc la convicció, la seguretat, 
que el seu Govern deu treballar en escenaris que con-
templin, malgrat l’acord majoritari d’aquesta cambra, 
la possibilitat que a Madrid no ens en sortim i final-
ment l’Institut Català de Finances compti en el con-
cert..., d’un simple i modest banc en l’àmbit de l’uni-
vers de la unió bancària.

Senyores i senyors diputats, senyor president, conse-
llers, consellera, senyora presidenta, moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

El senyor Cañas demanava la paraula?

Jordi Cañas Pérez

Sí, presidenta. Por alguna contradicción i alguna alu-
sión velada; eso sí es cierto.

La presidenta

Trenta segons.

Jordi Cañas Pérez

Al señor Teixidó. Señor Teixidó, si ustedes quisieran 
ir a una, cuando colocaron en su acuerdo de gobier-
no el impulso de la transformación del ICF en ban-
co público no lo habrían puesto en los instrumentos 
para garantizar la transición nacional. Pero ¿sabe lo 
peor? Es que tampoco lo podían poner en el anexo 3, 
el de una política económica y presupuestaria para la 
transi ción nacional..., porque ustedes..., su acuerdo de 
gobierno es para la transición nacional, desgraciada-
mente. Si ustedes hubieran sido responsables y hubie-
ran hecho un acuerdo de gobierno para gobernar y 
para potenciar la economía catalana, pues a lo mejor 
contarían con nuestro apoyo. 

Y, señor Aragonès, yo no he dicho que negar fuera 
afirmar. He dicho que cuando ustedes niegan afirman. 
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Y hay una diferencia, señor Teixidó. Claro que es un 
buen instrumento –claro que es un buen instrumento–, 
claro que podríamos dar el apoyo. Pero hay un proble-
ma: que la coyuntura política que ustedes han creado 
hace que este instrumento en sus manos se convierta 
en un arma. Y eso no lo harán con nuestro voto.

Gracias, presidenta.

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Molt ràpidament, per al·lusions...

La presidenta

Trenta segons.

Maurici Lucena i Betriu

Sí. Volia dir al senyor Fernández Teixidó que jo, sim-
plement, el que preguntava, i ho preguntava ingènu-
ament, és com casa el fet que la portaveu d’Esquerra 
Republicana digui en públic que està convençuda que 
l’any 2014 Catalunya serà independent amb una pro-
posició de llei que s’ha d’enviar al Congrés i que tots 
sabem, u, que és probable que dugui temps, i, dos, que 
te l’ha d’aprovar justament el Congrés del país de què 
diu la portaveu d’Esquerra Republicana que no forma-
ràs part en pocs mesos. És l’única pregunta que feia, 
perquè m’hauria agradat que me la responguessin.

(José Antonio Coto Roquet demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Per al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies. Avui, el senyor Teixidó... Avui hem vist La 
dimensió desconeguda. El senyor Teixidó ha començat 
aquest curs parlamentari defensant la banca pública. 
No vull pensar com acabarà aquest curs parlamentari, 
i ja no dic la legislatura. Potser, vista la seva evolució 
ideològica, acabarà quaranta anys enrere a la seva vi-
da personal.

En qualsevol cas, miri, senyor Pere Aragonès, jo no 
entraré a la seva intervenció d’insults i desqualificaci-
ons..., en què s’ha basat. Jo entraré a qualificar el seu 
historial. I, vist el seu historial, vist el que proposen 
diàriament en aquesta cambra, com deu comprendre, 

aquest grup no ens podem fiar de la seva «teòrica», 
entre cometes, bona fe. I per això no ens callaran i se-
guirem desemmascarant tots els seus objectius de se-
parar-nos de la resta d’Espanya i de la Unió Europea. 
I el que volen amb aquesta proposició és treure’ns de 
la zona euro i treure’ns de l’euro, que és el seu objec-
tiu, que al final és treure’ns d’Espanya.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Passarem ara a la votació.

Procedirem a la votació conjunta de les esmenes a la 
totalitat presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans.

Comença la votació.

Senyor Lucena? (Pausa.)

Atès que les esmenes a la totalitat, de retorn, de la pro-
posició de llei han estat rebutjades per 26 vots a favor 
i 103 en contra, aquesta iniciativa continuarà la seva 
tramitació.

Passem ara a les interpel·lacions. En substanciarem a 
la tarda d’avui quatre, les quatre primeres, i demà re-
prendrem la sessió a les deu del matí.

Interpel·lació
al Govern sobre l’ocupació en el sector 
industrial (tram. 300-00086/10)

El vuitè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació en el sector industrial. Pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Oriol 
Amorós. 

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, diputa-
des i diputats que mostren el seu interès per la política 
industrial, sí, la veritat, conseller, per aquest diputat 
és un sentit de l’obligació i un tema que considerem 
important parlar-li avui de la política industrial, ate-
sa l’evolució d’aquest sector en el nostre país i atesa 
la confiança que ens mereix també aquest sector per 
constituir una veritable sortida de la crisi, la sortida 
catalana de la crisi.

De fet, en els darrers deu anys, en els darrers vuit 
anys, per exemple, en el nostre país hem perdut 
216.000 llocs de treball en l’àmbit de la indústria, un 
28 per cent. Per tant, des del 2004 cap aquí no és una 
valoració que vulguem..., o que es pugui fer una va-
loració conjuntural d’un govern o d’un altre. Ha estat 
un canvi estructural. I la veritat és que, després de la 
reforma laboral, el desmembrament de part del teixit 
industrial i el fet que es desfés..., es fa molt més fort. 

No estem en situació de dir: «Això s’ha acabat i can-
vien les coses.» De fet, ahir mateix el Fons Monetari 
Internacional va fer unes previsions per a l’Estat espa-
nyol que eren un veritable gerro d’aigua freda per a les 
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previsions que el Govern i les autoritats espanyoles ha-
vien fet. Diuen: «El 2014, 0,2 per cent de creixement» 
–un estancament–, «manteniment de la taxa d’atur...» 
De fet, el que deia era: «Baixaran dues dècimes», pe-
rò perquè baixa la població activa. També deia que hi 
hauria una destrucció de la força de treball del 0,7 per 
cent, cosa que són cinquanta mil llocs de treball l’any 
que ve. Per tant, afrontem encara una situació, des del 
punt de vist econòmic, dramàtica.

I també m’agradaria fer referència a un premi Nobel, 
el senyor Stiglitz, que ahir mateix, també –sol fer-ho, 
quan el Fons Monetari presenta informe de conjuntura 
ell fa la seva visió, normalment–, deia: «Escolti, paï-
sos que tenen un 25 per cent d’atur són països que se-
gueixen en recessió, països on la majoria té una renda 
menor que la que tenia el 2008, són països que estan 
en crisi.»

Però, malgrat tot això, nosaltres diem que cal més in-
dústria i que la resposta catalana a la crisi passa per la 
indústria. La indústria a casa nostra pot pesar fins a un 
18 per cent del valor afegit brut, però si li sumem tots 
els serveis que hi ha al contorn de la indústria podria 
arribar fins a influir sobre el 50 per cent del valor afe-
git brut d’aquest país.

I per això hi han hagut iniciatives ciutadanes i soci-
als i econòmiques que saludem, com la iniciativa Més 
indústria, que en aquest Ple coneixem bé tots els di-
putats, perquè ens l’han vingut a presentar, on les 
propostes de dos sindicats, dues patronals, tres univer-
sitats i tres col·legis professionals, com són el Col·legi 
d’Economistes, el d’Enginyers Industrials i el d’En-
ginyers Tècnics Industrials, ens fan una anàlisi que 
compartim en bona mesura, i creiem que és bo por-
tar-ho a aquest Parlament, per ara, en forma d’aquesta 
interpel·lació.

Què ens diuen? Ens diuen que la indústria té un paper 
sistèmic a la nostra economia, que forma part de la so-
lució i que pot ajudar a resoldre els tres grans desequi-
libris de la nostra economia: una taxa d’atur enorme, 
que debilita la demanda interna a curt però també a 
llarg; una debilitat molt forta de tota la demanda inter-
na, i una gravetat de la crisi financera, amb un deute 
desbocat, el pagament del qual és una càrrega enorme.

Com podem trencar aquesta situació? Aquests tres de-
sequilibris, que s’estan convertint quasi en desequili-
bris estructurals, com els podem trencar? Només els 
podrem trencar si reequilibrem la balança de paga-
ments, si fabriquem coses i les venem al món. I, per 
tant, aquí, aquest paper de l’exportació, del comerç ex-
terior..., la indústria hi té un paper fonamental. De fet, 
el 80 per cent del comerç exterior és indústria manu-
facturera a Catalunya, i suposa el 28 per cent del con-
junt de les exportacions de l’Estat.

A més, la indústria és sistèmica, perquè té un paper 
clau, té un efecte multiplicador, i deia un estudi que 
també hem vist publicat fa poc temps, de Price Water-
house i Siemens, que per cada euro invertit en indús-
tria es mouen 1,61 cèntims de PIB, o, per cada lloc de 
treball en la indústria es generen 1,43 llocs de treball 
més. Ens deia també aquest estudi que si ens situéssim 
a nivells de la productivitat mitjana de la nostra indús-

tria de la Unió Europea dels Quinze, o als nivells d’in-
versió de recerca que té la Unió Europea dels Quinze, 
recerca i innovació –i a això em referiré tot seguit–, el 
nostre PIB creixeria gairebé tres punts. Per tant, hi ha 
feina a fer, és sistèmica, pot revertir sobre els desequi-
libris fonamentals de la crisi que tenim.

I què cal fer? Una pila de coses. No ens donarà temps 
de resoldre’ls amb aquesta interpel·lació, ni crec que 
sigui oportú resoldre-ho només amb una moció. Ja li 
avanço que la moció que plantejarem serà de compro-
misos a curt, i de compromisos per ficar-nos a treba-
llar ràpidament al servei de la indústria, però que tam-
bé en aquesta moció volem plantejar un debat més a 
llarg, un debat compartit; creiem que ha arribat el mo-
ment de dur totes les propostes que la societat i que els 
agents econòmics i socials han fet, de reflexió al vol-
tant de la indústria, d’ús en aquest Parlament, i propo-
sarem que celebrem un ple extraordinari sobre la po-
lítica industrial en aquest Parlament. Ens sembla que 
és una matèria rellevant. Quan alguns grups han dit: 
«No, vostès no volen parlar de la crisi econòmica», 
sempre els hem dit: «Fem-ho per sectors.» Hi ha pla-
nejat un ple sobre agricultura, se n’ha fet un de molt 
important sobre els joves i l’ocupació juvenil; plante-
gem ara, per tant, també, un ple de política industrial.

Però nosaltres, aquesta moció, la volem aprofitar tam-
bé per parlar d’altres mesures, i de mesures que pu-
guin servir en un termini més curt: sobre aquells ele-
ments de contorn, d’entorn a la indústria, sobre els 
quals sí que des del poder públic podem actuar.

El primer d’ells és el finançament. Hi ha una propos-
ta del pacte Més indústria que el senyor Pere Arago-
nès, doncs, ha defensat justament en el punt de l’ordre 
del dia anterior; del pacte Més indústria, de la patro-
nal Foment del Treball, per exemple, senyor Coto –el 
veig allà dalt molt interessat. I diu, per exemple, en 
l’àmbit del finançament, quins problemes tenim? Ho-
me, doncs, que tenim una dependència molt gran del 
crèdit bancari, en un moment de restricció, i hi ha un 
baix desenvolupament de productes financers especí-
fics. Ens podem ficar reptes a curt termini que comen-
cin a capgirar la situació? Sí. Per exemple, posem-nos 
objectius de tenir àngels inversors, o posem-nos ob-
jectius de captació de finançament europeu, per exem-
ple, en l’àmbit de la innovació, ara que Europa està 
fent una redirecció de la seva ajuda a la recerca cap a 
la innovació.

En formació? També, un altre element de contorn, fo-
namental per a la indústria, en què hem de fer coses, 
ràpides. Per exemple, una cosa que podem fer ràpida-
ment: valorar la subscripció de patents i la innovació 
generada dels nostres universitaris en les seves acredi-
tacions anuals. Tots sabem que la vida a la universitat 
té com a molt important publicar papers i fer recerca 
bàsica, cosa que està molt bé i que no critiquem, però, 
home, podríem afegir, per exemple, que el fet de fer 
patents sigui un element molt important en els univer-
sitaris. Això depèn de nosaltres, mesura de cost zero, i 
pot tenir un impacte en la reorientació.

O, per exemple, que la FP dual creixi fortament. Es-
tem preparats per fer un creixement de gairebé el 40 
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per cent d’alumnes d’FP dual aquest any. Comprome-
tem-nos-hi, diguem que aquest curs ho farem. O, per 
exemple, que tinguem una xarxa de centres d’FP –po-
dem arribar als dos-cents si ens hi esforcem, si «apre-
tem» fort– que siguin capaços d’oferir formació pro-
fessional en l’àmbit de la indústria no només inicial, 
sinó també ocupacional, també formació continuada.

O, per exemple, en l’àmbit de les infraestructures hi 
han mesures a curt que també hem de poder pren-
dre; per exemple, amb relació al tràfic de mercaderies 
per carretera; que no és la nostra prioritat estratègica 
i que sempre diem que és el ferrocarril, el transport 
col·lectiu, etcètera, però a curt la competitivitat del 
transport per carretera té molta importància. O, per 
exemple, respecte a la gestió, o la sortida, o el paper 
intermodal d’algunes de les infraestructures que te-
nim, com són els ports i els aeroports, que tenen un 
paper intermodal important.

En l’àmbit de la recerca, per exemple, no? Aquí, creiem 
que en recerca bàsica som molt bons a Catalunya, i cre-
iem que cal reorientar-se clarament cap a la innovació. 
Vostès van plantejar un dels programes que pengen de 
l’estratègia industrial aquesta setmana, on hi ha alguns 
punts que hi volem concrecions. Volem, doncs, que el 
pressupost que dediquem a innovació, que ha de multi-
plicar-se em sembla que plantejàvem per set o per vuit 
–o per nou, gairebé– fins al 2020..., que hi hagi con-
creció el 2014, perquè cal aquesta reorientació. El que 
dediquem a innovació amb relació al que dediquem en 
recerca és molt diferent. O, per exemple, l’atomització 
que tenim en centres tecnològics..., hem de ficar fil a 
l’agulla: hem de demanar als centres tecnològics que 
s’agreguin, que es federin, que no redueixin activitat 
de conjunt, al contrari, que la capacitat conjunta incre-
menti; però que ho faci a partir d’una estructura molt 
més eficient. O, per exemple, els últims anys, que hi ha 
hagut una reducció tan gran de les inversions en inno-
vació en l’àmbit privat i en el públic, hem anat perdent 
el que se’n diu «empreses innovadores»; redrecem-ho, 
això, posem-nos un objectiu ambiciós –i d’això anirà 
la moció també– per al 2014, de dir: «Escolta, hem de 
canviar la tendència.» Portem quatre anys perdent em-
preses innovadores i hem de canviar la tendència, hem 
de tornar a pujar i dir: «Escolti, el 2014 el volem acabar 
amb tantes empreses innovadores», i això espero que 
sigui la matèria de...

O l’àmbit de cooperació entre les diferents indústri-
es, això que se’n diu «els clústers». A Catalunya tenim 
molts clústers, i això és molt bo. També és veritat que 
no tots ells compleixen els requisits europeus que es 
fixen en el marc del context europeu del RIS3. I pot-
ser haurem d’agafar i fer un replanteig d’això, i fer-lo 
ràpidament. Perquè la part aquesta de pensament no 
val diners, val hores de feina, això sí, i ens hi hem de 
posar i fer-lo ràpidament, per tenir una estratègia que 
sigui consensuada. I per això també creiem que és bo 
que hi hagi un ple extraordinari, i ens hi posem.

O un altre...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Oriol Amorós i March

...element –acabo; acabo, senyora presidenta–, la in-
ternacionalització: posem-nos un objectiu, també, de 
quantes empreses van al món. O obrim la possibilitat 
de la relocalització, ara que som més competitius en 
tots els aspectes.

Per tant, nosaltres plantejarem una moció amb temes a 
curt termini, però emmarcada en una reflexió a llarg, 
que volem que la compartim en aquest Ple tots els 
grups en un ple extraordinari.

Moltes gràcies, senyor conseller, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Per a la resposta té la paraula el conseller d’Empresa 
i Ocupació.

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

Moltes gràcies, presidenta. Senyores, senyors dipu-
tats... Senyor diputat, li agraeixo sincerament aquesta 
interpel·lació, que en el fons, doncs, és la forma de pro-
vocar un debat interessant, perquè crec que ens per-
met comprovar com sovint declaracions d’intencions, 
compromisos i, per tant, proclames que poden sorgir 
de la mateixa societat civil o poden venir de grups 
parlamentaris com el seu, que té un clar compromís 
amb la governabilitat del país en aquests moments, co-
incideixen amb l’acció de govern, i ens permet veu-
re com aquests esforços els anem, d’alguna manera, 
recollint, consensuant, però que ja molt clarament els 
darrers anys, i d’una manera especial, si em permet, 
aquesta legislatura –de la qual, modestament, jo en 
sóc el responsable, d’aquestes polítiques–, s’impulsen 
d’una manera decidida.

Vostè ha situat molt clarament la importància estratè-
gica i rellevant que té la indústria en el nostre model 
econòmic, i, per tant, no hi insistiré. És evident que 
quan Europa fa una reflexió al voltant de la necessà-
ria reindustrialització de l’economia europea i es situa 
amb un objectiu d’assolir que el 20 per cent del pro-
ducte interior brut europeu estigui fonamentat en la 
indústria, des d’una perspectiva estrictament, doncs, 
de valor afegit, sense considerar els serveis, d’alguna 
manera, afegits a la indústria, que, com vostè ha dit, a 
Catalunya ens situaríem a prop d’un 50 per cent de la 
nostra economia... Però a Catalunya hem de recordar 
que quan a Europa s’està plantejant «hem d’estar al 20 
per cent», doncs, nosaltres hem de ser més ambicio-
sos, perquè ja estem al 19. I, per tant, vol dir que això 
ja té una realitat avui en el nostre país, que, malgrat 
la crisi, que és evident que n’estem, en aquests mo-
ments, doncs, patint les conseqüències encara d’una 
manera molt dura, però que a Catalunya aquesta tra-
dició industrial i aquesta fortalesa i diversificació de 
la nostra indústria ens permeten dir que el nostre ob-
jectiu no hauria de ser el 20 per cent que es fixa Eu-
ropa, sinó que hauríem de plantejar-nos, per exemple, 
que fos superior al 25. Amb la prudència que jo vull 
demanar-li a l’hora que ens fixem objectius quantita-
tius molt a curt termini, eh? Perquè això em sembla bé 
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com a propòsit, però això de dir: «Quin nombre d’em-
preses exportadores hem d’aconseguir l’any que ve?»... 
Les que facilitem, les que puguem i les que el nostre 
propi, d’alguna manera, entorn, vagi facilitant.

És això el que en aquests moments estem, d’una ma-
nera molt clara, orientant, prioritzant, en el marc 
d’aquesta visió que vostè també demanava o, en tot 
cas, recordava, doncs, d’aquesta nova estratègia d’es-
pecialització intel·ligent pel que fa a la recerca i a la 
innovació, que té una incidència clara en la indústria; 
el nou període, també, del 2014-2020, pressupostària-
ment parlant, des d’Europa, i que requerirà, doncs, el 
que ja està fent el Govern de Catalunya: una concre-
ció de l’estratègia, que en aquest sentit, consensuada-
ment entre recerca, universitats i innovació i indústria, 
ja s’ha preparat per facilitar que Catalunya pugui par-
ticipar d’aquests diàlegs competitius que ens han de 
permetre, amb major especialització i amb major di-
mensió, participar d’aquesta força tractora que repre-
senta la innovació.

L’estratègia industrial del país, que, d’una manera pot-
ser no prou conceptualitzada, ja era impulsada per 
aquest Govern i aquestes darreres legislatures, hem fet 
un esforç també per, d’una manera molt clara, sinte-
titzar-la i explicar-la al més, d’alguna manera, peda-
gògicament possible. Es fonamenta, l’estratègia que el 
nostre país creiem des del Govern que necessita, Cata-
lunya, en quatre eixos fonamentals.

En primer lloc, la identificació d’uns àmbits sectori-
als líders, que efectuïn..., d’atracció, que siguin els que 
d’una manera molt clara es visualitzin, sense menyste-
nir aquesta diversitat que ens dóna molt de valor afegit i 
que fa que siguem un país molt atractiu per a la ubicació 
industrial a nivell global, com a conseqüència d’aques-
ta capacitat d’adaptar tots els processos complementa-
ris en les línies de producció de qualsevol sector. Però 
hem de reforçar les activitats en què Catalunya presenta 
prou massa crítica empresarial, avantatges competitius, 
potencial de creixement, en uns àmbits molt concrets: 
l’alimentació; l’energia, sector energètic i recursos ener-
gètics –dos–; els sistemes industrials, amb una perspec-
tiva àmplia; les indústries relacionades amb el disseny 
–quatre–; les indústries relacionades amb una mobilitat 
sostenible –cinc–; les indústries de la salut –sisè àm-
bit–, i –setè àmbit– les indústries basades en l’experi-
ència.

Tot plegat, crec que aquí és on tenim un ventall molt 
clar, però, de focalitzar i també de desplegar-hi aques-
ta política o aquest programa de clústers que vostè re-
ivindicava, i en què jo també coincideixo, en el qual 
el país ja té una referència important, i som en aquest 
sentit referents a Europa, amb aquesta visió de con-
ceptualitzar les polítiques d’identificació de clústers; 
però també estic d’acord amb vostè que molt sovint al-
guns d’aquests –no tots, alguns– han sorgit més com a 
declaració d’intencions i nebuloses que no pas ja com 
a iniciatives clúster, o, encara més, com a associaci-
ons clúster, que són les que ja tenen..., com la que vam 
constituir ara fa poc en el Palau de la Generalitat, el 
clúster de l’automoció, que també representa una vi-
sió de competència des de la cooperació, que és molt 
interessant en aquests moments per guanyar dimen-

sió i que al mateix temps, doncs, moltes empreses i 
molt teixit industrial estan descobrint que és la mane-
ra també de guanyar dimensió, en aquest sentit, eco-
nòmicament. Per tant, el programa de clústers, que, 
evidentment, a través, inclús, si em permet, de con-
ceptualitzar com el programa o la marca de Catalonia 
Clusters..., per posicionar Catalunya com a referent en 
aquest sentit i efectuar aquesta identificació sectorial, i 
no només territorial, que és interessant des d’una pers-
pectiva, ho repeteixo, de competència de cara al futur.

Segon programa, el d’innovació empresarial, que, 
com vostè ha recordat, el vam presentar i és evident: 
ens proposem més empreses innovadores, més inno-
vació a l’empresa, més tecnologia de mercat i més in-
novació internacional. I en aquest sentit, com li he dit 
abans, Economia i Empresa ja hem definit l’estratègia 
que ha d’emmarcar l’actuació que la iniciativa priva-
da, i també els centres de recerca i d’innovació i la 
xarxa Tecnio, que estem també, d’una manera clara, 
especialitzant..., han de competir per guanyar projec-
tes competitius a Europa i, per tant, efectuar també 
d’element d’atracció amb la transferència tecnològica 
a les empreses.

Ens hem proposat, a l’horitzó del 2020, multiplicar 
d’una manera molt important, doncs, la capacitat de 
facturació i d’operació dels nostres centres de transfe-
rència, i és evident que intentarem..., com a mínim el 
meu propòsit va ser, potser ho dirà vostè, modest però 
molt important, i és que, per a l’any 2014 –entenent 
que el conseller d’Economia ens ha explicat que inten-
tarem que sigui un any en què el pressupost, doncs, es 
contingui i s’estabilitzi–, doncs, que comencem a tenir 
un punt de sortida en el qual, com a mínim, no es dis-
minueixi el pressupost per a innovació i en la mesura 
de les nostres possibilitats que s’incrementi. Ho inten-
tarem.

En qualsevol dels casos, d’aquest programa també en 
forma part d’aquesta visió que vostè plantejava i que 
ja tenim interioritzada, i no només això, sinó que ja 
s’està materialitzant la política d’agregació, sobretot, 
d’aquells sis-set grans centres de tecnològics avan-
çats, els que són els nostres bucs insígnia, on ja hi ha 
un procés clar de concentració, d’agregació entre As-
camm i LEITAT, i al que s’hi sumarà també Cetemm-
sa, i, d’altra, el projecte Àrtic, ja configurat en aquest 
cas, doncs, per un centre de recerca, el CIMNE, però 
també el Centre Tecnològic de Manresa i el de Barce-
lona Media, que han de configurar també un segon, i 
finalment un mapa diferent, no tant d’alguna manera 
desagregat i dispers, sinó de major dimensió, que al 
costat de centres tecnològics més petits o específics, 
o de les unitats de valoració dels nostres centres de 
recerca, ens permetin impulsar aquest programa amb 
molta més decisió. És fonamental la innovació, i, en 
aquest sentit, jugarem aquesta carta a fons.

La internacionalització. És evident que aquí tenim, 
avui, una vàlvula de projecció de la nostra economia 
que ens permet ser moderadament optimistes. La in-
dústria, l’empresa catalana ha fet un esforç molt im-
portant. I, ja, per segon any consecutiu, l’any passat, el 
2012, i aquest any 2013 estic convençut que continua-
rem en aquesta línia, és evident que continuem donant 
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xifres rècord estadísticament parlant, del volum de les 
exportacions catalanes, i que continuarem creixent, 
si més no el que ens dóna, encara que petit, però, un 
creixement encara interanual, fins al juliol d’enguany. 
Per tant, ho repeteixo, no només som líders en el que 
és l’economia avui de la península Ibèrica espanyola, 
sinó que al mateix temps també ens estem situant com 
una de les economies més obertes. I, en aquest sentit, 
la visió que dels centres de promoció de negoci tenim, 
pel que fa a Acció, també estan sent objecte d’una ma-
jor especialització, d’una major orientació a la interna-
cionalització, a la captació d’inversions, però, sobre-
tot, també, evidentment a l’exportació.

I, finalment, per anar acabant aquesta primera inter-
venció, un programa de reactivació industrial, que ja 
està en marxa des de fa temps, però que contempla 
també nous mecanismes per captar projectes d’in-
versió a Catalunya, per impulsar més la reemprene-
doria –que en aquests moments es dóna en el camp 
industrial també d’una manera singular–, per continu-
ar detectant empreses en situació de risc o amb noves 
oportunitats, i per continuar actuant, també, amb dos 
instruments: l’instrument de transformació de sòl o de 
promoció de sòl industrial, l’Incasòl, i l’instrument de 
promoció financera, l’Institut Català de Finances, que 
en els darrers temps també ha fet un esforç de priorit-
zació i al mateix temps d’agregació de diferents recur-
sos per tal d’orientar-los, d’una manera més específi-
ca, a la recuperació industrial.

Continuem desplegant, amb l’ajuda de l’equip del de-
partament, doncs, tot el protocol al voltant de les si-
tuacions d’empreses en situació de concurs de credi-
tors. I aquesta és una línia també que ens ha permès, 
en els darrers temps, fer importants exercicis i opera-
cions de salvament, de reflotament i de recuperació 
d’empreses.

En qualsevol dels casos... –acabo, presidenta–, la in-
dústria és, ha estat i ha de continuar sent un sector 
clau de la nostra economia catalana. Tenim tradició, 
en som referents, però és evident que requereix d’ins-
truments i de polítiques que, al llarg d’aquesta legisla-
tura, hem, d’alguna manera, actualitzat, prioritzat de 
nou; i, per tant, la reindustrialització a Catalunya és 
una de les polítiques fonamentals per a la reactivació 
econòmica del nostre país.

Moltes gràcies, senyor diputat; gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Gràcies. És el torn de rèplica del diputat senyor Amo-
rós.

Oriol Amorós i March

Sí, senyor conseller. Bé. La veritat és que moltes de les 
coses que diu, que formen part de l’estratègia que ha 
definit el Govern i són molt coincidents amb aquelles 
que han fet els agents econòmics i amb el que diu Més 
indústria; i, per tant, també coincidents amb el que diu 
el nostre grup. I crec –i crec, també– que seria molt 
positiu que aquest consens s’ampliés a més grups de 
la cambra.

De fet, en l’àmbit Empresa i Ocupació hem de dir amb 
satisfacció que ha estat molt freqüent la possibilitat 
d’arribar a acords de tots els grups parlamentaris en 
diferents matèries, sobretot quan hem parlat d’algu-
nes empreses en crisi, cosa a la qual voldria dedicar 
aquesta part, aquesta segona intervenció, a aquelles 
activitats industrials que necessiten un cop de mà, no 
ja a un curt termini de mesos, sinó a un curt termini 
de setmanes, eh?

Però, abans d’això, alguns comentaris al que vostè ha 
fet. Ens agradaria també que en aquest segon torn, si 
té temps i, si no, quan debatem la moció, parlem tam-
bé del finançament. Al finançament jo li he fet algu-
nes propostes i algunes inquietuds, i suposo que no li 
ha degut donar temps, però em sembla que és impor-
tant que des del sector públic s’hi ajudi, i que des del 
sector públic s’obrin nous canals. Perquè possiblement 
el sector públic no podrà generar la mobilització de re-
cursos que es necessiten per aixecar l’economia, però 
sí que pot ajudar a què es creïn nous canals. Sí que po-
dem pensar en mediadors financers, a facilitar la tro-
bada de finançament alternatiu cap a nous emprene-
dors, o, de vegades, no estan al nostre abast i algunes 
coses les haurem de demanar a Madrid encara, com és 
un canvi del tracte fiscal que reben els inversors.

No hem parlat tampoc de l’energia. Sé que és un tema 
que a vostè li preocupa molt. Em sembla que després 
hi ha una altra interpel·lació i en podrem parlar, però 
és un tema que ens preocupa molt també en l’àmbit de 
la indústria, i que afecta molt la competitivitat de la 
indústria del nostre país, i que la recent legislació, a 
més a més, ha estat desastrosa. És a dir, el càstig que 
hi ha a l’autoconsum, el càstig que hi ha a l’autogene-
ració per part del Govern del PP, doncs, és un proble-
ma en la nostra competitivitat, entre altres coses.

Ha parlat de sòl industrial. I aquí hi ha algunes coses 
que podem fer, com, per exemple, adoptar un planteja-
ment supramunicipal en la gestió dels polígons. Tenim 
1.800 àrees industrials a Catalunya de molt diversa 
qualitat: algunes no són veritables polígons industri-
als, són senzillament sòl urbanísticament qualificat 
d’això però poca cosa més, i potser hauríem d’avan-
çar amb un horitzó estratègic de dir, tenir 400, 450 
veritables polígons. I, per això, una limitació molt im-
portant és el tracte fiscal d’aquests polígons de base 
municipal, i que generen, per tant, una dependència 
de molts municipis respecte d’aquesta activitat, i, per 
tant, falta una perspectiva més àmplia. I això possi-
blement ho podríem aconseguir si agaféssim aquesta 
perspectiva estratègica o una modificació de la legis-
lació fiscal, per pensar com tractem els polígons d’una 
forma, amb una visió més global tenir aquells que 
necessitem per captar inversió estrangera i per donar 
competitivitat a les empreses que ja tenim.

Volia aprofitar aquest tram final de la interpel·lació, 
també, per demanar-li per alguns casos concrets que 
ens preocupen en aquesta cambra. És el cas de Ficosa, 
amb qui hem tingut una reunió els grups parlamenta-
ris avui mateix. És una empresa que ha rebut moltes 
ajudes públiques, sobretot en forma de crèdit, i en la 
qual, doncs, per tant, el tutoratge de la Generalitat és 
important; i, a més, una empresa que té un paper cen-
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tral rellevant en el sector de proveïdors de l’automoció. 
Hi ha molts llocs de treball. Aquí va fracassar segura-
ment una operació, la de la reconversió de la Sony, el 
traspàs de la Sony, que tenia molt bona pinta al prin-
cipi i no ha quallat. Però això no vol dir que puguem 
donar el braç a tòrcer perquè és fonamental per a la in-
dústria automobilística, i, sobretot, d’auxiliar de l’au-
tomòbil, no?

El cas de Pastas Gallo, una empresa que no són molts 
llocs de treball, però que, en canvi, al darrere de la des-
localització parcial de la seva activitat hi ha la compe-
tència deslleial d’una altra comunitat autònoma, que 
ofereix ajuda senzillament directament per captar. Ai-
xò no ho podem permetre, no?

El cas de Ceràmiques del Foix, una situació difícil 
però que afecta fortament el Baix Penedès, una co-
marca molt concreta, 115 treballadors, 125 poden 
perdre..., hi ha un ERO en marxa, una vaga indefini-
da... Hem de fer costat, hem d’ajudar en la mediació, 
hem de mirar de mitigar al màxim, perquè pertany 
també a un grup d’empreses, a un grup català refe-
rent com és el grup Roca, amb una presència impor-
tant a Catalunya i una presència internacional. Grup 
que ha acompanyat el president darrerament al viat-
ge a Brasil, per exemple, i, per tant, s’ha de demanar 
un esforç, i la Generalitat pot mitjançar.

El cas de la Panrico: quatre mil famílies que es-
tan pendents de la crisi, d’accés al finançament que 
té aquesta empresa –quatre mil famílies. Clar, hem 
d’ajudar a aquesta empresa a arribar al finançament 
per pagar les nòmines de setembre, per arribar a ga-
rantir la viabilitat de la planta de Santa Perpètua. 

Hi han molts casos positius. Avui crec que també 
compta que pensem en aquests. El cas d’Alstom, o el 
cas de la Unió o el cas del metall. El cas del metall, 
que en aquests moments està pendent... –gràcies a la 
reforma laboral del PP–, està pendent que s’acabi el 
seu conveni, i en aquest moment hi ha un tancament 
de la part patronal de no voler negociar. I..., escolti, 
tornem a estar com el juliol

És cert que, el juliol, vostès van ajudar a facilitar en 
alguns casos, doncs, que s’arribés a acord, i jo els he 
de demanar que «apretin» molt més i que aconseguim 
molt més, perquè aquest desembre molts i molts tre-
balladors, i en el cas del metall pot ser dramàtic, pot 
voler dir que un oficial de primera que cobra 1.300 eu-
ros en passi a cobrar 650 si les coses acabessin de mal 
borràs. I, per tant, jo, en aquest àmbit, sí que li he de 
demanar un esforç de mediació, un esforç d’acostar 
posicions, perquè no pot ser...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Oriol amorós i March

...que el sector del metall a Catalunya perdi el conveni, 
i no pot ser que en aquests moments la patronal estigui 
tancada en banda i no vulgui negociar.

Demano que mitjancin en aquest tema i mitjancin en 
tots els ERO que els he esmentat.

Moltes gràcies, senyor conseller; gràcies, senyora pre-
sidenta. 

La vicepresidenta primera

Té el torn, per a la rèplica, el conseller Puig, per a un 
temps màxim de cinc minuts. 

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Dues consideracions..., intentaré 
també fer algun comentari a algunes de les inquietuds 
o algunes de les situacions problemàtiques d’algunes 
de les empreses que ha comentat –no de totes, però 
d’alguna sí. Però abans una reflexió en el sentit d’allò 
que molt sovint, doncs, ens demanen els ciutadans, els 
treballadors, els empresaris o fins i tot els grups par-
lamentaris, no?

Està molt bé, eh?, que hi hagi declaracions d’intenci-
ons. I li haig de dir que el Pacte Més Industria, doncs, 
anava i va en aquest sentit. Jo crec que és positiu i que 
efectua una visió, jo en diria, còsmica, universal... –he 
dit còsmica, eh?, no còmica, còsmica universal– amb 
visió global, eh? Però, el que és important en el món 
de la indústria és anar per feina, és concretar, és tenir, 
de veritat, doncs, aquells tres o quatre eixos o vectors 
en els quals actuem, i com transformem.

En el tema del finançament, coincideixo amb vostè: un 
dels problemes de l’empresa catalana en general, tam-
bé espanyola, sud d’Europa, i és part dels problemes 
que tenim, és que hi ha hagut un excessiu –sobretot, 
en les operacions industrials dels darrers deu, quinze 
anys– «apalancament» financer del sistema bancari. 
I això té un comportament diferencial amb Europa. 
I ho estem intentant, i estem d’una manera molt clara 
cada vegada més posant en joc, doncs, fons d’inversió, 
inversors, business angels, tots aquests instruments 
que estan havent-hi per anar trobant socis financers o 
industrials que permetin capitalitzar millor la nostra 
indústria o la nostra empresa. Tot això s’està fent.

Fins i tot, això que vostè reclamava ho hem aconse-
guit..., no només el Govern, sinó forces polítiques que 
donen suport al Govern hem aconseguit modestament 
–no tot el que intentàvem, però amb la Llei de l’em-
prenedoria, a nivell estatal, doncs, que hi hagués un 
millor tracte fiscal en el que són les actuacions d’in-
versió en aquest sentit, doncs, que ens haurien de per-
metre que inversors privats tinguin tractament fiscal 
millor per incentivar això.

També, com li he dit abans, a través de l’Institut Ca-
talà de Finances estàvem ara –amb el sotsdirector, el 
senyor Carbonell, amb el director, senyor Grau, que 
estan en aquesta tribuna, amb algunes empreses– va-
lorant quines aportacions podem aconseguir amb la 
línia de 20 milions, que ha sortit fa poc, per a temes 
d’industrialització, d’innovació i d’adaptació de les 
empreses a aquests entorns competitius; o la línia de 
més de 100 milions que va sortir abans de l’estiu; un 
volum de més de 500 milions d’euros que ha posat en 
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joc, doncs, l’Institut Català de Finances per a les peti-
tes i mitjanes empreses..., i tot això ho estem fent.

Al costat de les operacions, per exemple, de les acce-
leradores, que estem impulsant, algunes de les quals 
hem inaugurat, i que també no és només finançament, 
sinó ajuda i suport al rellançament de moltes empre-
ses, de moltes indústries en aquest sentit; i acompa-
nyar cada vegada més el fons d’Inversió que des del 
programa «Invest in Catalonia», es porta des d’Acció, 
i que també aconsegueix captar, i que som la regió 
d’Europa que més inversió estrangera aconsegueix, 
des d’una perspectiva industrial empresarial.

O com em reclamava vostè, doncs, un impuls a la for-
mació dual, la formació professional. Tenim el pla 
presentat fa poc i la nova llei en marxa, i començarem 
d’alguna manera a estendre més aquests centres inte-
grats que vostè plantejava. Això està en marxa.

O quan parlem d’infraestructures amb caràcter gene-
ral, doncs, deixi’m que li digui que a Catalunya vam 
aconseguir, ara fa un any –i sé del que parlo perquè 
amb l’anterior responsabilitat ho vam aconseguir–, 
doncs, que el transport de vehicles especials aconse-
guís –com s’ha aconseguit a Europa– que els vehi-
cles, en lloc de quaranta tones, poguessin viatjar els de 
quaranta-quatre tones, facilitant les operacions logísti-
ques de les grans empreses, o també, en aquest cas, la 
longitud dels vehicles especials, que també s’està estu-
diant des del Servei Català de Trànsit.

Com hem dit abans, ho repeteixo, clústers, automoció, 
audiovisual, els que s’han tirat endavant en els darrers 
mesos, i continuar avançant amb algunes de les mesu-
res concretes. 

Fa tres mesos patíem tots molt pel venciment de la ul-
traactivitat. I després s’ha anat veient que, amb la me-
diació, quan ha estat necessari, el bon nivell de concer-
tació entre empreses, treballadors, sindicats, patronals, 
ens ha portat a tenir un bon nivell de diàleg, i, per tant, 
a no estar en aquella situació de risc que molts aventu-
raven. Estic convençut que amb el conveni del metall 
passarà el mateix.

Pel que fa a Ficosa, que és una gran empresa catalana 
al món de l’automoció, i és evident que tenim una po-
sició de suport financer que es va decidir fa uns quants 
anys amb aquesta empresa, deixin-me que digui que 
l’empresa està fent els deures. Ha aconseguit tancar el 
finançament, l’empresa ha refinançat el seu finança-
ment en les darreres setmanes, ha fet una operació in-
tersticial amb un nou soci industrial i, en aquest sentit, 
seguim el funcionament i la gestió d’aquesta empre-
sa, però li haig de dir que no tenim cap intenció que 
en totes les posicions que l’Institut Català de Finances 
s’ha situat a les empreses d’entrar a participar en els 
consells d’administració. No és el nostre model, com 
algú demana, tot i que tenim molta, d’alguna mane-
ra, cura, acompanyament i visió d’empreses, algunes 
de les quals, doncs, requereixen l’atenció del Govern 
d’una manera específica, i això és el que anem fent. 
En el cas d’aquesta i d’altres empreses que vostè ens 
ha comentat que estan sent objecte de seguiment di-
ari per tal d’intentar garantir, doncs, Panrico o altres 
empreses que tenen en aquests moments greus proble-

mes des d’un punt de vista financer i de viabilitat, i de 
veure de quina manera som capaços, com a govern, 
de facilitar, en la mesura de les nostres possibilitats, 
el manteniment dels llocs de treball, que és la nostra 
obsessió.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

El punt novè de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre la reforma energètica de l’Estat. 

Interpel·lació
al Govern sobre la reforma energètica 
de l’Estat (tram. 300-00087/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustríssima senyora Montserrat 
Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, re-
presentants del Departament d’Indústria..., bé, d’Em-
presa i Ocupació, senyores i senyors, l’energia és un bé 
de primera necessitat i és un dels principals elements 
d’estalvi o de despesa de les famílies. És també un bé 
imprescindible per a la majoria dels municipis i és un 
dels principals factors de competitivitat de la indústria 
i de l’empresa en general.

El passat mes de juliol de 2013 el Govern espanyol va 
aprovar una reforma energètica que ja havia començat 
l’any 2012 amb l’aprovació d’una important normativa 
en l’àmbit d’energia: el Reial decret llei 1/2012, la Llei 
15/2012, de mesures fiscals per a la sostenibilitat, o el 
Reial decret llei 2/2013. I dins d’aquest paquet norma-
tiu, que encara falta una llei sobre el sector, diversos 
reials decrets i ordres ministerials: el passat 20 de se-
tembre el Govern espanyol va remetre al Congrés dels 
Diputats el projecte sobre la nova llei del sector elèc-
tric, que es començarà a tramitar aquest proper mes 
d’octubre. I l’objectiu d’aquesta llei, segons el mateix 
ministre d’Indústria, el senyor Soria, és corregir el dè-
ficit de la tarifa elèctrica i garantir el subministrament 
al menor cost possible per al consumidor, i que també 
aquesta sigui una reforma definitiva per al sector. Ja 
que els governs anteriors, començant l’any 2000 amb 
el Govern del PP, que va aprovar el mecanisme del dè-
ficit, i continuant amb els governs del PSOE, sobretot 
amb el ministre Sebastián, no van fer res per corregir 
aquest problema, sinó tot al contrari, i en avivar-lo el 
dèficit va anar incrementant any rere any. 

I el problema radica en aquest moment en el fet que 
per poder assumir aquest dèficit, la diferència, és a 
dir, entre els ingressos i els costos de producció, la 
distribució i el transport, entre altres, ha fet que els 
consumidors, sense saber-ho i sense ser-ne consci-
ents, hagin contret un deute que està al voltant dels 
27.000 milions d’euros. És a dir, els consumidors, 
en aquests moments, tenen un deute amb les grans..., 
amb el conjunt del sector elèctric, al voltant de 27.000 
milions d’euros. I aquest és un cas únic en el món, no 
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hi ha cap més país al món que tingui un dèficit simi-
lar a aquest.

I això ha tingut diferents conseqüències: l’electricitat 
s’ha encarit durant aquest any 2013, doncs, quatre ve-
gades, amb un acumulat des de primers d’any del 3,5 
per cent; des del 2012 i amb les reformes introduïdes, 
s’ha produït un increment del preu de l’electricitat un 
8 per cent; des de l’any 2006 fins a l’any 2011, és a 
dir, en un període de sis anys, el preu de l’electrici-
tat a l’Estat espanyol s’ha incrementat aproximada-
ment al voltant d’un 70 per cent, mentre que la inflació 
acumulada ha estat del 12,3 per cent, i comparant da-
des, segons l’Eurostat, l’agència d’estadística europea, 
mentre que a la Unió dels vint-i-set el preu de la tarifa 
elèctrica va créixer en aquest mateix període al vol-
tant d’un 20 per cent i a la zona euro al voltant d’un 13 
per cent, a l’Estat espanyol un 70 per cent en aquests 
sis anys, com ja he comentat. I mentre que a l’Estat 
espanyol l’electricitat, també del 2006 al 2011, s’apu-
ja aquest 70 per cent i que actualment és una, si no la 
més cara de tot Europa, a països com Alemanya s’ha 
apujat en el mateix període un 2,3 per cent, a Holanda 
un 7,7 per cent, a França un 9,8 per cent i a Itàlia bai-
xa un 8,6 per cent i a Portugal també un 24,3 per cent. 
I evidentment, l’autoconsum en surt molt perjudicat.

I tot això ho pateixen les famílies, especialment pels 
consums de les llars, la climatització, els electrodo-
mèstics, la il·luminació, i es tradueix directament en 
menys renda disponible en una situació de crisi pro-
funda en un servei de primera necessitat i, de forma 
indirecta, en una davallada del consum general. Però 
també ho pateixen els municipis, sobretot en els enllu-
menats públics, en les dependències municipals, com 
escoles, instal·lacions esportives, biblioteques, i tot 
plegat en uns moments molt difícils per a aquestes ad-
ministracions, ja que els seus recursos econòmics han 
minvat de forma rellevant.

Però el que és més preocupant, i dins de la situació 
econòmica laboral com l’actual, és com ho pateixen 
les empreses i molt especialment les del sector indus-
trial. I és que el subministrament d’energia elèctrica 
i el seu cost és un factor molt i molt important de la 
competitivitat de les nostres empreses. Estem abocats 
a competir en una economia cada cop molt més globa-
litzada i, en aquest nou model econòmic, hem d’inten-
tar ser competitius. Catalunya és un país de vocació i 
tradició industrial, ho ha dit el conseller en l’anterior 
interpel·lació. Catalunya representa aproximadament 
el 21 per cent del producte interior brut i les exportaci-
ons catalanes representen al voltant del 26 per cent de 
tot el total de tot l’Estat espanyol. Catalunya és indus-
trial i l’energia elèctrica l’any 2009 era la segona font 
d’energia més utilitzada per la indústria catalana des-
prés del gas natural i a molt poca distància d’aquest. 
Llavors, em pregunto que com podem competir amb 
les empreses alemanyes, franceses o italianes si el cost 
de l’energia és molt més elevat que a la majoria dels 
països europeus. I d’entre els sectors industrials refe-
rents del nostre país, ho som en aquells en els quals el 
cost energètic té un pes molt important, com pot ser la 
indústria química, la de l’automoció, la metal·lúrgica, 
l’agroalimentària, etcètera. 

Però també és el sector terciari un gran consumidor 
d’energia elèctrica a Catalunya i ocupa la primera po-
sició en quantitats consumides, seguit del sector do-
mèstic i de la indústria. Per tant, tant el sector indus-
trial català, intensiu en consum elèctric, com el sector 
terciari es poden veure greument afectats per aquesta 
reforma energètica, i són les empreses les úniques que 
després creen llocs de treball i que poden ajudar a pal-
liar aquesta xacra de l’atur, que és tan important i que 
patim.

Miri, conseller, l’altre dia llegia un article, en un mit-
jà de comunicació, del president del Confebask, Mi-
guel Ángel Lujua, i deia que aquesta reforma elèctrica 
era un atac directe a la línia de flotació de la indústria 
del País Basc –crec que ens ho podríem aplicar a nos-
altres– i que podia inclús posar en perill la incipient 
recuperació que, segons estimacions realitzades, sem-
blava que venia, i que l’increment de costos de la re-
forma podria suposar per a moltes empreses basques 
–per tant, també ens ho podem aplicar– un augment 
del 25 per cent d’una de cada dues empreses del seu 
país i un 30 per cent per a moltes d’altres. I afegia que 
en aquests moments, que encara no s’ha aplicat el pro-
jecte de la reforma elèctrica, el preu mitjà per a les 
empreses espanyoles és d’un 17,6 per cent superior als 
de la zona euro i d’un 28,7 per cent superior a les em-
preses alemanyes, i que això podia portar greus con-
seqüències per a tots.

I si tenim en compte que Europa, en la seva estratè-
gia de creixement –també ho ha dit vostè en la seva 
interpel·lació anterior, que havíem d’arribar al 20 per 
cent i per ser millor al 25 per cent–, aposta per la in-
dústria i que a Catalunya i també a la resta de l’Estat 
espanyol les empreses estan patint per la conjuntura 
actual i per les dificultats financeres del mercat i que 
l’alternativa a superar aquesta situació passa per ex-
portar com més millor, pregunto, conseller, si les nos-
tres empreses són menys competitives per l’increment 
del cost del subministrament elèctric, conseller, com i 
en quin grau pot afectar les nostres empreses, especi-
alment la indústria catalana, aquest increment de cos-
tos en l’energia elèctrica. De qui és competència? La 
Generalitat hi té alguna cosa a dir?

Però també sabem, conseller, que a Catalunya i Bar-
celona –també ho ha comentat vostè– són un dels 
pols d’atracció d’inversió estrangera més importants, 
no només a Europa, sinó a nivell mundial. Tenint en 
compte això, conseller, també li pregunto: aquest in-
crement de tarifa elèctrica a causa de la reforma ener-
gètica engegada pel Govern espanyol pot influir en el 
fet que Catalunya sigui menys atractiva a les inversi-
ons estrangeres que estem captant o que en un futur 
es puguin materialitzar? I, conseller, pot afectar això 
a futures inversions d’empreses multinacionals o de 
capital estranger que vulguin fer ampliacions en les 
seves plantes productives o de serveis a Catalunya? 
O inclús que puguin arribar a fer replantejar a aquests 
inversors la continuïtat de les indústries a Catalunya?

I és que, conseller, aquesta reforma no només ha por-
tat dubtes a les nostres llars, als nostres municipis, a 
les nostres empreses industrials, sinó que també ha 
causat molt malestar i preocupació pràcticament en 
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tots els agents del sector elèctric, tant a les grans em-
preses elèctriques com a les empreses d’energies reno-
vables, cogeneració, els grans i petits consumidors, és 
a dir, ha preocupat a tothom. I en aquest sentit, con-
seller, el nostre grup voldria saber quin és el capte-
niment del Govern amb relació a aquest projecte de 
reforma del sector elèctric espanyol i quines conse-
qüències pot tenir a la nostra societat, i molt especial-
ment per a les empreses catalanes i el sector industrial 
català, que tanta energia consumeix a dia d’avui.

Gràcies, conseller, senyora presidenta, senyores i se-
nyors diputats.

La presidenta

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

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada, no ho interpre-
tin com una contradicció amb alguna de les respostes 
que abans he donat al diputat Amorós, a qui agraeixo 
l’anterior interpel·lació, si ara faig una afirmació cate-
gòrica i molt global, no? Però em sembla que malgrat, 
doncs, l’hora i el context i l’entorn de la situació dels 
escons del Parlament, recordar que el tema de l’ener-
gia serà absolutament estratègic i transcendent per a 
l’evolució de la nostra economia al llarg dels propers 
deu, quinze, vint, trenta, quaranta anys és una obvie-
tat, però és així. Ho serà per a nosaltres, ho serà per a 
Europa, ho serà per al món occidental, ho serà, en de-
finitiva, per a l’evolució de l’economia global. 

Si hi ha un vector estratègic més enllà del debat, si 
em permeten, alimentari planetari al voltant del qual 
l’economia anirà modulant, doncs, els seus ritmes i 
les seves, d’alguna manera, tendències, serà el vector 
energètic. I crec sincerament que aquí tenim estructu-
ralment, competencialment, també com a recursos na-
turals, una posició feble i que, per tant, exigeix, doncs, 
el màxim de visió estratègica al voltant de com en-
drecem el nostre model energètic. Per això faig una 
afirmació inicial, i és que el país, Catalunya, necessita 
el seu propi model energètic, el necessita imperiosa-
ment, forma part, en definitiva, de tot el que és el fron-
tispici del que el país està en aquests moments, també, 
sembla, debatent, no? Al voltant del dret a decidir hi 
ha també la necessitat de tenir el nostre propi model 
energètic.

Miri, senyora diputada, vostè ho ha plantejat molt bé: 
la reforma del sector elèctric proposada pel Govern 
central només ha tingut com a objectiu eliminar el dè-
ficit tarifari –només ha tingut com a objectiu eliminar 
el dèficit tarifari. Objectiu que compartíem i que com-
partim, però que s’ha de complementar amb allò que 
no ha fet, i és que aquesta reforma no fixa un full de 
ruta precís de l’estratègia energètica global espanyola 
i, per tant, doncs, és estrictament una visió pressupos-
tària, financera, econòmica al marge del que hauria 
de ser una visió energètica de repercussió en les nos-
tres estructures industrials i empresarials i, evident-
ment, de l’evolució de la nostra posició, sobretot en el 

camp de la indústria. Per tant, la reforma ha dit que 
només aborda els costos regulats, que no planteja una 
modificació substancial de l’organització, dels meca-
nismes de formació de preus, que no fa un replante-
jament estratègic dels vectors de creixement dels di-
ferents sectors energètics. I per tant, ja li anuncio o ja 
li comunico que des del Govern, des del departament 
hem comunitat al Ministeri d’Indústria una proposta 
pròpia des de Catalunya de com entenem que s’hauria 
de regular el mercat elèctric d’una manera alternati-
va a l’actualment plantejada, que, ho torno a repetir, 
només vetlla per suturar una situació insostenible, és 
evident, però sense una visió estratègica absolutament 
necessària. Hem perdut una oportunitat, perquè és ab-
solutament imprescindible que aquesta reforma tingui 
una visió de futur perquè l’energia contribueixi a la re-
cuperació econòmica, i no està plantejat amb aquesta 
visió.

Hi ha també manca de diàleg, i ho lamentem, i l’hi 
hem exigit i demanat al ministre i l’hi hem ofert al mi-
nistre, al secretari d’estat, al Govern, en definitiva, pe-
rò no s’ha produït. Ni amb les comunitats autònomes, 
ni amb els sector empresarials, ni amb els represen-
tants de la societat civil.

Hi ha també un intent d’invasió competencial, però 
d’això no en farem més qüestió. En qualsevol dels ca-
sos, és evident que, tot plegat, aquesta reforma mani-
festa una manca clara de voluntat de desenvolupar una 
política energètica i té unes clares amenaces que in-
tentaré, d’alguna manera, resumir.

En primer lloc, aquesta reforma desincentiva l’estalvi 
energètic. Molt senzill, tots vostès espero que ho en-
tendran: quan en la nostra factura elèctrica, doncs, es 
fa una ponderació diferent entre el factor d’energia i 
el factor de potència instal·lada, en què prima més el 
factor de potència instal·lada i no el factor de consum 
energètic, estàs desincentivant el consum i, per tant, 
l’estalvi, i, per tant, vol dir que tens costos fixos que 
se’t mantindran invariables en funció de..., al revés del 
que seria desitjable, no en funció del consum, sinó en 
funció de costos estructurals, que, per molt que con-
sumeixes més o menys, tens uns costos fixos que, evi-
dentment, no incentiven les inversions per part de les 
empreses. I és en aquest sentit, doncs, que el preu final 
de l’energia dependrà molt menys del consum i molt 
més de la potència contractada; absolutament el con-
trari del que necessitaríem per incentivar estalvi, efi-
ciència, reducció de costos i, fins i tot, evidentment, 
reducció de consum i de combustibles.

Segona: crea inseguretat jurídica als inversors. Quan 
es revisen les primes amb caràcter retroactiu, això 
fa saltar molts petits i grans inversors, però, evident-
ment, també una expectativa de retracció de possibles 
operacions de cara al futur, per la inseguretat que ge-
nera en el món empresarial.

Tercer, tercera amenaça i tercera, d’alguna mane-
ra, mancança: fa inviable l’autoconsum. A tot Euro-
pa s’està primant l’autoconsum, s’està afavorint l’au-
toconsum, a petita escala, a microescala, allò de la 
generació distribuïda, i, en canvi, aquí s’introdueix 
allò que en diuen «un peaje de apoyo», un peatge de 
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recolzament que és excessiu, que té fins i tot dubto-
sa validesa reguladora, però que és una barrera insal-
vable perquè el petit consumidor o el petit empresari 
avanci cap al desenvolupament de l’autoconsum elèc-
tric, que al mateix temps ens permetria millorar molt 
el nostre mix energètic i la nostra visió, també, de con-
tribució als objectius de reducció d’emissions i d’estal-
vi energètic. 

En quart lloc, afavoreix..., i, per tant –diguem-ho al 
revés–, dificulta i retrau la inversió en xarxes elèctri-
ques i posa en risc a mitjà termini –no a curt, però a 
mitjà termini– la qualitat futura del servei i de les nos-
tres xarxes. Totes les empreses distribuïdores ja han 
anunciat que davant de la reforma elèctrica aturen els 
seus plans d’inversió, redueixen les seves partides de 
manteniment, i això tindrà una repercussió a dos, tres 
anys vista en la qualitat i en la seguretat de les nostres 
xarxes de distribució.

Cinquena: condemna la viabilitat de les plantes de ci-
cle combinat de gas. Davant de la necessitat de dis-
posar de centrals de cicle combinat com a backup del 
sistema, tant ara com en el futur, és necessari que es 
retribueixin d’una manera econòmicament estable 
aquestes instal·lacions que permeten, amb l’impuls 
fort que s’ha fet a les renovables, tenir, doncs, els va-
sos d’expansió necessaris quan no hi ha sol o quan no 
hi ha vent. Doncs, no es preveuen aquestes mesures, 
i, fins i tot, això pot comportar el tancament d’alguna 
planta de manera definitiva i «quebrantaments» im-
portants en la inversió de moltes empreses importants 
del país, del nostre país també.

Sisè: incrementa els costos de l’energia a importants 
sectors industrials, cosa que, senyora diputada, vostè 
ja anunciava. Fa menys competitiva la nostra empresa, 
incrementa els costos de producció, i això a Catalu-
nya, un país eminentment industrial i amb sectors in-
dustrials d’elevat consum energètic, té unes repercus-
sions clares i de risc: indústries cimenteres, indústries 
químiques de base, siderúrgia, papereres..., impor-
tants sectors estan avui manifestant al Govern, al Go-
vern espanyol, d’una manera clara als mitjans de co-
municació, que aquest canvi regulador comporta una 
pèrdua de competitivitat de la nostra indústria electro-
intensiva davant dels nostres competidors internacio-
nals, com vostè deia.

Hi han empreses concretes, grans empreses que ja han 
manifestat a la Generalitat la seva profunda preocupa-
ció. Estem treballant per veure si estem en condicions 
–la sordesa en aquests moments, doncs, és elevada– 
per intentar introduir modificacions en el paquet regu-
lador, el projecte de llei d’una banda, i els decrets que 
la desenvoluparan de l’altra, per intentar aquesta greu 
repercussió en el nostre sector industrial.

En qualsevol dels casos, aquesta és una regulació que 
tampoc afavoreix allò que molts sectors industrials del 
Camp de Tarragona o determinades àrees industrials 
del país esperaven, que poguéssim regular les xarxes 
elèctriques de distribució tancada, és a dir, aquelles 
zones que, amb centres de producció importants, per-
meten un estalvi de costos com a conseqüència d’es-
tablir uns àmbits en què es pugui tenir una política 

comercial de serveis compartits que reduís costos per 
part de les empreses amb els productors de proximi-
tat; això no es permet. És més, encara es prohibeixen 
les agrupacions d’interès econòmic de consum d’ener-
gia elèctrica i s’impossibilita la venda en mercats a 
termini o mitjançant contractes bilaterals entre pro-
ductors i consumidors d’energia.

Tot plegat, sincerament, una reforma, molt i molt per-
judicial. 

Acabo. Sí, senyora diputada, lamentablement, la re-
forma plantejada afecta greument la competitivitat de 
les nostres empreses. No estimula l’estalvi i l’eficièn-
cia energètica, no aborda la reducció de la dependèn-
cia dels recursos fòssils, no afavoreix el desenvolupa-
ment del sector energètic, tant des d’un punt de vista 
de manteniment com d’innovació tecnològica. Aques-
ta reforma és, d’altra banda, una oportunitat, si més 
no, de reflexió i de reacció, perquè posa de manifest 
la necessitat que Catalunya defineixi el seu propi mo-
del energètic. Tenim estudis solvents, tècnics, sense 
cap càrrega subjectiva ni emocional, que arriben a fi-
xar en un potencial 10 per cent l’estalvi en la factura 
elèctrica, energètica, que representaria poder tenir el 
nostre mix energètic avui existent, amb un model de 
fixació de preus i de regulació del mercat diferent del 
que avui està operant i que se’ns imposa.

En qualsevol dels casos, la reforma del sistema elèc-
tric, senyora diputada, és una evidència més que l’Es-
tat espanyol, lamentablement, no legisla d’acord amb 
els interessos econòmics de les empreses catalanes, i 
urgeix la necessitat que Catalunya disposi, aquí tam-
bé, d’estructures d’estat. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Per a la rèplica té la paraula la il·lustríssima senyora 
Montserrat Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Conseller, ja ho he dit en la meva 
primera intervenció, que l’energia és un bé de primera 
necessitat per a famílies, per a pobles, municipis, per 
a empreses, per a les indústries, i vostè hi ha afegit 
més, diu: «Serà un tema estratègic per al desenvolu-
pament de l’economia, no només d’aquí, sinó l’econo-
mia global.» I els béns de primera necessitat, conse-
ller, com tothom sap, doncs, es caracteritzen per ser 
molt poc sensibles a les variacions de preus. És a dir 
que, encara que s’encareixin, hi ha una certa quantitat 
que es continua consumint, hi hagi el preu que hi ha-
gi, perquè no es poden suplir moltes vegades per al-
tres béns similars. I els economistes anomenen això 
«els productes amb demanda poc elàstica o inelàsti-
ca». I l’energia elèctrica, precisament, és un d’aquests 
casos.

I, tot i això, n’ha disminuït el consum a Catalunya, el 
consum d’energia elèctrica, a causa de la crisi, perquè, 
bé, les famílies, doncs, continuen necessitant uns mí-
nims de consum però intenten estalviar. Els ajunta-
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ments també: es tanquen llums, es fan coses. I ja no 
parlem de la indústria, que si vol continuar produint, 
doncs, necessita consumir, però sí que a un preu molt 
més elevat i molt poc competitiu, com ja s’ha dit aquí.

I aquesta reducció del consum elèctric a Catalunya 
s’ha donat bàsicament per aquests estalvis que ja hem 
dit en quilowatts, però no, moltes vegades, doncs, en 
el preu, perquè, com sabem, hi han hagut diverses pu-
ges, i durant els últims anys moltes més; només l’any 
2013, quatre vegades s’ha apujat el preu de la llum. 
I, a causa del tancament o reducció de l’activitat de 
moltes empreses, Catalunya ha disminuït des del 2003 
fins al 2009 el seu consum energètic industrial al vol-
tant d’un 21 per cent. Però, quan ens mirem en què 
hem reduït aquest 21 per cent de consum energètic, 
ens adonem que el que més ha disminuït són els pro-
ductes petrolífers, és a dir, el GLP, el gasoil, el fuel, 
que ha estat al voltant d’un 44,5 per cent en aquest pe-
ríode llarg. El gas natural només ha disminuït un 17,6 
per cent, i l’electricitat, només un 13,4 per cent. Per 
tant, l’electricitat és l’energia que menys ha disminuït 
en tots aquests anys, del consum d’energia. Per tant, el 
consum d’energia elèctrica és el que més utilitza la in-
dústria catalana en aquest sentit.

Llavors, davant d’aquest panorama que vostè ens ha 
explicat, amb unes conseqüències que ha reportat i 
que pot continuar reportant aquesta reforma –invi-
abilitat de l’autoconsum, no s’aborda la dependència 
dels recursos fòssils, pèrdua de recerca i innovació 
en noves tecnologies energètiques, és una desinten-
sivació de l’estalvi energètic, inseguretat jurídica per 
als inversors, posada en risc la qualitat de les xarxes i 
dels serveis, condemna les plantes de cicle combinat, i 
moltes més que vostè ha exposat–, és evident que això 
és molt greu, i pensem que el Govern espanyol podia 
haver fet alguna altra cosa, com podia haver sigut po-
sar a càrrec dels pressupostos més part d’això, però 
no ho ha fet; n’ha posat una part, però l’altra ha anat 
a càrrec del consumidor. Per tant, digui’ns, conseller, 
què ha fet o què podrà fer el Govern català per pal·liar 
tots aquests efectes tan perversos sobre el creixement 
industrial i, sobretot, a l’energia que pot tenir aquesta 
reforma, a causa d’aquests dèficits tarifaris que no han 
parat de créixer molts i molts anys i que al final els 
hauran de pagar les famílies, les administracions i les 
empreses, sobretot, i el sector industrial.

Ens ha dit que havia fet vostè una proposta; per tant... 
També ens ha dit que es fan el sord i que quan ve-
uen..., quan ens adonem que la nostra indústria és tan 
insensible a deixar de consumir energia elèctrica, tot i 
les pujades de preu, per exemple, com podrem avançar 
amb projectes com el vehicle elèctric o la motocicle-
ta elèctrica, que s’estan impulsant i que són projectes 
que poden tenir un fort impacte industrial i econòmic 
a Catalunya? O si desenvoluparem energies alternati-
ves; a la Unió Europea actualment ocupen 3,4 milions 
de persones en aquests sectors. 

En definitiva, necessitem el nostre model energètic; 
ho ha dit vostè també. Conseller, digui’ns quines me-
sures, accions, actuacions tenen previstes en el futur 
respecte a aquesta reforma que es durà durant aquests 
anys 2013-2014. I tingui en compte, doncs..., també 

voldria acabar dient que és un bé de primera neces-
sitat i que, per tant, ho patim des del més petit fins al 
més gran i des del que mira d’estalviar fins al que con-
sumeix moltíssim. 

I, per últim, dir que només la indústria i les empreses 
ens ajudaran a disminuir l’atur que tant ens afecta i a 
crear llocs de treball i, per tant, a millorar la qualitat 
de vida dels catalans i les catalanes. Com preveu que 
pugui ser aquest model energètic de Catalunya?

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta 

Per a la rèplica té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig. 

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada; si em pregun-
tés o em fes aquesta pregunta en un ambient més col-
loquial, li diria: «Fugi per cames, senyora diputada.» 
La situació és complicada. No, no; no nego que he 
compartit amb el ministre, amb el secretari d’Estat, la 
preocupació davant del greu dèficit tarifari que això 
va representar i ha representat, no? Estem parlant d’un 
dèficit acumulat que si hagués aflorat com a dèficit pú-
blic hauria significat tres punts sobre el producte inte-
rior brut espanyol; haurien saltat totes les alarmes des 
d’una perspectiva financera. 

Val la pena recordar que aquest és un sistema, a més, 
que es va impulsar des d’un punt de vista conceptual i 
legal des del darrer Govern Aznar a Madrid, la legis-
latura del 2000-2004, però que es va desplegar d’una 
manera molt intensa durant els set anys del Govern so-
cialista, i que ara amb el nou Govern, doncs, del Partit 
Popular suposo que finalment han arribat a la conclusió 
que un sistema basat a carregar en la tarifa les primes a 
la producció industrial energètica sense una planifica-
ció clara i, a més, sense calcular els costos que aquesta 
inversió fa recaure en el sistema econòmic, i, per tant, 
com que no ho podien traslladar a tarifa, ho deixaven 
en un forat que s’anava incrementant any rere any, ha 
generat un dèficit espectacular que és insostenible.

Ara seguim creient que tallar en sec i suturar aques-
ta sagnia s’hauria hagut de fer en paral·lel a una visió 
estratègica, tenir en compte també i modular els im-
pactes que això té sobre l’economia real, productiva, 
i això és el que no s’ha tingut en compte. I al mateix 
temps, doncs, s’han abandonat unes visions estratègi-
ques que creiem que en el camp, per exemple, de les 
energies renovables s’haurien hagut de tenir.

També val la pena que contextualitzem en quin mo-
ment es produeix això. Aquest Parlament ja s’hi ha 
manifestat i no els vull tornar ara a inquietar amb el 
tema del fracking, però deixin-me que els parli, no 
del fracking, sinó d’allò que l’origina: el gas d’esquist, 
el shale gas. Això ha representat i està representant 
una revolució energètica en el món, reducció de cos-
tos energètics; als Estats Units s’està reindustrialitzant 
d’una manera intensiva, com a conseqüència que te-
nen un combustible, un recurs que abans no tenien, 
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i han passat a ser autosuficients i exportadors. I això 
té conseqüències en el mercat dels combustibles, de 
l’energia, però també té conseqüències en algun altre 
mercat, sensible per nosaltres també, en el camp de la 
petroquímica, perquè això genera també una reducció 
de costos molt importants, doncs, en les matèries pri-
meres per a determinats químics o petroquímics.

També és evident que els darrers dies hem vist que 
hem de ser molt curosos i exigents amb com trami-
tem els nostres expedients en el tema d’infraestructu-
res energètiques, perquè quan no es fan bé les coses, 
doncs, es pot d’alguna manera hipotecar el desenvo-
lupament de xarxes d’infraestructures d’emmagatze-
matge, ja suposo que intueix a què em refereixo, molt 
necessàries també perquè tinguem més recursos, més 
emmagatzematge, més suficiència i més garantia de 
subministrament. 

En qualsevol dels casos, dir-li que hem intentat i con-
tinuarem intentant, ho hem fet reiteradament, amb 
reunions, directes, bilaterals, monogràfiques, amb el 
ministre, amb el secretari d’estat, participacions a les 
conferències sectorials, escrits en què bastament hem 
intentat fer aportacions però que fins avui no han tin-
gut una resposta. 

També hem atès tots els actors del sector energètic 
preocupats per la reforma, tant des del punt de vista de 
productors, d’empreses distribuïdores, d’entitats d’au-
toconsum, del món de les energies renovables, que, 
òbviament, en el camp de la biomassa, de la coge-
neració, també industrial, tenen greu preocupació en 
aquests moments. 

Ja li dic, haurem de revisar els processos d’adjudica-
ció dels projectes eòlics que s’havien decidit ara fa un 
parell o tres d’anys. Els haurem de revisar. Aquesta re-
forma els fa pràcticament a tots inviables. 

Haurem de revisar, també, evidentment, doncs, de 
quina manera som capaços d’impulsar una acció de-
cidida en el camp de la biomassa, segurament més 
orientat a l’energia tèrmica que no pas a la producció 
d’energia elèctrica, però en tot cas és evident que aquí 
també tenim algun front de preocupació, el camp de la 
cogeneració, que està fent que moltes empreses catala-
nes, doncs, entrin en una situació de, d’alguna mane-
ra, revisió estratègica de les seves inversions i de pre-
ocupació pels seus resultats des d’una perspectiva de 
costos que se’ls descompensen en el moment en què, 
doncs, aquesta situació en què havien confiat i inver-
tit d’una manera important en els darrers quinze, vint 
anys, avui es veu alterada en els seus equilibris finan-
cers i pressupostaris. 

Tot això ens porta que hi treballarem en dos àm-
bits. Un és un compromís també de legislatura amb 
el Grup d’Esquerra Republicana: definir el propi mo-
del energètic de Catalunya. I l’altre, a pesar de la, di-
guem-ho així, joventut del pla, haurem de revisar el 
Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya, perquè 
avui, com a conseqüència també de l’entorn econò-
mic, però d’aquestes decisions, queda alterat en algu-
na de les seves previsions.

Moltes gràcies per la seva atenció, senyora diputada.

La presidenta

El desè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre la negociació del sistema de finança-
ment autonòmic, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista.

Interpel·lació 
al Govern sobre la negociació del sistema de 
finançament autonòmic (tram. 300-00084/10)

Té la paraula la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sam-
pere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Senyores diputa-
des, senyors diputats... Conseller, avui li fem aquesta 
interpel·lació sobre el model de finançament, que es-
tava programada des de ja fa uns dies i que la senyora 
Camacho, eh?, tan generosament ha posat en agenda 
i en actualitat fa dos dies, amb aquesta pirueta estra-
tègica, senyor Coto, li ho transmet de part meva, que 
costa una mica d’entendre, eh?, fins i tot per als lectors 
dels manuals més avançats.

En tot cas, ha vist vostè, conseller, i hem vist nosal-
tres, ho hem vist tots, la virulència de les reaccions del 
senyor Bauzá, del senyor González, de la senyora Cos-
pedal. També, també hem vist, conseller, les declara-
cions de la presidenta d’Andalusia.

I podem encarar aquesta interpel·lació dient-nos tot ai-
xò, eh?, que que difícil és. I ens podem quedar amb 
una exclamació que no estarà en cap cas exempta de 
raó. 

Però a mi m’agradaria, i li ho dic molt honestament, 
conseller, m’agradaria tenir, si fos possible, un altre ti-
pus de conversa respecte a aquesta qüestió. Vejam si 
me’n surto, poder, parlant d’una altra cosa i posant-li 
un altre exemple, del que m’agradaria que no passés 
avui en aquesta interpel·lació.

Miri, vostès es van presentar l’any 2010 a les eleccions 
enmig d’una profunda crisi econòmica, que ja la tení-
em, amb una promesa que era aixecar Catalunya fent 
més amb menys. Se’n deuen recordar. I hem debatut 
tots en múltiples ocasions sobre el que fan vostès, que 
són el Govern, per intentar complir aquesta promesa 
i aquest compromís que tenen amb els ciutadans de 
Catalunya. 

Els seus arguments, que són a més a més arguments 
molt recurrents, que fan servir en els debats plenaris, 
en les rodes de premsa, amb inflació retòrica un dia sí 
i un dia també, en qualsevol comissió parlamentària, 
és que tot és culpa del tripartit i de Madrid. La senyora 
Merkel, la citen molt poc. I d’això n’hauríem, també, 
de parlar algun dia, eh?, d’aquesta contradicció, que 
com poden dir vostès sí a Rajoy..., ai!, sí a Merkel, per-
donin, i no a Rajoy; aquesta contradicció que és votar 
la llei del dèficit zero i demanar tenir més dèficit. 

Però, en tot cas, i tanco parèntesi, i ja ens explicarà 
algun dia aquesta contradicció, el que li estava di-
ent avui és que l’argument recurrent és que vostès 
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fan el que fan, vostès retallen, perquè no poden fer 
res més; que a vostès ja els agradaria gastar, i gastar 
més, però que no poden, que no poden fer res més. 

I jo crec, conseller, que en la complexitat sempre de 
la realitat és important destriar el que és veritat dins 
de la mentida o el que és mentida dins de la veritat. 
I és una obvietat; és una obvietat que el repartiment 
de dèficit que fa el senyor Montoro és injust i és mes-
quí; és una obvietat que ens deuen diners i que els 
necessitem més que mai; és també una obvietat que 
la política d’austeritat mal entesa de la senyora Mer-
kel és completament miop i a més a més contrapro-
duent; és també una obvietat que els governs euro-
peus tenen un marge petit, i que no hi ha ni miracles 
ni fórmules màgiques per sortir de la crisi. Tot això 
és una obvietat. Però expressar unes veritats, conse-
ller, i alçar la veu davant unes injustícies no l’eximeix 
a vostè de tot. Reconèixer unes veritats, hi insisteixo, 
conseller, no és un forfet gratuït a «tot s’hi val», ni 
assenyalant unes injustícies fan bones les altres. 

I jo crec que també hem de parlar de les seves injustí-
cies, i que en algun moment haurem d’entomar el de-
bat del que fan vostès, del que vostès cada dia deci-
deixen, perquè vostès són el Govern de Catalunya, i 
això és el Parlament de Catalunya. I convindria, crec, 
més sovint, recordar el president Tarradellas quan ens 
demanava sobretot i per damunt de tot autoexigència. 

Perquè, si vol, li dic un cop més que les dificultats del 
context les sabem i que les traves que posen els altres, 
doncs, les reconeixem, però no podem eximir de tot 
el nostre Govern. Perquè quan algú elimina impostos 
propis, com vostès han fet, no podem dir que no hi ha 
diners. I quan no s’enfronten els reformes substanci-
als, no podem dir que les coses no funcionen. I vostès 
ho fan. I quan els ciutadans perden l’esperança, no els 
podem dir que es quedin a la sala d’espera en espera 
de no sé què. I vostès ho han fet, conseller.

I, per tant, les dificultats existeixen? Sí. Les injustí-
cies existeixen? També. Però les coses es poden fer 
d’una altra manera. Perquè, si les coses no es poden 
fer d’una altra manera, conseller Mas-Colell, jo ja li 
ho dic clarament i li ho he dit altres vegades: portem 
els papers a una gestoria –portem els papers a una ges-
toria. 

Però si vostè no renuncia a governar, el que no podem 
fer és caure en aquest parany, que és nociu per als ciu-
tadans de Catalunya i per a la democràcia de Catalu-
nya, que és dir: «Esgotarem la legislatura sense fer res 
en aquesta legislatura.» Perquè no només el preu de 
no fer és massa alt en aquests moments, sinó que go-
vernar, conseller, i vostè ho hauria de saber, no és triar 
entre mons ideals –no és triar entre mons ideals–, sinó 
que governar és deixar un país millor que l’actual, o 
almenys, conseller, intentar-ho.

I, per tant, està vostè disposat a tenir aquest tipus de 
conversa, conseller? Està vostè disposat a tenir aquest 
tipus de conversa o continuarem fent de Houdini, es-
capisme? Amb més o menys raons i amb menys o més 
brillantor, però podem tenir aquest tipus de conversa? 
Perquè nosaltres la volem tenir. Jo crec que és obvi en 

quin debat estem, estan vostès, està el Parlament de 
Catalunya, està la societat catalana. 

I aquest és un debat molt important; no seré jo qui li 
ho negui. De la mateixa manera que jo no els dema-
no a vostès que silenciïn en cap moment el debat so-
bre el dret a decidir, també li reclamo –també li recla-
mo–, eh?..., de la mateixa manera, hi insisteixo, que 
nosaltres no diem, escolti, que els arbres no ens dei-
xin veure el bosc, però també li reclamem –també li 
reclamem– que no talem tots els arbres. Perquè sap 
què passa? Que aleshores, miri, ens podem enlluernar 
inclús veient el sol, però no tindrem arbres. Hem de 
cuidar el bosc. Perquè la independència és una opció 
molt, molt legítima, però més enllà d’un sí o un no a 
una forma d’estat, hem de saber en quines condicions 
hi arriba la societat, la societat catalana, el conjunt de 
ciutadans de Catalunya. I això és quelcom que no pot 
ser aliè al Govern de Catalunya. 

I l’únic, li ho dic sincerament, que no s’hi val és tenir 
l’estratègia del «com pitjor, millor»; l’únic que no val 
és seguir fent gimnàstica en espera que arribarem a 
una situació de saturació, perquè tenim, tenen vostès, 
per mandat del poble de Catalunya, la responsabilitat 
de governar el present, la responsabilitat d’enfortir el 
nostre present, independentment de les opcions legíti-
mes de futur que tinguem cadascú.

I, per tant, li torno a preguntar si podem tenir aquesta 
conversa, si podem tenir la conversa del que fan vostès 
mentrestant. I jo espero honestament, i li ho repeteixo 
les vegades que facin falta, que puguem tenir aquesta 
conversa. 

I és per això que avui li fem una sèrie de preguntes 
molt concretes, a l’espera que vostè, per salut demo-
cràtica, les respongui.

Considera, vostè, conseller, que l’Estatut i la LOFCA  
són lleis d’obligat compliment? I, en particular, què fa-
rà vostè, conseller, el Govern de Catalunya, perquè es 
compleixi –i en quins termes– la disposició addicio-
nal setena de la LOFCA, que obliga a una revisió quin-
quennal del nostre model de finançament? 

Ha demanat vostè la convocatòria de la Comissió 
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat? 
Ens pot, si us plau, explicar quins són els treballs i les 
propostes que porta el Govern de Catalunya al Comitè 
Tècnic Permanent d’Avaluació del Model de Finança-
ment que es fixa també a la disposició addicional se-
tena? 

Quina serà la seva proposta, conseller, per insistir en 
els principis d’ordinalitat, millor solidaritat via la re-
forma dels fons d’anivellament, més capacitat nor-
mativa i més transparència que estan en el nostre Es-
tatut i que estan reconeguts fins i tot després de la 
sentència?

I quins són també, conseller, els passos que ha seguit 
el Govern per posar en marxa el consorci tributari que 
reconeix el nostre Estatut, que, com saben molt bé, 
vostès van col·laborar a escriure i van votar. 

Nosaltres escoltarem atentament les seves respostes, i 
ja li avancem que, com sempre que es tracta de fer jus-
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tícia per Catalunya i aconseguir més recursos per a ca-
talans, li oferim la nostra col·laboració. Independent-
ment dels diferents escenaris de futur que volem per a 
aquest país, també volem, conseller, com esperem que 
vostès vulguin, que en el present puguem treballar per 
enfortir el que tenen els catalans i per enfortir la justí-
cia del nostre autogovern.

Moltes gràcies, conseller.

La vicepresidenta primera

Per a la resposta, té la paraula el conseller d’Economia 
i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
a mi m’agrada conversar, dialogar, parlar, i, per tant, 
com que el tema d’avui és sobre la negociació del sis-
tema de finançament autonòmic, cosa que vostè ha 
adreçat cap al final de les seves observacions, jo em 
dedicaré a adreçar aquest tema, que és el que m’he 
preparat i en el que puc dir algunes coses.

Tenim un sistema de finançament que és vigent des de 
l’any 2009, i que, com vostè sap, preveu una revisió 
quinquennal. De fet, l’any 2014 hauria d’entrar en vi-
gor el nou model de finançament, cosa que ja està cla-
ra que no succeirà. (Veus de fons.) No, no està clar; pe-
rò cosa que..., l’orientació actual és que no sigui aquest 
el cas, però hauria de ser. 

L’actual sistema va entrar en vigor amb caràcter retro-
actiu l’1 de gener de 2009; és a dir, es va aprovar des-
prés de l’1 de gener de 2009. Es va aprovar al Consell 
de Política Fiscal i Financera el juliol del mateix any; 
es va desenvolupar els reglaments, els textos legals, en 
el segon semestre del 2009, i es va reunir a partir..., 
també el 2009, a finals del 2009, el 18 de desembre, es 
va reunir la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fis-
cals Estat-Generalitat, i, posteriorment, es va aprovar 
per la Llei 16/2010, del 16 de juliol, de règim de cessió 
de tributs de l’Estat a Catalunya; es va decidir l’aplica-
ció a Catalunya.

Aquest any 2013 hauria d’haver estat l’any de negoci-
ació del nou model de finançament, i en la reunió del 
Consell de Política Fiscal i Financera, del 21 de març 
de 2013, es va acordar la creació d’un grup de treball 
que havia d’analitzar els efectes de l’aplicació de l’ac-
tual sistema de finançament. Aquest grup de treball 
havia d’elaborar un informe que havia de trametre al 
comitè tècnic permanent d’avaluació, el qual havia de 
proposar les possibles modificacions sobre el sistema 
de finançament al Consell de Política Fiscal i Finance-
ra. Aquest comitè tècnic permanent no està constituït, 
i, per tant, es desconeix la seva composició.

Per la seva banda, el grup de treball creat en el con-
sell, del passat 21 de març, encara no s’ha reunit en 
cap ocasió. I el Ministeri d’Hisenda no té prevista, de 
moment, cap reunió. Jo li pregaré que no me’n doni la 
culpa a mi. No s’ha reunit perquè qui ha format tots 
aquests comitès no l’ha convocat. Que nosaltres tenim 
ganes de fer totes les reunions, de reunir totes les co-

missions mixtes, etcètera, és cosa ben coneguda. Però, 
imagini’s, si ja era difícil per al conseller Castells que 
li fessin cas a Madrid, imagini’s a mi... Ho dic perquè 
el conseller Castells també li podria explicar coses pel 
que fa al consorci, etcètera.

Durant trenta anys Catalunya ha liderat la negociació 
política per al finançament, defensant Catalunya i to-
tes les comunitats. Aquest procés nosaltres pensem 
que al final no ha estat molt satisfactori. I, per tant, 
en aquests moments, la nostra actitud és que partici-
parem plenament, evidentment, en el tema del sistema 
de finançament –perquè això és molt important per a 
Catalunya, en qualsevol eventualitat– i defensarem els 
interessos de Catalunya, però diguem-ne que no trac-
tarem de liderar-ho, perquè al final tractes de liderar 
i després diuen que és culpa teva, eh?, o sigui...; però, 
evidentment, estarem intensament treballant-hi.

Sembla que el pla actual és que s’està fent una revisió 
del sistema fiscal, la Comisión Lagares; i aquesta co-
missió, que es reuneix a porta tancada, està elaborant 
una revisió, ho repeteixo, del sistema fiscal espanyol, 
del qual ha de penjar el finançament autonòmic. Per 
on van les línies d’aquesta revisió no ho sabem, i cer-
tament no és per falta de ganes: si vostè té informa-
ció que nosaltres no tenim, doncs, compartim-la. Jo 
ja li dic la que tinc: no en tinc. Si vostè en té, doncs, 
m’agradaria saber per on li sembla que van les coses, 
perquè és molt important.

Dit això, faré unes quantes observacions sobre líni-
es força de la nostra acció en aquesta dimensió, de la 
nostra participació en aquest procés. Una primera lí-
nia força és que creiem que s’han d’incrementar els 
recursos que rep Catalunya. El procediment actual, 
tal com està en aquest moment, que respon, en part, 
al sistema de finançament i en part a mil trampetes 
–o sigui que no tot és el sistema de finançament, hi ha 
molt també de les trampes que responen a una políti-
ca d’ofec de les finances de les autonomies–, és clara-
ment insatisfactori.

Per donar-li un exemple, aquest any es preveu, per al 
2014, que l’increment de la recaptació d’impostos si-
gui, per a l’Estat, de 12.800 milions. D’aquests euros, 
les autonomies, en conjunt, i Catalunya en particular, 
no en veurem res. De fet, ara ens avisen que rebrem 
540 milions menys que l’any passat, a pesar que diuen 
que l’economia va bé i que preveuen que els ingressos 
augmentaran. No en dono la culpa, d’això, al sistema 
de finançament, eh?, això són les múltiples trampetes; 
però, en fi, aquesta serà una línia orientativa de la nos-
tra acció. 

No ens agrada el plantejament, diguem-ne, d’origen 
alemany, la LOFCA i model alemany; no ens agrada 
el plantejament de suma zero que té el sistema de fi-
nançament, que és quelcom que estimula el conflic-
te entre comunitats autònomes, quan, m’ho sembla a 
mi, que el tema fonamental és com es divideixen els 
ingressos entre les comunitats autònomes i el Govern 
central. 

He dit que era d’origen del model alemany; és efectiva-
ment d’origen del model alemany, però és sorprenent 
com, en el cas d’Alemanya, el sistema de distribució 
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–que és un sistema de fons i de fons d’anivellament, 
etcètera– genera una distribució que és, en termes per 
capita, horitzontal, pràcticament, tots..., per alemany, 
tots els lands reben el mateix. I el sistema espanyol, 
quan el poses en termes per capita, homogeneïtzats, 
etcètera, pinta..., un per aquí, l’altre va per allà, l’al-
tre més avall, etcètera. S’ha intentat arreglar. L’últim 
model de finançament ho va intentar arreglar afegint 
més..., al model alemany, més fons. Va ser una mena 
de cosa ptolemaica, és a dir, anar afegint epicicles; pe-
rò, en fi, el resultat no ha estat satisfactori. I, ja ho dic, 
la nostra línia d’orientació és retenir més dels nostres 
ingressos a Catalunya, i, per descomptat, no ens opo-
sem al fet que altres comunitats autònomes rebin més. 
Això anirà com anirà. Creiem que la línia essencial de 
divisió és entre comunitats autònomes i Govern cen-
tral.

Després li parlaré de coresponsabilitat fiscal i d’altres 
coses.

La vicepresidenta primera

És el torn de rèplica de la diputada Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Conseller, que és 
difícil..., m’ho diu o m’ho explica? Oh, és que ja ho sa-
bem que és difícil! Vostè, en una descripció de la rea-
litat i del que va passar, ens ha explicat efectivament 
com la negociació de l’anterior model de finançament 
va ser llarga, dura i difícil. I ho va ser. I es va aconse-
guir, un any després del que tocava, un model, per cert, 
que inclús vostès mateixos a les conclusions del pacte 
fiscal van reconèixer que havia donat... –també hi va 
votar Esquerra Republicana, oi que sí?–, un model que 
havia donat un salt qualitatiu i quantitatiu molt impor-
tant, però, efectivament, negociar-lo va ser molt difícil. 
I això és el que li estem demanant.

I li ho hem dit: independentment d’altres debats, 
que són molt importants i als quals, lògicament, tant 
aquest Parlament, com la política catalana, com la so-
cietat catalana, hi destinen molt de temps, indepen-
dentment d’això, haurem de veure –perquè la llei obli-
ga a una revisió quinquennal–, com tornem a negociar 
una millora d’aquest sistema. Que serà difícil? Molt 
difícil. I vostè em demanava si jo en tinc informació... 
Home, conseller, no, no..., la hi estava demanant jo a 
vostè, què està fent vostè per tenir aquestes reunions i 
quines propostes està fent vostè perquè es convoquin 
aquestes comissions. Perquè, escolti, jo no he vist ni 
una carta ni he vist res que vostès demanin que es 
convoquin..., ni les comissions mixtes, ni els comitès 
permanents, ni quines són les seves propostes, con-
seller. 

I, per tant, si vostè el que em diu és que està a l’espe-
ra i que s’arronsa d’espatlles, i que renuncia a liderar 
una millora... El que m’està dient, no ens enganyem, 
és que li és igual nou que noranta. I, si li és igual nou 
que noranta, doncs, sincerament, i li ho dic amb tota 
l’honestedat, no estarem fent el que ens toca per enfor-

tir el present dels ciutadans d’aquest país –no estarem 
fent el que ens toca. 

Vostè no pot dir: «Imagini’s si al conseller Castells..., 
a mi quin cas em faran!» Perquè, com pot compren-
dre, tots tenim les nostres opinions sobre les habilitats 
polítiques i negociadores de les persones, però és que 
els dos són consellers del Govern de Catalunya! És 
que estem parlant del Govern de Catalunya, conseller, 
i de la força de les lleis que vostè té darrere, no només 
de l’Estatut, sinó també de la LOFCA. 

I el que li estàvem demanant, i vostè continua sense 
respondre, és quines són les seves propostes i quines 
són les seves accions. No que ens descrigui el que va 
passar, no que ens digui que tot és molt difícil, perquè 
això ja ho sabem. Volem saber com entomaran, vos-
tès, aquesta negociació.

I si vostè em diu que renuncia a liderar-ho perquè ja 
està cansat, l’únic que acabarà passant, independent-
ment d’altres coses, és que podem acabar, per primer 
cop en la història democràtica de Catalunya, tenint un 
sistema de finançament que, en lloc de suposar una 
millora –com han suposat els diferents set models de 
finançament que hem tingut fins a la data, des dels que 
va negociar el president Pujol, els que va negociar el 
conseller Mas i els que va negociar el president Mon-
tilla i el conseller Castells–, per primer cop, tindrem 
un model de finançament que, en lloc d’anar endavant 
i respondre a les demandes pròpies de Catalunya, i 
aquest cop, a més a més, amb un Estatut que ens ho 
avala, tindrem un model pitjor.

I aleshores estem fent aquest exercici, disculpi’m, con-
seller, que és l’únic que nosaltres creiem que no s’hi 
val, que és seguir fent gimnàstica per la saturació de la 
situació; que és aquesta tàctica que quan tot vagi pit-
jor acabarà anant millor. Però millor per a qui?, per als 
interessos de qui? És aquest excés de tàctica, sincera-
ment, conseller, el que nosaltres no acceptem.

I, per tant, jo li reformulo un cop més les pregun-
tes que li intentava fer en la primera part d’aquesta 
interpel·lació. Quines són les seves propostes? Quines 
accions concretes? Perquè nosaltres el sentim atenta-
ment al faristol, i sempre parla només d’una cosa, i 
enviant cartes i missatges i retòrica només d’un tema... 
Ho entén? I Catalunya no es pot dirimir en un monote-
ma, devem tenir més coses a parlar. Què han fet, vos-
tès, per aconseguir tot això? Ahir el senyor Homs, per 
exemple, presentava un recurs contenciós administra-
tiu per al repartiment del dèficit. Molt bé. Què pensen 
fer perquè es pugui negociar aquest nou model de fi-
nançament que marca la llei? Quines accions ha fet el 
Govern de Catalunya i què n’esperen obtenir?

Li hem fet un oferiment, que és col·laborar plegats, a 
manera de comissió bilateral o a manera de tenir, amb 
la fórmula parlamentària que vostè vulgui, debats o 
grups en aquest Parlament. Creiem que és un tema im-
portant, perquè, efectivament, en aquests moments, 
per la crisi, per la seva política d’eliminar impostos, 
tenim dificultat de recursos, i els podríem obtenir així 
i encarar millor els nostres pressupostos. I, per tant, 
conseller, li tornem a oferir la nostra col·laboració.
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Però vostè ha d’entendre que vostè ens ha de dir què 
és el que pretén, perquè diu que estava molt clar, però, 
jo crec, senyores i senyors diputats, que ningú de nos-
altres ha acabat d’entendre exactament el que vostès 
pretenen amb això.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

És el torn de rèplica del conseller, per un temps mà-
xim de cinc minuts.

El conseller d’Economia i Coneixement

Miri, nosaltres treballem cada dia i amb enorme in-
tensitat en defensa dels interessos econòmics i parti-
culars de Catalunya.

I jo li torno la pregunta: quin és el seu model?, què és 
el que proposa el PSOE per al finançament de les au-
tonomies o per al finançament de Catalunya? I no fa-
cin cares, no. Els demano: què proposa el PSOE? Jo ja 
li dic el que proposo, està en la línia del pacte fiscal: 
recollim tots els impostos i negociem el pagament per 
solidaritat. 

Vostè ho compra, això, o no ho compra? El PSOE  
ho compra, això, o no ho compra? Què pretén el 
PSOE, què vol? I vostè diu que jo haig de treballar 
per..., ho faig cada dia i constantment. I vostè ha de 
fer el mateix. Amb qui? Amb el PSOE, amb els seus 
amics de Madrid. I ja ho sap, que és molt difícil, ho 
sap perfectament. Ho sap perfectament, perquè el con-
seller Castells s’hi va trencar les banyes, i suposo que 
vostè també; per tant, em podrà passar alguna infor-
mació: quin és el model de finançament del PSOE per 
a les autonomies en general i per a Catalunya en parti-
cular? Jo crec que hi ha pocs dubtes de quin és el nos-
tre model de finançament i les línies generals per al 
nostre model de finançament; que ja, per continuar la 
conversa amb un to distès, que és el que toca, també li 
parlaria de... (Veus de fons.) No sé de què riu, sincera-
ment –no sé de què riu. Li deu fer molta gràcia. No sé 
què m’està dient de la tàctica; jo he vist avui una gran 
exhibició de tàctica. 

Digui’m quin és el seu model, digui’m quin és el 
model del PSOE; potser m’agradarà i m’hi sumaré. 
No em digui abstraccions, eh?: digui’m com aconse-
guirà que tinguem més recursos, digui’m com acon-
seguirà més coresponsabilitat fiscal, digui’m com 
aconseguirà una estructura de recaptació fiscal, di-
gui’n «hisenda pròpia» o digui’n com vulgui; que jo 
sàpiga, el conseller Castells no se’n va sortir. És crè-
dit del conseller Castells que quan va intentar im-
plementar el consorci li van dir que el consorci seria 
una porta que diria «consorci» i llavors a la dreta 
n’hi hauria un i a l’esquerra n’hi hauria un altre. I el 
conseller Castells, a crèdit seu, va dir: «No, això no 
és el que hauria de ser.» Bé, què està disposat a fer 
el PSOE? A què està disposat a comprometre’s el 
PSOE? Serà molt interessant escoltar-ho, perquè al 
final serà molt rellevant.

Nosaltres, ja li ho dic, volem un model que doni més 
per a Catalunya, que hi hagi molta més coresponsabi-
litat fiscal, incloent-hi la gestió tributària, que hi ha-
gi molta més lleialtat institucional. No té sentit que 
l’IVA estigui topat; no té sentit que, si ens hem de gas-
tar 4 milions arreglant uns ponts a la Vall d’Aran, 1 
milió se l’emporti l’Estat en forma d’IVA, etcètera. 
I, tot plegat, el sistema ha de ser més transparent, la 
multiplicitat de fons és extremadament confusa i pot 
tenir efectes perversos. Això s’ha de simplificar.

En fi, i si ens vol ajudar, ens pot ajudar amb el següent 
–i torna a ser el PSOE. S’està introduint aquesta idea, 
que reflecteix un diari que em farà un calbot, però ho 
dic, un diari que pretén ser seriós, un diari econòmic 
que pretén ser seriós, que avui mateix, per exemple, 
diu que «Madrid aporta 66.000 millones de euros ca-
da año a la caja común, mientras que Cataluña solo 
aporta 27.000 millones». Si un pensa un segon, ja veu 
que això és un absurd, això no pot ser veritat. Efecti-
vament no ho és. Quan això ho diu el president de la 
Comunitat de Madrid, ho diu molt acuradament, de la 
següent manera: «Pues, por ejemplo, que los 66.000 
millones de recaudación fiscal en Madrid se convier-
ten en 11.000 millones...» En fi, és igual. «Recauda-
ción fiscal en Madrid», és a dir, els 66.000 milions és 
el que s’ingressa a les adreces de Madrid. Però això ja 
és veritat per un diari que es considera seriós. Denun-
ciï-ho –denunciï-ho–, i això és ajudar.

La vicepresidenta primera

L’onzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació... (Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo demana per parlar.) Ha 
tingut temps per interpel·lar el conseller, senyora Mar-
tínez-Sampere. La dinàmica habitual és que, en cas 
d’interpel·lacions, no hi ha al·lusions.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

M’ha fet unes preguntes molt directes, senyora presi-
denta.

La vicepresidenta primera

Senyora Martínez-Sampere, cregui’m, és l’habitud. 
(Remor de veus. Pausa.)

Interpel·lació
al Govern sobre els efectes de la 
pròrroga pressupostària en les polítiques 
educatives (tram. 300-00089/10)

L’onzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la pròrroga pressupostària en 
les polítiques educatives., presentada pel Partit Popu-
lar de Catalunya. Té la paraula, per exposar la interpel-
lació, la diputada senyora Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable consellera de Ense-
nyament, honorable conseller, señoras y señores dipu-
tados, la primera responsabilidad de un gestor públi-
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co es rendir cuentas a los ciudadanos, sobre todo de 
cómo se ha gastado el dinero público que le han confi-
ado. Este control a la acción del Gobierno se produce 
naturalmente una vez al año en el debate y aprobación 
de presupuestos, en el que el Gobierno, ustedes, expli-
can cómo han gastado su presupuesto y cómo lo quie-
ren seguir gastando, y nosotros, el Parlamento, pode-
mos plantear públicamente una alternativa, ejerciendo 
nuestra legítima acción de oposición y control a la ac-
ción del Gobierno, en representación de los ciudada-
nos que nos han votado. Esta es la esencia de la demo-
cracia y lo que la diferencia de otros regímenes donde 
los gobiernos hacen y deshacen sin rendir cuentas ni 
tener que someterse a los debates y las votaciones de 
un parlamento, que es un poder independiente en un 
estado de derecho.

Esta normalidad democrática ustedes se la han nega-
do este año a los ciudadanos. Sin embargo, que sea 
anormal, no significa que sea ilegal. Ustedes, el Go-
bierno de la Generalitat, apoyados por la mayoría que 
representa el nuevo tripartito, con Convergencia, Unió 
y Esquerra, pueden aprobar una prórroga presupu-
estaria, es legal, y nosotros respetamos las mayorías 
competentes para decidir, en este caso, evitar el de-
bate presupuestario. Pero también nosotros podemos 
ejercer nuestra responsabilidad y nuestra independen-
cia planteando esta interpelación que busca respuestas 
y explicaciones al modo en que ustedes han decidido 
qué y cómo gastarán este año en educación.

La prórroga presupuestaria ha sido la argucia de un 
gobierno débil, que no cuenta con los apoyos nece-
sarios para afrontar un debate presupuestario abier-
to, completo y detallado; un gobierno cobarde, que 
no quiere dar la cara ante los ciudadanos y explicarles 
cuánto y por qué recortan este año en educación y en 
sanidad; un gobierno cuyas prioridades no responden 
a su responsabilidad constitucional y estatutaria, que 
no es trabajar por la secesión. Su legitimidad como 
miembros del Gobierno de la Generalitat no es para 
romper con España, sino para garantizar a los ciuda-
danos la prestación de las competencias autonómicas 
que el Estatut nos reconoce, como es la educación. Ti-
enen ustedes la responsabilidad de priorizar sus com-
petencias y, si no lo hacen, tienen la obligación de ex-
plicar a los ciudadanos cuánto cuesta financiar ese 
otro objetivo, la ruptura con España, quitando dinero, 
por ejemplo, a la educación.

El futuro que ustedes nos plantean a los catalanes es 
tan incierto y tan improvisado que se entiende que 
tengan que gastar mucho en sacarlo adelante, porque 
no es de sentido común que convenga saltarse la lega-
lidad, colocándonos en una posición antisistema de la 
que no se sabe cómo vamos a salir. Es difícil de creer 
que fuera de España y de Europa seremos la envidia 
del mundo y tendremos mayor esperanza de vida, y 
también menos cáncer; es difícil convencernos de que 
todos los responsables de la Unión Europea mienten 
cuando nos dicen que si salimos de España ya no esta-
remos en la Unión.

Es comprensible que plantear públicamente todo esto 
como sensato, como preferible y hasta patriótico cu-
este mucho dinero, que usted sabe que ninguna admi-

nistración pública tiene hoy. La secesión disfrazada de 
una autodeterminación que no casa con la situación 
política de Cataluña o de una consulta que pretende 
ser legal pero que es ilegal si no se hace en toda Es-
paña, esta es la prioridad del Gobierno tripartito naci-
do para la secesión, y a esto dedican ustedes esfuer-
zos y recursos públicos que aumentan cada año. Lo va 
publicando la prensa, la única fuente de información 
que tenemos, porque ustedes ni debaten en este Parla-
mento ni contestan a nuestras preguntas escritas como 
corresponde.

La primera cuestión que le planteamos, consellera, es 
si ha defendido usted su presupuesto donde toca, que 
es en el seno del Gobierno de la Generalitat. Los ca-
talanes tienen derecho a saber, por encima del debate 
sesgado y falseado de lo que se debe, lo que se presta 
o lo que se paga, algo que es muy fácil de entender y 
de contrastar: la Generalitat tiene cada año para gas-
tar un presupuesto de 37.000 millones de euros, y esos 
los tiene, vienen de nuestro impuestos, una parte los 
recauda la propia Generalitat y otra parte los recauda 
el Estado; es el modelo de financiación que Artur Mas 
pactó con Zapatero. Y podemos ver en la web ofici-
al gencat.cat cómo se reparten los 37.000 millones se-
gún el presupuesto 2012 que el Gobierno prorrogó con 
la autorización de Esquerra. Pues bien, 2.000 millo-
nes van a pagar intereses y 6.000 millones se destinan 
a sostener el sector público catalán, el entramado de 
empresas, consorcios y agencias públicas que repre-
sentan el sector autonómico más caro de España. Gas-
tar así estos 6.000 millones es una decisión soberana 
y legítima del Gobierno de la Generalitat pero que los 
catalanes tienen derecho a conocer. Si del resto –que-
dan 29.000 millones– se dedican a educación 5.600 
millones, más millones o menos millones también es 
una decisión soberana y legítima de la Generalitat.

Nosotros, consellera, le reclamamos que pelee usted 
por conseguir más recursos públicos para la educa-
ción donde toca, que es en el reparto que realiza el 
conseller Mas-Colell, en el seno del Gobierno auto-
nómico de Cataluña. Con él entendemos que debe us-
ted negociar y defender la prioridad para Cataluña, 
para el futuro de Cataluña, de dotar suficientemente 
a la educación y de recortar en otros departamentos. 
Buscar otros responsables es saltarse un paso en la ca-
dena de la responsabilidad presupuestaria.

Ya sabe que compartimos que no solo con dinero se 
garantiza la calidad y la excelencia, pero es que, mi-
re, creemos que a su departamento le debería tocar 
más. En 2012, el conseller Mas-Colell le asignó a us-
ted 4.600 millones, que sumados a la partida de uni-
versidades e investigación, otros 1.000 millones, su-
man 5.600 millones de euros, un 2,8 por ciento del 
PIB catalán de aquel año; un porcentaje que baja año 
tras año, por una parte descargando en las familias el 
gasto en educación, y por otra, colocándonos a la cola 
de España, como la cuarta o la quinta comunidad que 
menos dinero público gasta en educación.

Solo para mantener los niveles de gasto público de 
otros años podría usted reclamar 1.000 o 2.000 mi-
llones más, un aumento presupuestario del 35 por 
cien to que podría usted gastar en guarderías, colegios 
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públicos, conciertos, posobligatoria, formación profe-
sional, universidades, becas, ayudas..., no digamos pa-
ra colocarnos en la media española o en la media eu-
ropea. Pero es que usted no solo se conforma con un 
presupuesto inferior al que podría defender, sino que 
además acepta asumir recortes lineales indiscrimina-
dos, que, claro, luego tiene muchos problemas para re-
partir y para repercutir.

Es cierto que la situación financiera que heredaron us-
tedes del tripartito de izquierdas –que se compara a la 
que el Gobierno de España heredó de Zapatero– obli-
ga a todos los gobiernos a reducir drásticamente gas-
tos e inversiones, es verdad, obliga a recortar; pero no 
de manera indiscriminada y lineal. Si para presupues-
tar hay que priorizar, para recortar hay que priorizar 
todavía más. Nos parece injusto que acepte usted re-
cortes en su conselleria, un departamento infradotado 
y que presta un servicio básico, mientras que se man-
tienen y aumentan los gastos identitarios, así como la 
financiación de la red clientelar de empresas públicas 
y asociaciones privadas que les están ayudando en sus 
objetivos separatistas bajo coartadas culturales. Noso-
tros creemos que Cataluña tiene mucho que recortar 
antes que tocar la educación.

La reducción del déficit público, que no es sino no 
gastar lo que no se tiene, es obligatoria, y el Gobierno 
central da pautas a las comunidades con sus decretos, 
pero no nos vale que usted utilice estas pautas, que 
primero critica pero luego aplica a rajatabla y antes 
que nadie, como excusa para su actitud resignada con 
el nivel de recorte que le asignan. Porque si Cataluña 
cumpliera el objetivo de déficit sin tocar la educación, 
cerrando empresas públicas, quitando subvenciones a 
chiringuitos separatistas dentro o fuera de Cataluña, 
dedicándose a lo que le compete y no a otras cosas, 
nadie –puede estar segura– iría a pedirle explicacio-
nes; es más, serían ustedes un ejemplo de sensatez y 
priorización del interés de los ciudadanos.

Sin embargo, usted ha reducido el gasto por alumno 
380 euros este curso, un 10 por ciento, y se enfrenta a 
un aumento de veinte mil alumnos con la misma plan-
tilla docente. 

Anuncia usted planes ambiciosos y atractivos, como el 
PIM, con cuatro horas de refuerzo para 4.100 alumnos 
en grupos reducidos, o el Plan de plurilingüismo, pa-
ra introducir la vehicularidad del inglés en cincuenta 
y dos centros. Pero, si con su presupuesto no llega a 
cubrir lo básico, ¿de dónde piensa recortar para pagar 
estos proyectos? ¿O van a ser promesas sin cumplir?

Ha reducido los conciertos y mantiene un sospecho-
so silencio sobre las condiciones de renovación. ¿Va 
a pagar usted los atrasos a estos colegios, 24 millo-
nes a junio? ¿Puede garantizar que los conciertos se 
renovarán sin imposiciones ideológicas? ¿Qué va a pa-
sar con los contratos programa? ¿Apuestan ustedes de 
verdad por la educación preescolar? ¿Les parece jus-
to y realista trasladar su compromiso financiero a los 
ayuntamientos y las diputaciones? Mire, en Barcelona 
las guarderías públicas no llegan al 41 por ciento de la 
demanda y acumulan una deuda ustedes de 16 millo-
nes y medio. ¿Han evaluado el impacto de la jornada 

intensiva en la educación de los jóvenes? Más que una 
mejora de la calidad pedagógica parece una medida 
de ahorro. ¿Han replanteado la oferta de extraescola-
res? ¿Cómo plantea para este curso la polémica de la 
fiambrera, de la que ahora no se habla?

Familias, docentes y centros se enfrentan a un nuevo 
curso marcado por la incertidumbre presupuestaria, 
deudas por pagar y menos margen en las familias pa-
ra suplir las deficiencias del servicio público. Los ca-
talanes merecen una respuesta clara, un compromiso 
realista que usted ahora tiene la oportunidad de ofre-
cernos.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, la consellera d’Ense-
nyament, senyora Rigau.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats..., se-
nyora diputada, jo celebrava que poguéssim tenir una 
interpel·lació sobre un tema que no fos identitari, lin-
güístic, i que fos pressupostari i de traducció de pro-
grames de política educativa per aplicar als nostres 
centres. Però veig que ha trobat la manera de relacio-
nar una cosa amb l’altra i l’ha forçat moltíssim.

Però, miri, permeti’m que li ho digui: és veritat que 
hem anat a pròrroga, i tots sabem per què, perquè vos-
tè no pot desitjar per al Departament d’Ensenyament, 
després de tots els desitjos que ha formulat, no podia 
desitjar que jo tingués un pressupost basat en el 0,7, 
ho suposo. Si havíem de fer el pressupost amb l’in-
dicador de dèficit, imagini’s quin pressupost hauríem 
tingut. Ens vam esperar, vam «apretar», vam inten-
tar negociar, ens vam quedar a l’1,58. És veritat que 
demanàvem l’1,8. S’imagina quin pressupost hauríem 
tingut amb el 0,7?

Miri, la pròrroga en el Departament d’Ensenyament 
pràcticament li permetrà, d’acord amb els mecanis-
mes col·laterals, tenir el mateix pressupost que havia 
tingut el 2012. Però hi ha una cosa que vostè ha de 
saber: el Govern, i ho diu l’Estatut, és únic i solidari. 
Plantejar la política d’una conselleria o el pressupost 
d’una conselleria en contra de les altres i dient «vostè 
a veure si plora i treu i treu d’allà...», és no conèixer el 
Govern. Aquest Govern és únic i solidari.

Ara... (veus de fons), puc parlar, senyora diputada? 
M’atén? (Veus de fons.) No ho sé, vull dir..., em sem-
blava que era jo la que parlava, també m’adreçava a la 
senyora diputada. Vostè, si coneix el pressupost d’En-
senyament, deu conèixer que té dues bandes: una, que 
és molt important, evidentment, la central, la que ve 
dels pressupostos de la Generalitat, i, una altra, que 
són uns fons finalistes. Com és que en la seva inter-
venció no ha tingut ni una paraula per al que repre-
senten els fons finalistes de Madrid? Com és que tot 
això que vostè exigeix aquí no ho explica en les seves 
trobades sectorials?
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Fem un repàs? Fem un repàs! Vostè m’ha dit el pressu-
post que tenia el 2012. Certament. I jo, a finals d’any, 
li podré dir el que he executat i espero acostar-m’hi 
pràcticament d’una manera total –pràcticament. 
D’acord? Perquè la prioritat són les polítiques socials.

Ara, anem a mirar –anem a mirar-ho– què rebíem 
de fons finalistes en educació. Sap que el Ministeri 
d’Educació, el 2010, enviava 143 milions i que el 2013 
n’ha enviat 4? (Veus de fons.) Sí, sí..., senyora dipu-
tada, el pressupost d’Ensenyament és molt fàcil: Ge-
neralitat i fons de Madrid. Miri: garantir la gratuïtat 
del segon cicle d’educació infantil, pla Educa3; llars 
d’infants: Programa escola 2.0. Miri, hem passat de 18 
milions a 0. Garantir el segon cicle: de 56 milions a 0. 
Programa per disminuir les desigualtats educatives: 
d’1.200.000 a 0. Pla per a la reducció de l’abandona-
ment prematur: de 7 milions a 0. Senyora diputada, ha 
sigut més beneficiós per a aquesta conselleria tenir pròr-
roga que no pas que el ministeri tingués pressupost!

Fixi-s’hi, el gran contrasentit: ha estat més benefici-
ós per a la conselleria d’Ensenyament tenir pròrroga 
dels pressupostos del 2012 que haver tingut un pres-
supost del 2013. I ja no li dic el que ens tocarà del 
pressupost del 2014, on suprimeixen els ajuts per a 
llibres de text, on els pocs recursos que sembla tenir 
el ministeri els dedicarà a una plataforma digital per 
centralitzar el material didàctic. I, si ho vol, li expli-
caré les beques. Sap quantes beques per a llibres de 
text se’ns han quedat aquest any? Quatre milions. Se 
n’havien arribat a tenir cap a 20.

Per tant, si a vostè li preocupa que a les polítiques edu-
catives del país els hagi perjudicat una pròrroga, tregui-
s’ho del cap –tregui-s’ho del cap. Quan vam explicar 
a l’inici de curs..., i jo vindré a la comissió d’educació 
com cada any a explicar com comencem el curs i com-
prometem els fons que van del 13 al 14, tot té dotació 
pressupostària a darrere. És evident que demanem el 
suport a altres administracions que tenen també com a 
funció ajudar el món local, evidentment, com també a 
altres entitats, perquè nosaltres som capaços d’optimit-
zar i articular tots aquells mecanismes que ens perme-
tin mantenir els serveis que volem prestar. 

Ara, com és que en un pressupost del 13 del Govern 
espanyol la part del Ministeri d’Educació ens ha re-
presentat una caiguda d’un 96 per cent? Això li hauria 
de preocupar –això li hauria de preocupar. O..., no?, 
no l’hi preocupa? No li preocupa que les beques, quan 
no han estat transferides, hagin baixat? No li preocupa 
que el programa de biblioteques escolars hagi passat 
d’1.000.700 a 0? No li preocupa que el programa de 
reutilització de material escolar hagi passat d’11 mi-
lions a 2,300? No l’hi preocupa?

A vostè, què li preocupa?, la plantilla docent? És la 
mateixa: 20.000 alumnes, sí, 10.000 d’ensenyament 
reglat, 10.000 de no-ensenyament reglat. Amb la plan-
tilla tots sabem què representa. Però és que la plantilla 
serveix per oferir docència i les hores de docència són 
les mateixes.

Vostè em diu: «Ha tancat alguna unitat de concert.» 
Evident. Igual que de públiques. La qüestió demogrà-
fica ha afectat els dos sectors: ha afectat la pública i ha 

afectat la concertada, cadascú dins el marc legal. Al 
febrer, diu: «Guarda un silenci preocupant per la con-
certació.» No, senyora, no; estem seguint la norma, to-
ca el gener-febrer..., doncs, al gener-febrer procedirem.

Que vostè creu que no és voluntat d’aquest Govern 
donar continuïtat als projectes consolidats? Evident. 
Ara, necessitem que les condicions per les quals es va 
atorgar el concert es mantinguin i que hi hagi la de-
mografia adient, a la pública i a la concertada. Hem 
crescut en programes? Sí senyora, i hem crescut en re-
sultats, sí senyora, perquè no tot depèn només de les 
xifres. La manera de treballar, la manera d’organitzar, 
les directrius pedagògiques, aquestes són les que pro-
mouen realment el canvi.

Vostè em diu: «Anuncien un PIM; com el pagaran, 
aquest pla d’impuls i millora a secundària?» Ja li ho 
vam explicar: reduint optatives. Tenim el mateix pro-
fessorat, però, ampliant horaris de matèries fonamen-
tals en lloc de diversificar el currículum. El contracte 
programa? El contracte programa estava esgotat en si 
mateix, ja no podíem prorrogar-ho més. Hem conver-
tit aquella dotació en una convocatòria pública, que a 
més a més quedarà incorporat en el nou model de con-
certs que farem a partir de gener, que tindrà en comp-
te el que preveu la LEC en aquests aspectes. Que es 
pensa que no ha estat important per a aquest departa-
ment no disminuir la plantilla amb un pressupost de 
pròrroga? Mantenir la plantilla docent és quelcom que 
demostra una prioritat, perquè ho hauria de fer pro-
porcionalment a la pròrroga i no ho hem fet, l’hem 
mantingut.

Per tant, senyora diputada, vostè el que venia a dir és: 
«Vostès tenen un pressupost d’educació insuficient.» 
Jo sóc la primera de demanar més pressupost. Tam-
bé li ho dic: si tinguéssim més pressupost el gasta-
ríem diferentment de quan n’hi havia més anys enre-
re –el gastaríem diferentment. Però també sabem que 
tenim l’obligació d’optimitzar al màxim el que tenim i 
de clarificar quines són les claus per a la millora de la 
qualitat docent. Ara, que vostè ignori que el pressupost 
d’Ensenyament té una part, la part més important, de 
la Generalitat, i una part que ve de Madrid amb fons 
finalistes que ha disminuït en un 96 per cent, quan, pel 
que fa al pressupost de la Generalitat, la pròrroga i evi-
dentment totes les operacions col·laterals quedarem 
pràcticament igual, demostra que no fa el seguiment 
acurat que li tocaria, com a responsable, seguir.

Que vostè em digui..., que em pregunti a mi per les 
llars d’infants i –no pateixi perquè desapareix el pro-
grama– que a vostè no li preocupi que hagi desapare-
gut el programa Proa, que servia per als plans d’en-
torn, que a vostè no li preocupi que hagi desaparegut 
el programa de suport a l’FP..., què m’està dient? –què 
m’està dient? Ha volgut utilitzar el pressupost del de-
partament per fer política clàssica, que ja ha esdevin-
gut clàssica de part de vostès, de parlar aquí de temes 
que no toquen quan s’anuncia per parlar de polítiques 
educatives. I diu: «Vostè gasta els diners amb la se-
cessió.» Això ja m’ha semblat la primera confirmació.

A més a més, aquest és un departament que cada any 
passa comptes –cada any passa comptes–, perquè co-
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mença un curs, ensenya les xifres, ve al Parlament, 
les demostra i tenim tota la comunitat educativa, amb 
més d’un milió i mig d’alumnes, 600.000 famílies, 
que diàriament veuen si s’està complint amb la pro-
posta educativa. I gràcies al professorat que tenim, 
implicat i compromès, hem fet possible que les minves 
pressupostàries que hi hagin pogut haver en els dar-
rers anys no hagin alterat, demanant aquest sobrees-
forç que esperem poder tornar enrere el dia de demà..., 
poder garantir aquesta qualitat.

Ara, li ho prego, convenci les autoritats de Madrid 
que, com que el 2014 tornaran a tenir pressupost, con-
tinuïn mantenint programes territorials. O és que vos-
tè no ha vist el programa del ministeri del pressupost 
de l’any 2014? Només recordi això: ens ha estat molt 
pitjor el pressupost del 2013 del ministeri que la pròr-
roga de la Generalitat del 2012.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada María José 
Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable consellera de Ense-
nyament, yo le estoy hablando de 5.600 millones y us-
ted me habla de 140 –el 0,2 por ciento del dinero que 
recibe usted. Ha tenido diez minutos para explicarnos 
cómo emplea usted los 5.600 millones y nos ha ha-
blado de los 140 millones de los fondos finalistas del 
ministerio. Mire, consellera, lo que no toca es hablar 
aquí del Ministerio de Educación, porque estamos en 
el Parlamento de Cataluña, no en el Congreso de los 
Diputados, y estamos interpelando a la consellera de 
educación, no al ministro de Educación. Quizá que lo 
que no toca es pasarse diez minutos hablando de los 
140 millones. Estamos hablando de 5.600 millones, 
que es su presupuesto.

Mire, hace apenas un mes empezó el nuevo curso, us-
ted dijo que con una normalidad altísima, pero es una 
valoración que nosotros, pues, no compartimos. Por-
que no nos parece normal que se traslade a las famili-
as, a los centros y a los docentes la presión financiera, 
como ya le he dicho que a usted le impone el conseller 
Mas-Colell. Está usted aumentando la precariedad la-
boral del cuerpo docente cubriendo jubilaciones con 
interinos. Está usted ahorrando donde el cuerpo do-
cente menos puede protestar, los sustitutos, que co-
bran el 80 por ciento del sueldo, no cobran las horas 
de patio, tienen menos horas de trabajo en casa retri-
buidas y su contrato laboral comienza con las clases, 
sin tiempo remunerado para prepararlas. Sigue usted 
cubriendo las bajas a partir de los quince días; 2.245 
interinos han pasado a ser sustitutos. Somos la única 
comunidad autónoma sin paga extra para profesores, 
sean de la pública o de la concertada, profesionales a 
los que les... (Veus de fons.) Mire, si tiene más infor-
mación ahora nos lo dice, para eso es usted la conse-
llera, y como nuestras preguntas no las contesta, pues, 
tendremos oportunidad.

Le decía que está usted trabajando en un decreto de 
plantillas que rechazan docentes y sindicatos, y que 
introduce elementos de discrecionalidad y de ami-
guismo. Está usted acabando con la objetividad en el 
acceso a las plazas públicas, criterio que comparte la 
comunidad educativa, implantando un modelo de ges-
tión opaco, como ya existe en el Institut Obert de Ca-
talunya, donde nadie sabe cómo se elige al profesora-
do, nunca salen vacantes en el concurso de traslados 
o se expulsa a un profesor que no cumple el perfil do-
cente, todos estos elementos de discrecionalidad que 
conforman una agresión a la función docente sin pre-
cedentes.

Querríamos que nos explicara cómo piensa aumen-
tar la calidad y la excelencia del sistema público, que 
debe acoger cada año a más alumnos con menor pre-
supuesto. Los centros se están adaptando, reestructu-
rando espacios y horarios, pero, claro, se realizarán 
menos desdoblamientos y se atenderán menos las ne-
cesidades de la educación especial. Los ratios globales 
de alumnos por clases son una trampa, porque usted 
sabe que el reparto territorial no es nada homogéneo.

Mire, nos tememos que sus planes estrella no cuajen, 
ya que, ya sabe, la propia comunidad educativa le está 
diciendo que ha sido muy pobre el esfuerzo para ha-
bilitar a los docentes a impartir las clases en inglés; 
no digamos contratar personal. Usted ha recortado 
ayudas directas para combatir el fracaso escolar. Los 
programas de cualificación profesional inicial cuentan 
con una reducción presupuestaria del 20 por ciento. El 
curso pasado participaron 7.537 alumnos, los mismos 
que se prevé para este. ¿Cómo lo van a hacer?

Pero más grave todavía es el recorte de ayudas a 
alumnos con discapacidad. Sabe usted que faltan vela-
dores en las escuelas que garanticen el derecho que la 
LEC reconoce a estos alumnos para escolarizarse en 
centros ordinarios. ¿Cree usted en el modelo de escue-
la inclusiva? Porque demostrarlo cuesta un dinero que 
usted no está aportando.

Las AMPA se sienten defraudadas ante los incumpli-
mientos sistemáticos de su departamento, que cen-
trifuga responsabilidad, financiación y deuda a los 
ayuntamientos y a las diputaciones, y también a las fa-
milias.

La FAPAC denuncia que su anuncio estrella de 1,8 
millones adicionales para becas comedor es insufi-
ciente, pues, después de los recortes, 34 millones no 
llegan para cubrir las necesidades cada vez mayores. 
Y todavía deben ustedes 12 millones del curso pasado.

Hay diez mil alumnos que hoy se quedan sin beca co-
medor y que tendrían beca y material escolar si uste-
des no regalasen 10 millones de euros a los medios de 
comunicación privados en Cataluña. ¿No bastan los 
300 millones a los medios públicos? ¿Qué decir de los 
74.000 euros que ha costado la señera del Borne? Con 
ese dinero se paga material escolar a cien niños.

Usted se cierra en banda a la propuesta del ministerio 
de digitalización de libros, que es el futuro, y supon-
dría un ahorro para cada familia del 75 por ciento por 
cada hijo.
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Y, finalmente, consellera, las inversiones en equipa-
miento, que están casi desaparecidas. Hemos pasado 
ya los mil barracones, empezamos el curso con mil 
ocho barracones. Y, mire, solo con lo que se gastan 
ustedes en rehabilitar el centro del Borne –84 millo-
nes, que sepamos–, habrían tenido para construir ve-
inticinco escuelas. Pero, claro, habríamos tenido escu-
elas nuevas y menos dinero para tergiversar por todo 
lo alto el tricentenario de 1714.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable consellera 
Irene Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, fer una 
llista de greuges a través del recull de premsa té pe-
rills. Perquè, és clar, d’una banda, vostè m’agafa unes 
declaracions de la FAPAC, o de Comissions Obreres, 
o de... Escolti, me pot dir on és? –me pot dir on és? 
Vostè està en contra d’un sistema de plantilles que ga-
ranteixi que el perfil de plaça es pugui cobrir amb per-
sonal idoni per cobrir les necessitats d’aquell projecte? 
Que no ho ha sentit, que ho hem explicat diverses ve-
gades, que es tenen en compte publicitat, mèrit i capa-
citat? Jo hagi de cobrir una vacant d’un professor d’an-
glès que s’ha traslladat o jubilat purament pel concurs 
de trasllat amb antiguitat, i, si no sap anglès, estroncar 
el projecte lingüístic d’aquell centre? Vostè no em pot 
reclamar l’anglès i no deixar-me perfilar la plaça d’an-
glès. Vostè no em pot demanar que no tanqui cap uni-
tat de concert i, alhora, el contrari. I és que vostè fa un 
balanç a l’inici de curs, que ja el podrem fer en comis-
sió, bàsicament, pel que he pogut veure, bàsicament 
amb retalls de diari.

Com es cobreix una jubilació? Tota la vida, amb un in-
terinatge. O vostè es creu que tenim 2.500 persones al 
cos, funcionaris, sense treballar, esperant que algú es 
jubili? No. Es posa un interí, i en la interinitat va fent 
mèrits. I vostè m’ho ha dit al revés; diu: «Han passat 
d’interins a substituts.» És al revés: 2.500 que estaven 
a la llista de substitucions ara han passat a interinatge, 
tot l’any. Ha estat una millora laboral molt important. 
O és que les jubilacions, vostè sap una altra manera de 
cobrir-les? Fóra que se’t jubilin el 31 de juny i vostè, 
a l’estiu, organitzi un concurs de trasllat, perquè l’1 de 
setembre aquella jubilació pugui estar ocupada per un 
numerari. Què diria vostè, si jo muntés els concursos 
de trasllat al juliol i l’agost? Que estic amagant-ho i 
fent-ho perquè la gent està de vacances i no se n’assa-
benti, i poder col·locar els amiguets de la independèn-
cia. Això és el que vostè em diria. Sí, dona! Per tant, 
escolti, no m’exigeixi una cosa i el seu contrari.

Vostè barreja administracions, em parla de la bandera 
del Born... Que jo sàpiga, estem parlant d’una inicia-
tiva municipal, i m’ho posa en el Departament d’En-
senyament. Vostè m’està barrejant..., vostè s’apunta a 
la plataforma dels substituts, perquè diu que no han 
de cobrar el 85 per cent, però vostè avala el decret del 

senyor Wert, que obliga a deu dies lectius –que són 
quinze dies– a no cobrir les substitucions, i que si nos-
altres hem fet això és per poder cobrir més d’hora les 
substitucions. No em pot dir que haig de complir el re-
ial decret llei del senyor Wert i després criticar-me la 
cobertura de les substitucions!

Ja m’agrada que no vulgui parlar de Madrid. Però és 
que, és clar, en el pressupost, vostè diu: «No ens parli 
aquí del pressupost de Madrid.» Escolti, si no vol par-
lar del pressupost de Madrid, que s’incorpora tradici-
onalment en el pressupost d’Ensenyament, miri, ja ho 
entenc, que explicar-li que han disminuït vostès el 96 
per cent dels fons que venien a Catalunya en educació 
li sap greu, ja ho entenc. Ara, llavors, com a mínim, 
respecti la normativa que els seus ministres fan i que 
imposen a través d’un reial decret llei. Ara, si vostè 
llegeix els retalls i de cada retall es queda amb el pa-
ràgraf que li sembla que pot anar millor, doncs, miri, 
per a un debat no està mal, però per a una cosa serio-
sa, no.

Vostè em diu: «L’IOC.» L’IOC són comissions de ser-
vei! És una fórmula que preveu l’Administració! Jo no 
sé de què em parla quan diu: «professors que entren i 
surten». Són comissions de servei. I l’IOC tenen molts 
professors col·laboradors. Perquè, sap?, a l’IOC, aquest 
any arribarem a cinquanta mil matrícules; cinquanta 
mil persones que, treballant o estant a l’atur, compli-
ran el seu somni de treure’s el graduat, el batxillerat, 
de preparar-se en un idioma. I fer-ho amb la planti-
lla que ja tenim i els complements, doncs, és la millor 
manera. Per què no tenim una plantilla fixa a l’IOC? 
Perquè depèn de les necessitats, i hem d’anar posant 
les persones, i les posem en comissió de servei, perquè 
puguem renovar l’oferta i no ser quelcom monolític.

Vostè em defensa ara la digitalització. Miri, sap què 
passa? Que la proposta que ha aprovat el ministeri per 
digitalitzar els llibres de text i convertir el ministeri en 
una botiga de material didàctic, aquí a Catalunya ja es 
va aprovar, i ho vam haver de retirar, entre altres coses 
perquè el gremi d’editors va presentar un recurs, per-
què no es va fer bé, i el van guanyar. Perquè l’Admi-
nistració..., en el seu cas, que defensen tant la llibertat 
de mercat, no sé com es poden posar a vendre llibres, 
ni que siguin digitals. Sap per què? Perquè vostès as-
piren a l’únic llibre de text, que hi hagi un únic llibre 
de text a l’Estat que unifiqui els continguts, i que tots 
els alumnes..., com es feia a l’antiga França, a tal hora, 
el ministre sàpiga quin tema es tracta a tot l’Estat. El 
seu somni és aquest: la unitat de mercat de llibre de 
text per la unitat de continguts, per la unitat de compe-
tències. El nostre model és diferent.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Se suspèn la sessió fins demà al matí, a les deu del 
matí.

La sessió se suspèn a un quart de deu del vespre i set 
minuts.
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14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat. Tram. 300-00088/10. Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat. Tram. 300-00083/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els clubs esportius. Tram. 302-00069/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani 
a Tarragona el 2017. Tram. 302-00070/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la comunicació i la producció au-
diovisuals. Tram. 302-00071/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques públiques de la memòria. Tram. 
302-00072/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. De-
bat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la cultura. Tram. 302-00073/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala au-
tonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. Tram. 302-00074/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions que emprendrà amb motiu de l’apro-
vació del Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat. 
Tram. 302-00075/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el dia 9 d’octubre de 
2013, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures per a aturar el projecte Castor. 
Tram. 310-00135/10. J. Lluís Salvadó i Tenesa, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures davant la vaga dels treballadors 
de l’Administració de justícia. Tram. 310-00136/10. 
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els acords amb Abertis en el marc de l’homoge-
neïtzació de peatges. Tram. 310-00140/10. Jordi Tu-
rull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions iniciades amb motiu dels movi-
ments sísmics detectats a les Terres de l’Ebre. Tram. 
310-00141/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Resolució del 10 de setembre 
de 2013, de la Direcció General de Cartera de Ser-
veis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, del 
Ministeri de Sanitat, relativa a la modificació del fi-
nançament públic de medicaments dispensats en les 
farmàcies dels hospitals. Tram. 310-00142/10. Jordi 
Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les manifestacions ultradretanes previstes per 
al 12 d’octubre de 2013. Tram. 310-00143/10. David 
Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la data de presentació dels pressupostos 
del 2014. Tram. 310-00132/10. José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els compromisos de pagament amb els centres 
residencials col·laboradors. Tram. 310-00133/10. Ra-
fael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el manteniment de les retallades de les retribu-
cions dels treballadors públics. Tram. 310-00139/10. 
Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació als moviments sís-
mics que s’han produït a les Terres de l’Ebre. Tram. 
310-00137/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de les persones amb dependèn-
cia. Tram. 310-00138/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte Castor. Tram. 310-00134/10. Hor-
tènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00084/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00078/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00080/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00079/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00082/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveni-
ments polítics. Tram. 317-00081/10. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00083/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | VOTACIÓ


Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2012
Tram. 232-00002/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda l’1 d’octubre 
de 2013, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article 
29 del Reglament del Parlament, acorda de proposar 
al Ple les liquidacions del pressupost del Parlament 
corresponents a l’exercici 2012.


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013


El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català


Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. 1r període liquidació 01.01.2012 a 31.07.2012


Cap. Article Pressupost  
definitiu Autoritzacions Pressupost  


disponible Disposicions Obligacions  
reconegudes


1 10 6.707.649,10 3.896.340,22 2.811.308,88 3.896.340,22 3.896.340,22
11 739.515,42 413.116,48 326.398,94 413.116,48 413.116,48
12 12.045.506,07 7.214.231,65 4.831.274,42 7.214.231,65 7.214.231,65
13 285.128,66 130.868,76 154.259,90 130.868,76 130.868,76
15 777.715,00 22.023,45 755.691,55 22.023,45 22.023,45
16 4.021.286,47 2.201.893,95 1.819.392,52 2.201.893,95 2.201.893,95
17 1.054.142,28 609.950,23 444.192,05 609.950,23 609.950,23


Resultat 25.630.943,00 14.488.424,74 11.142.518,26 14.488.424,74 14.488.424,74


2 20 714.986,12 447.686,97 267.299,15 437.420,97 313.965,21
21 1.006.570,00 403.409,98 603.160,02 403.409,98 281.190,96
22 5.525.881,12 3.066.185,95 2.459.695,17 2.647.860,95 1.982.652,63
23 4.631.453,88 3.108.250,53 1.523.203,35 3.108.250,53 3.108.250,53
24 535.975,00 499.575,55 36.399,45 499.575,55 297.972,77


Resultat 12.414.866,12 7.525.108,98 4.889.757,14 7.096.517,98 5.984.032,10


4 48 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79
Resultat 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79


6 61 3.230.695,25 444.132,90 2.786.562,35 444.132,90 133.376,24
62 32.000,00 17.385,57 14.614,43 17.385,57 17.385,57
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 335.941,12 164.058,88 335.941,12 335.941,12
67 42.000,00 12.238,10 29.761,90 12.238,10 12.238,10


Resultat 3.809.695,25 811.547,11 2.998.148,14 811.547,11 500.790,45


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 58.116.610,75 32.735.035,62 25.381.575,13 32.306.444,62 30.883.202,08
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Finiment IX legislatura període 01.01.2012 
a 02.10.2012


Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 


disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes


1 10 6.577.649,10 4.941.306,03 1.636.343,07 4.941.306,03 4.941.306,03
11 739.515,42 514.645,68 224.869,74 514.645,68 514.645,68
12 12.045.506,07 8.990.174,05 3.055.332,02 8.990.174,05 8.990.174,05
13 218.128,66 157.572,94 60.555,72 157.572,94 157.572,94
15 1.013.715,00 22.950,46 990.764,54 22.950,46 22.950,46
16 3.971.286,47 2.830.858,60 1.140.427,87 2.830.858,60 2.830.858,60
17 1.065.142,28 731.724,00 333.418,28 731.724,00 731.724,00


Resultat 25.630.943,00 18.189.231,76 7.441.711,24 18.189.231,76 18.189.231,76


2 20 714.986,12 476.093,82 238.892,30 476.093,82 395.643,85
21 1.006.570,00 448.267,68 558.302,32 448.267,68 387.616,48
22 5.333.595,02 3.241.942,27 2.091.652,75 3.241.942,27 2.465.512,06
23 4.823.739,98 3.699.823,11 1.123.916,87 3.699.823,11 3.699.823,11
24 535.975,00 502.919,93 33.055,07 502.919,93 379.527,25


Resultat 12.414.866,12 8.369.046,81 4.045.819,31 8.369.046,81 7.328.122,75


4 48 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83
Resultat 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83


6 61 3.174.695,25 444.132,90 2.730.562,35 444.132,90 256.395,76
62 105.000,00 33.223,56 71.776,44 33.223,56 33.223,56
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 358.974,72 141.025,28 358.974,72 358.974,72
67 25.000,00 17.793,79 7.206,21 17.793,79 17.793,79


Resultat 3.809.695,25 855.974,39 2.953.720,86 855.974,39 668.237,25


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 58.116.610,75 39.767.489,79 18.349.120,96 39.767.489,79 38.538.828,59


Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 


disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes


1 10 6.577.649,10 5.866.228,07 711.421,03 5.866.228,07 5.866.228,07
11 739.515,42 612.424,13 127.091,29 612.424,13 612.424,13
12 12.854.901,75 11.174.078,76 1.680.822,99 11.174.078,76 11.174.078,76
13 218.128,66 184.277,12 33.851,54 184.277,12 184.277,12
15 1.013.715,00 984.857,77 28.857,23 984.857,77 984.857,77
16 4.115.286,47 3.488.638,99 626.647,48 3.488.638,99 3.488.638,99
17 1.795.746,60 852.774,03 942.972,57 852.774,03 852.774,03


Resultat 27.314.943,00 23.163.278,87 4.151.664,13 23.163.278,87 23.163.278,87


2 20 694.986,12 496.091,34 198.894,78 496.091,34 476.644,67
21 1.006.570,00 670.815,18 335.754,82 670.815,18 660.530,87
22 5.964.051,33 4.000.677,33 1.963.374,00 4.000.677,33 3.445.884,14
23 4.873.283,67 4.402.730,46 470.553,21 4.402.730,46 4.402.730,46
24 535.975,00 509.512,59 26.462,41 509.512,59 411.265,14


Resultat 13.074.866,12 10.079.826,90 2.995.039,22 10.079.826,90 9.397.055,28


Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Període interlegislatures a 16.12.2012
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Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 


disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes


4 48 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55
Resultat 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55


6 61 889.395,25 444.132,90 445.262,35 444.132,90 344.898,51
62 110.300,00 97.696,63 12.603,37 97.696,63 82.402,23
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 580.000,00 424.878,66 155.121,34 424.878,66 424.878,66
67 25.000,00 23.877,74 1.122,26 23.877,74 23.877,74


Resultat 1.609.695,25 994.537,56 615.157,69 994.537,56 880.008,77


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 58.260.610,75 46.797.544,88 11.463.065,87 46.797.544,88 46.000.244,47


Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 


disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes


1 10 6.577.649,10 6.542.403,97 35.245,13 6.542.403,97 6.542.403,97
11 739.515,42 701.226,97 38.288,45 701.226,97 701.226,97
12 12.854.901,75 12.525.626,55 329.275,20 12.525.626,55 12.525.626,55
13 218.128,66 210.981,30 7.147,36 210.981,30 210.981,30
15 1.013.715,00 985.876,35 27.838,65 985.876,35 985.876,35
16 4.115.286,47 3.803.384,36 311.902,11 3.803.384,36 3.803.384,36
17 1.795.746,60 1.772.295,34 23.451,26 1.772.295,34 1.772.295,34


Resultat 27.314.943,00 26.541.794,84 773.148,16 26.541.794,84 26.541.794,84


2 20 694.986,12 501.982,58 193.003,54 501.982,58 501.982,58
21 1.006.570,00 778.252,36 228.317,64 778.252,36 778.252,36
22 5.964.051,33 4.302.688,60 1.661.362,73 4.302.688,60 4.170.325,30
23 4.873.283,67 4.810.211,86 63.071,81 4.810.211,86 4.810.211,86
24 535.975,00 524.551,05 11.423,95 524.551,05 441.316,75


Resultat 13.074.866,12 10.917.686,45 2.157.179,67 10.917.686,45 10.702.088,85


4 48 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42
Resultat 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42


6 61 859.413,79 804.426,75 54.987,04 804.426,75 748.750,70
62 118.300,00 117.568,35 731,65 117.568,35 110.193,40
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 601.981,46 601.413,06 568,40 601.413,06 601.413,06
67 25.000,00 24.805,40 194,60 24.805,40 24.805,40


Resultat 1.609.695,25 1.552.165,19 57.530,06 1.552.165,19 1.489.114,19


8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00


Resultat 58.260.610,75 52.122.031,90 6.138.578,85 52.122.031,90 51.843.383,30


Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Liquidació 01.01.2012 a 31.12.2012
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de pressupost del Parlament per al 
2014
Tram. 230-00002/10


Dictamen


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tin-
guda l’1 d’octubre de 2013, ha estudiat el projecte de 
pressupost del Parlament per al 2014 i, d’acord amb 
els apartats 3.g i 4 de l’article 29 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat el següent


Dictamen


La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda: 


a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per 
al 2014 i trametre’l al Ple perquè, si escau, l’aprovi.


b) Trametre al Ple la següent proposta d’article per-
què, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014: 


«1. La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar 
el romanent de crèdit dels exercicis 2012 i 2013 de la 
secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos 
capítols del pressupost per al 2014.


»2. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, 
servei pressupostari PA 01, s’han de lliurar en ferm 
i periòdicament a nom del Parlament, a mesura que 
aquest les demani.


»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament d’Economia i Coneixement, i pot acor-
dar criteris de vinculació dels crèdits diferents dels 
establerts per aquesta llei.»


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013


El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català


Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2014


Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 


i per capítol


TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 50.960.854,93


1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.220.149,96


10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10


1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10


11 PERSONAL EVENTUAL 694.978,97
110 Personal eventual 694.978,97


1100001 Retribucions bàsiques 489.206,94
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03


12 PERSONAL FUNCIONARI 11.368.004,18
120 Retribucions bàsiques 8.085.049,33


1200001 Retribucions bàsiques 8.085.049,33
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85


1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85


13 PERSONAL LABORAL 64.253,06
131 Personal laboral temporal 64.253,06


1310001 Retribucions bàsiques 36.050,30
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76


15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES 70.000,00


150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 


i per capítol


151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00


16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.222.350,79
160 Quotes socials 4.222.350,79


1600001 Seguretat Social 4.135.873,86
1600002 MUFACE 7.148,90
1600004 Altres règims de previsió social 79.328,03


17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.092.913,86
171 Aportacions a plans de pensions 0,00


1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 987.913,86


1720001 Prestacions complementàries 987.913,86
173 Despeses socials 105.000,00


1730001 Despeses socials 105.000,00


2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.562.659,17


20 LLOGUERS I CÀNONS 319.443,56
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 


edificis i altres construccions 110.000,00
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na


turals, edificis i altres construccions 110.000,00
201 Lloguers i cànons de material transport 44.720,00


2010001 Lloguers i cànons de material de transport 44.720,00


202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia 131.862,56


2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades 68.002,56


2020002 Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopi
adores 63.860,00


203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00
2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00


21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 955.239,65
210 Conservació, reparació i manteniment ter


renys, béns naturals, edificis i altres cons
truccions 20.000,00


2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter
renys, béns naturals, edificis i altres construc
cions 20.000,00


211 Conservació, reparació i manteniment mate
rial transport 4.960,00


2110001 Conservació, reparació i manteniment mate
rial transport 4.960,00


212 Conservació, reparació i manteniment d'e
quips procés de dades, programari i repro
grafia 422.219,65


2120001 Conservació, reparació i manteniment d'e
quips per a procés de dades 111.841,52


2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores 1.240,00


2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 309.138,13
213 Conservació, reparació i manteniment d'altre 


immobilitzat material 468.060,00
2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre 


immobilitzat material 468.060,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 


i per capítol


214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00


2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.248.768,08
220 Material d'oficina 309.838,00


2200001 Material ordinari no inventariable 178.340,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 131.498,00


221 Subministraments  488.564,56
2210001 Aigua i energia 388.500,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 12.000,00
2210003 Vestuari 23.963,00
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.550,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 9.300,00
2210089 Altres subministraments 53.251,56


222 Comunicacions 305.930,00
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 19.930,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 


adquirits altres entitats 286.000,00
223 Transports 6.860,00


2230001 Transports 6.860,00
224 Despeses d'assegurances 746.676,17


2240001 Despeses d'assegurances 746.676,17
225 Tributs 1.000,00


2250001 Tributs 1.000,00
226 Despeses diverses 448.634,00


2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats pro
moció 1.860,00


2260002 Atencions protocol·làries i representatives 104.030,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 2.000,00


2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.480,00
2260011 Formació del personal propi 61.252,00
2260040 Inscripció com a soci 1.116,00
2260089 Altres despeses diverses 275.896,00


227 Treballs realitzats persones físiques o jurídi
ques 1.369.610,89


2270001 Neteja i sanejament 810.700,00
2270005 Estudis i dictàmens 14.260,00
2270008 Intèrprets i traductors 39.455,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 


o jurídiques 505.195,89
228 Serveis informàtics 571.654,46


2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 570.654,46


23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.538.192,88
230 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00


2300001 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00
231 Altres indemnitzacions 3.456.322,88


2310001 Altres indemnitzacions 3.456.322,88
233 Fons d'acció social 0,00


2330001 Fons d'Acció Social 0,00


24 DESPESES DE PUBLICACIONS 501.015,00
240 Despeses de publicacions 501.015,00


2400001 Despeses de publicacions 501.015,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 


i per capítol


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00


48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LU
CRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 15.958.000,00


482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres 


ens corporatius 120.000,00
4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00


6 INVERSIONS REALS 1.210.045,80


61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS
TRUCCIONS 615.905,80


610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80
6100001 Inversions en edificis i altres construccions per 


compte propi 615.905,80


62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL
LACIONS I UTILLATGE 23.600,00


620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti
llatge 23.600,00


6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti
llatge 23.600,00


64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 14.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00


6400001 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00


65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE  
DADES I TELECOMUNICACIONS 533.600,00


650 Inversions en equips de procés de dades i te
lecomunicacions 533.600,00


6500001 Inversions enequips de procés de dades 533.600,00


67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA
TERIAL 22.940,00


670 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00


8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00


83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 10.000,00


830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic 10.000,00


8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00







 11 | Sessió plenària núm. 18


Projectes de pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i 
del Consell de Garanties Estatutàries per al 
2014
Tram. 230-00003/10


Tramesa al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tingu-
da l’1 d’octubre de 2013, d’acord amb la disposició 
addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, ha estudiat els pressupostos del Síndic 
de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del Con-
sell de Garanties Estatutàries per al 2014, a fi d’ele-
var-los al Ple perquè els aprovi.


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013


El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català


Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2014


Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94


1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.037.185,32


10 ALTS CÀRRECS 327.000,31
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  


1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 153.524,05
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 173.476,26


11 PERSONAL EVENTUAL 1.870.195,70
110 Personal eventual


1100001 Retribucions bàsiques 569.399,89
1100002 Retribucions complementàries 1.300.795,81


12 PERSONAL FUNCIONARI 1.939.989,31
120 Retribucions bàsiques


1200001 Retribucions bàsiques 794.681,69
121 Retribucions complementàries


1210001 Retribucions complementàries 1.145.307,62


13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal


1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00


15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX
TRAORDINÀRIES 0,00


150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00


151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 900.000,00
160 Quotes socials


1600001 Seguretat Social 900.000,00


17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCI
ALS 0,00


171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00


2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SER
VEIS 841.624,62


20 LLOGUERS I CÀNONS 30.206,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 


edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na


turals, edificis i altres construccions 100,00
201 Lloguers i cànons de material transport


2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00
202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 


dades i programari
2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 


dades i programari 100,00
2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 14.000,00


203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 4.006,00


21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 87.320,00
210 Conservació, reparació i manteniment ter


renys, béns naturals, edificis i altres cons
truccions


2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter
renys, béns naturals, edificis i altres construc
cions 32.300,00


212 Conservació, reparació i manteniment d’e
quips procés de dades


2120001 Manteniment maquinari 20.520,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 


reprografia i fotocopiadores 6.500,00
2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 22.000,00


214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment


2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 6.000,00


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 648.075,76
220 Material d’oficina


2200001 Material ordinari no inventariable 13.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00


221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 89.000,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00


222 Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 41.000,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad


quirits entitats Generalitat 35.000,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 


adquirits altres entitats 42.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 12.000,00


225 Tributs
2250001 Tributs 0,00


226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocolàries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut 


laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals 8.000,00


2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00


227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 140.833,76
2270002 Seguretat 21.500,00
2270005 Estudis i dictàments 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des


trucció 4.600,00
2270013 Treballs tècnics 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 


o jurídiques 22.000,00


23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 60.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats


230001 Dietes, locomoció i trasllats 60.000,00


232 Ajuts menjar
2320001 Ajuts menjar 0,00


233 Fons d’acció social
2330001 Fons d’acció social 0,00


24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.022,86
240 Despeses de publicacions


2400001 Despeses de publicacions 16.022,86


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00


49 A L’EXTERIOR 100,00
490 A l’exterior


4900001 A l’exterior 100,00


6 INVERSIONS REALS 52.193,00


61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS
TRUCCIONS 10.000,00


610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00


62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL
LACIONS I UTILLATGE 15.000,00


620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti
llatge


6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti
llatge 15.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris


6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00


65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA
DES I TELECOMUNICACIONS 10.500,00


650 Inversions equips procés de dades i teleco
municacions


6500001 Inversions equips procés de dades i teleco
municacions 10.500,00


67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA
TERIAL 2.000,00


670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00


68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial


6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00


8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00


83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 8.000,00


830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic


8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00


Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per arti-
cles i capítols


1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL 7.194.892,39 €


10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 910.587,73 €
1 100 Retribucions Bàsiques i Altres Remu


neracions 910.587,73 €
100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 381.882,02 €
100.000200 Retribucions complementàries alts 


càrrecs 528.705,71 €


11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 60.773,83 €
1 110 Personal Eventual 60.773,83 €


110.000100 Retribucions bàsiques personal even
tual 17.983,51 €


110.000200 Retribucions complementàries perso
nal eventual 42.790,32 €


12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.169.030,83 €
1 120 Retribucions Personal 2.884.153,26 €


120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 2.884.153,26 €
1 121 Retribucions Complementàries 2.284.877,57 €


121.000100 Retribucions complementàries funci
onaris 2.284.877,57 €


Projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 2014


SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES       NÚMERO ORGÀNIC 03.01
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per arti-
cles i capítols


15 ARTICLE 15. INCENTIUS  RENDI
MENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀ
RIES 2.000,00 €


1 150 Incentius al Rendiment 0,00 €
150.000100 Productivitat 0,00 €


1 151 Activitats Extraordinàries 2.000,00 €
151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00 €


16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1.052.500,00 €


1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €


17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS 0,00 €


170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €


2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I DE SERVEIS 2.527.890,00 €


20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.572.000,00 €
201 12.000,00 €


201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.560.000,00 €


200.000200 Lloguer de béns immobles 1.560.000,00 €


21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPA
RACIÓ 61.600,00 €


210 55.600,00 €
210.000100 Conservació, reparació i manteniment 


terrenys, b.naturals, edificis 55.600,00 €


211 6.000,00 €
211.000100 Conservació, reparació i manteniment 


materials de transport 6.000,00 €


22 ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINIS
TRAMENTS I ALTRES 703.290,00 €


220 Material d’Oficina 95.000,00 €
220.000100 Material ordinari no inventariable 45.000,00 €
220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres publi


cacions 50.000,00 €
221 Subministraments de Béns i Serveis 75.000,00 €


221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €
221.000200 Combustible per a mitjans de trans


port 1.800,00 €
221.000300 Vestuari 4.200,00 €
221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00 €
221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €


222 87.700,00 €
222.000100 Comunicacions postals, telefòniques 


i altres 87.700,00 €
224 50.000,00 €


224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00 €


225 230,00 €
225.000100 Tributs 230,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per arti-
cles i capítols


226 Despeses Diverses 97.000,00 €
226.000200 Atencions protocol·làries i represen


tatives 20.000,00 €
226.000500 Organització de reunions i conferèn


cies 15.000,00 €
226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00 €
226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €


227 Treballs Realitzats per Altres Empre
ses 298.360,00 €


227.000100 Neteja i Sanejament 70.000,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 10.000,00 €
227.000500 Estudis i treballs tècnics 100.000,00 €
227.008900 Altres treballs realitzats per altres em


preses 108.360,00 €


23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 101.000,00 €


230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €


231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €


232 0,00 €
232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €


233 0,00 €
233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00 €


24 ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLI
CACIONS 90.000,00 €


240 90.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 90.000,00 €


4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES COR
RENTS 10.000,00 €
ARTICLE 43. A ENTITATS AUTÒNO
MES DE LA GENERALITAT 5.000,00 €


430 5.000,00 €
430.001300 Amb l’Escola d’Administració Pública 


de Catalunya 5.000,00 €


44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLI
QUES I D’ALTRES ENS PÚBLICS 0,00 €


449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €


ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCI
ONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES 
ENS CORP 5.000,00 €


482 5.000,00 €
482.000100 A altres institucions sense fi de lucre i 


altres ens corporatius 5.000,00 €


49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €


490.000100 Programes de cooperació amb altres 
òrgans de control extern 0,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per arti-
cles i capítols


6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 180.000,00 €
62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN MA


QUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTI
LLATGE 20.000,00 €


620 20.000,00 €
620.000100 Inversions en maquinària, instal


lacions i utillatge 20.000,00 €


64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBI
LIARI I ESTRIS 10.000,00 €


640 10.000,00 €
640.000100 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 €


65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN 
EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 150.000,00 €


650 150.000,00 €
650.000100 Inversions en equips de procés de 


dades 150.000,00 €


8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €
83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉS


TECS I BESTRETES FORA DEL SEC
TOR PÚBLIC 31.200,00 €


830 Préstecs i Bestretes Concedits al Per
sonal 31.200,00 €


830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits al Per
sonal 31.200,00 €


CAPÍTOL  I 7.194.892,39 €
CAPÍTOL  II 2.527.890,00 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 180.000,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €


TOTAL 9.943.982,39 €


Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  


conceptes
Total per articles 


i capítols


CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL


ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
100 Alts càrrecs


100.0001 Retribucions bàsiques 355.135,78
100.0002 Retribucions complementàries 708.247,80 1.063.383,58


ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110 Personal eventual


110.0001 Retribucions bàsiques 6,00
110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00


Total pressupost per a l’any 2014


Projecte de pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2014
Núm. Orgànic: CC
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Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  


conceptes
Total per articles 


i capítols


ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI
120 Retribucions bàsiques


120.0001 Retribucions bàsiques 354.671,03
121 Retribucions complementàries


121.0001 Retribucions complementàries 537.163,59 891.834,62


ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL
130 Personal laboral fix


130.0001 Retribucions bàsiques 6,00
130.0002 Retribucions complementàries 6,00
130.0003 Altres remuneracions 6,00


131 Personal laboral temporal
131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54
131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72
131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17


ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX
TRAORDINÀRIES


151 Activitats extraordinàries
151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00


ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS
160 Quotes Socials


160.0001 Seguretat Social 274.494,57
160.0002 MUFACE 7.000,00
160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 283.494,57


ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS
172 Altres prestacions socials


172.0001 Prestacions complementàries 6,00
173 Despeses socials


173.0001 Despeses socials 6,00 12,00


TOTAL CAPÍTOL I 2.337.620,94 2.337.620,94


CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS


200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions


200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 10.600,00


202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades, programari 
i reprografia


202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 6,00
202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00


203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00


ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu


rals, edificis i altres construccions
210.0001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu


rals, edificis i altres construccions 8.000,00
211 Conservació, reparació i manteniment de material de transport


211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 6,00
212 Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 


de dades, programari i reprografia
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 


de dades 1.000,00
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Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  


conceptes
Total per articles 


i capítols


212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips de reprografia 
i fotocopiadores 2.000,00


212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.070,00
213 Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma


terial
213.0001 Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma


terial 73.200,00
214 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment


214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 5.000,00 90.276,00


ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES
220 Material d’oficina


220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.300,00


221 Subministraments
221.0001 Aigua i energia 64.200,00
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00
221.0003 Vestuari 3.000,00
221.0089 Altres subministraments 1.100,00


222 Comunicacions
222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 


altres entitats 20.000,00
223 Transports


223.0001 Transports 6,00
224 Despeses d’assegurances


224.0001 Despeses d’assegurances 26.000,00
225 Tributs


225.0001 Tributs 5.800,00
226 Despeses diverses


226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00
226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00
226.0010 Premis 6,00
226.0011 Formació del personal propi 25.000,00
226.0089 Altres despeses diverses 19.000,00


227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
227.0001 Neteja i sanejament 76.500,00
227.0002 Seguretat 69.550,00
227.0005 Estudis i dictàmens 6,00
227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00
227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.120,00
227.0013 Treballs tècnics 2.000,00


228 Serveis informàtics
228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 3.000,00
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 50.000,00 413.800,00


ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes, locomoció i trasllats


230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00
231 Altres indemnitzacions


231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00


ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS
240 Despeses de publicacions


240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00


TOTAL CAPÍTOL II 584.499,00 584.499,00
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Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  


conceptes
Total per articles 


i capítols


CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS
TRUCCIONS


610 Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 40.000,00 40.000,00


ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT
630 Inversions en material de transport


630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00


ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640 Inversions en mobiliari i estris


640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00


ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA
DES I TELECOMUNICACIONS


650 Inversions en equips de procés de dades
650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00


ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATE
RIAL


670 Inversions en altre immobilitzat material
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 130.000,00 130.000,00


TOTAL CAPÍTOL VI 220.006,00 220.006,00


TOTAL PRESSUPOST 3.142.125,94 3.142.125,94
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PUNT 4 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00001/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 282 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.01.2013


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 4, pàg. 7, del 14 de gener de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 2885; 6648 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 19.03.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2885)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern (tram. 202-00001/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013


Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6648)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern (tram. 202-00001/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 13 de març de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b004.pdf#page=7
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00023/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 3745 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 05.03.2013


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 39, pàg. 20, de l’11 de març de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 14205; 15439 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.05.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 14205)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern (tram. 202-00023/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013


Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15439)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern (tram. 202-00023/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 9 de maig de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b039.pdf#page=20
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PUNT 6 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 270-00005/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 16241 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 21.05.2013


El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 89, 
pàg. 66, del 27 de maig de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 20978; 26983 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 09.07.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 20978)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per 
la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal 
(tram. 270-00005/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2013


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26983)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal (tram. 270-00005/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b089.pdf#page=66
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PUNT 7 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per 
al desenvolupament d’una banca pública 
catalana
Tram. 270-00006/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 18080 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.06.2013


El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 97, 
pàg. 42, del 10 de juny de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 30139; 30510 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 23.07.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 30139)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública catalana (tram. 
270-00006/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 30510)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per al desenvolupament d’una ban-
ca pública catalana (tram. 270-00006/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b097.pdf#page=42





 


PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els clubs esportius
Tram. 302-00069/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 30319 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu, Maria Senserrich i 
Guitart, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els clubs esportius (tram. 300-00077/10).


Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de l’Estat realitzades en els últims mesos a les 
entitats esportives catalanes, adreçades no només a 
l’esport professional sinó també a l’esport de base i 
amateur, poden posar en risc la continuïtat d’aquestes 
entitats.


Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sus-
tenta en gran part en l’esport de base, infants i joves 
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. 
Aquestes activitats contribueixen a la seva formació 
personal i cívica, l’educació en valors, l’adquisició 
d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social, 
pel que resulta important conservar-lo i impulsar-lo.


El paper dels entrenadors i monitors dels equips no 
professionals és transcendental per a la supervivència 
de l’esport no professional, en la mesura que la seva 
dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A 
canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del 
que són estrictament les hores d’entrenament, reben 
dels clubs una compensació econòmica que els per-
met també cobrir les despeses que els ocasiona.


En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport ama-
teur, la relació entre les entitats esportives i moltes de 
les persones que presten els seus serveis es veu com 
una relació de voluntariat, atès que realitzen la seva 
tasca moguts més per la motivació, la passió i el com-
promís que per l’obtenció d’un benefici econòmic per-
sonal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien 
inviables.


De les actuacions de la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social estan derivant actes de liquidació i d’infrac-
cions per uns imports que per a la majoria d’aquestes 
entitats esportives són del tot inassumibles, pel que 
poden veure obligades a desaparèixer, causant un 
dany de dimensions extraordinàries en el nostre sis-
tema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en 
els nostres joves.


En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social no només 
han de tenir la funció punitiva, sinó que també han 
d’incorporar la funció informativa, i que ajudi a clari-
ficar l’abast de la normativa. Si de l’anàlisi de les actu-
acions d’inspecció practicades a Catalunya s’arriba a 
la conclusió que la interpretació de la norma per part 
dels clubs i entitats esportives difereix de manera ge-
neralitzada respecte a la interpretació de la inspecció 


Dossier per a la sessió núm. 18


Convocada per al dia 9 d’octubre de 2013
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sobre la mateixa normativa, resulta prioritari aclarir 
la normativa i validar amb el sector, abans de passar a 
l’adopció de mesures sancionadores.


Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent


Moció per a l’aclariment de la normativa 
laboral que afecta a les persones que 
col·laboren amb els clubs i entitats esportives, 
sense ànim de lucre, així com l’aplicació d’una 
moratòria sobre les inspeccions de treball i 
seguretat social


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


Requerir al Govern de l’Estat que analitzi els resul-
tats de les inspeccions de Treball i Seguretat Social 
efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats 
esportives, sense finalitat de lucre, principalment de 
Catalunya i procedeixi a: 


1. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives realit-
zades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.


2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, 
exempt de cotització, per als clubs i les entitats es-
portives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles 
persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució 
que es pugui considerar marginal i no constitutiva de 
mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no 
arribin al salari mínim interprofessional.


3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a 
les activitats esportives efectuades per clubs i entitats 
esportives sense afany de lucre.


4. Ampliar la moratòria en les actuacions inspecto-
res als clubs i a les entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, fins que 
s’hagi aclarit la normativa i establert un sistema es-
pecial de la Seguretat Social per a les mateixes, en 
l’àmbit del esport no professional.


5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim 
de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan 
hagi disconformitat entre les actuacions del club o 
entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Se-
guretat Social, sempre que la tipologia d’aquestes dis-
conformitats sigui coincident o habitual respecte a les 
detectades per la inspecció en altres clubs i entitats 
esportives, podent ser deguda a una insuficient clare-
dat de la normativa aplicable.


Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013


Jordi Turull i Negre Maria Senserrich i Guitart
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 


Esmenes presentades
Reg. 38366, 38652, 38655, 38658 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38366)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius 
(tram. 302-00069/10).


1 Esmena núm. 1
De addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un subpunt


1.2. Aquest reconeixement haurà d’estar reglat a tra-
vés d’un conveni específic de voluntariat que delimiti 
els seus drets i obligacions, i pugui contemplar una 
compensació econòmica pel lucre cessant i les despe-
ses que genera la seva activitat voluntària. Disposant 
també d’una assegurança esportiva que cobreixi les 
incidències derivades de la seva activitat a l’entitat es-
portiva.


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. Establir amb criteris legals i administratius, que 
apliqui l’exempció a la Seguretat Social a l’activitat 
desenvolupada en els clubs i entitats esportives sense 
ànim de lucre, d’aquelles persones que hi col·laborin i 
obtinguin una retribució que es pugui considerar mar-
ginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim 
interprofessional, i en tant que garanteixi que dispo-
sin d’una cobertura de riscos específica.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un subpunt


3.2. Establir converses i negociacions entre el Govern 
de l’Estat, representants dels diferents tipus d’entats 
esportives, així com representants de tècnics, jutges, 
entrenadors i àrbitres per informar-los de les seves 
corresponents situacions.
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


4. Establir una moratòria en les actuacions inspecto-
res als clubs i a les entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, fins que 
s’hagi aclarit la normativa i establert un sistema es-
pecial de la Seguretat Social per a les mateixes, en 
l’àmbit de l’esport no professional.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim 
de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan 
hagi disconformitat entre les actuacions del club 
o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la 
Seguretat Social, sempre que la tipologia d’aquestes 
disconformitats sigui coincident o habitual respecte 
a les detectades per la inspecció en altres clubs i en-
titats esportives, podent ser deguda a una insuficient 
claredat de la normativa aplicable, i fins que s’acordin 
uns nous criteris legals i administratius que establei-
xin l’excepció del voluntariat esportiu al règim de la 
Seguretat Social.


Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013


Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38652)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els clubs 
esportius (tram. 302-00069/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 1


1. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives rea-
litzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. 
«En aquest sentit, promoure els canvis normatius ne-
cessaris a efectes de ratificar que la figura del treball 
voluntari no retribuït està, de conformitat amb el que 
estableix l’art 1,3 d del Estatut del Treballadors, exclòs 
del seu àmbit d’aplicació, així com del camp d’aplica-
ció de la Seguretat Social, en relació al que estableix 
l’article 7.6 de la llei General de Seguretat Social.»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, 
exempt de cotització, per als clubs i les entitats esporti-
ves sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles per-
sones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que 
es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà 
fonamental de vida, sempre que els ingressos no arri-
bin al salari mínim interprofessional.


«2. Instar el Govern de l’Estat a garantir que la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social en el compliment 
de les seves funcions inspectores, delimiti ben clara-
ment el que son retribucions pel desenvolupament de 
tasques professionals en el clubs esportius del que son 
conceptes no salarials i que es reben com a indemnit-
zació o compensació de les despeses de tot tipus realit-
zades com a conseqüència de les activitats de volunta-
riat no professional.» 


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les 
activitats esportives efectuades per clubs i entitats es-
portives sense afany de lucre.


«3. Instar el Govern de l’Estat a analitzar si algunes 
de les activitats desenvolupades en el marc dels clubs 
esportius de base podrien estar incloses en els supòsits 
que l’article 7.6 de la Llei General de Seguretat Social 
considera susceptibles de quedar exclosos del camp 
d’aplicació de la Seguretat Social.»
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


4. Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores 
als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, 
en l’àmbit de l’esport no professional, fins que s’hagi 
aclarit la normativa i establert un sistema especial de 
la Seguretat Social per a les mateixes, en l’àmbit del 
esport no professional.


«4. Instar el Govern de l’Estat i el de la Generalitat a 
negociar que la moratòria d’inspeccions acordada ac-
tualment, s’allargui per a permetre fer els aclariments 
de normativa i les regularitzacions pertinents i per a 
evitar provocar situacions de desigualtat.»


5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qual-
sevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat 
esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat So-
cial, sempre que la tipologia d’aquestes disconformitats 
sigui coincident o habitual respecte a les detectades per 
la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent 
ser deguda a una insuficient claredat de la normativa 
aplicable.»


«5. Iniciar, a través de la Secretaria General de l’Es-
port, una veritable campanya de suport tècnic a les 
entitats esportives per a que regularitzin la situació del 
personal que col·labora professionalment o voluntàri-
ament amb aquestes entitats.» 


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«6. Posar en marxa les polítiques i els recursos neces-
saris per donar suport als clubs esportius de base i a 
la seva tasca formativa i de cohesió social d’infants, 
adolescents i joves.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38655)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre els clubs esportius (tram. 
302-00069/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació i supressió al punt 2


2. Negociar amb el Govern de l’Estat un sistema espe-
cial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per 
als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, 
que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i 
obtinguin una retribució que es pugui considerar mar-
ginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim 
interprofessional.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38658)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius 
(tram. 302-00069/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 


1. Elaborar una regulació del voluntariat esportiu que 
reconegui les tasques que desenvolupen els monitors, 
entrenadors i voluntaris com una relació no laboral i 
subjecte a un sistema especial de la Seguretat social 
atès que els clubs i entitats esportives desenvolupen 
una tasca social molt important fomentant l’esport des 
de una vessant educativa, promovent hàbits saluda-
bles i contribuint a la cohesió social.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2


2. Establir un sistema especial de la Seguretat So-
cial, exempt de cotització, per als clubs i les enti-
tats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a 
aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una 
contraprestació per les despeses pels desplaçaments 
que en cap cas poden ser considerades com a salari, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim in-
terprofessional una retribució que es pugui considerar 
marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim 
interprofessional.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4, que queda redactat de la següent manera: 


4. Ampliar la moratòria en les inspeccions de treball 
als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, 
en l’àmbit de l’esport no professional, per tal d’adaptar 
el sistema esportiu a la legalitat vigent, en un període 
adequat, facilitant que totes les entitats puguin com-
plir les normes, clarificar les funcions i garantir-ne la 
seva viabilitat futura.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls de la celebració dels 
Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
Tram. 302-00070/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 30502 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de 
la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 
2017 (tram. 300-00079/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Comprometre’s a fons en l’organització dels Jocs 
Mediterranis del 2017 a celebrar a la ciutat de Tar-
ragona i a la resta de ciutats catalanes que participen 
com a seus de l’esdeveniment.


2. Presentar, en el termini de tres mesos, una proposta 
d’actuacions dels diferents departaments de la Gene-
ralitat, i en concret: 


– Departament de Cultura, donat que els Jocs es ce-
lebraran en una ciutat Patrimoni de la Humanitat, 
per tal que aquest esdeveniment no sigui només una 
celebració esportiva sinó una autèntica projecció del 
patrimoni cultural de les comarques tarragonines i de 
Catalunya al món.


– Departament d’Empresa i Ocupació, donat que els 
Jocs representen una finestra excel·lent per a la promo-
ció de les empreses catalanes en l’àmbit mediterrani, 
on viuen 450 milions de potencials consumidors, i pel 
foment de les nostres exportacions.


El Servei d’Ocupació de Catalunya en el disseny d’un 
programa formatiu pels voluntaris dels Jocs que per-
meti millorar les seves capacitats professionals i la 
seva inserció laboral amb posterioritat a l’esdeveni-
ment.


– Departament d’Interior, per garantir l’adequada co-
ordinació dels cossos de seguretat que intervenen en 
el disseny, planificació i execució dels plans de segu-
retat que aquest esdeveniment requereix.


– Secretaria General de l’Esport per la col·laboració 
en el desenvolupament de programes de tecnificació 
específics amb esportistes d’àmbit català que compe-
teixin en els Jocs Mediterranis del 2017.


– Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
la planificació de les instal·lacions i de les activitats si-
guin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
ús i tractament d’energia, aigua i residus i, en defini-
tiva, de la lluita contra el canvi climàtic per un món 
millor.


3. Fixar en els propers pressupostos de la Generali-
tat el compromís plurianual que permeti fer front a 
la construcció dels equipaments esportius necessaris 
per l’organització dels Jocs Mediterranis d’acord amb 
el Pla Director dels Jocs i d’acord amb les administra-
cions implicades en el Comitè Organitzador.


Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 38321, 38656, 38666 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38321)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona 
el 2017 (tram. 302-00070/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 2 apartat 2


El Servei d’Ocupació de Catalunya en el disseny d’un 
programa formatiu de les activitats de formació neces-
sàries adreçades al comerç de proximitat, sector turís-
tic, hoteleria, etc. com pels voluntaris dels Jocs que 
permeti millorar les seves capacitats professionals i 
la seva inserció laboral amb posterioritat a l’esdeve-
niment.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 2 apartat 5


– Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
la planificació de les instal·lacions i de les activitats si-
guin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
ús i tractament d’energia, aigua i residus i per implan-
tar i desenvolupar les mesures necessàries per millo-
rar la mobilitat quotidiana entre les diferents seus que 
acolliran els esdeveniments esportius, tant pel que fa 
als serveis ferroviaris (implantar el servei de rodali-
es del Camp de Tarragona i desenvolupar el TRAM-
CAMP) com als serveis d’autobusos interurbans. En 
definitiva, els Jocs han de ser un exemple de la lluita 
contra el canvi climàtic per un món millor.


3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 3


3. Fixar en els propers pressupostos de la Generalitat 
el compromís plurianual que permeti les millores ne-
cessàries per condicionar les diferents seus i fer front 
a la construcció dels equipaments esportius necessaris 
per l’organització dels Jocs Mediterranis d’acord amb 
el Pla Directors dels Jocs i d’acord amb les adminis-
tracions implicades en el Comitè Organitzador del nou 
Palau d’Esports a Tarragona. Es tracta d’un equipa-
ment esportiu que ha de tenir capacitat per 5.000 es-
pectadors, que ja ha estat objecte de converses amb 
la Presidència de la Generalitat, i que durant els Jocs 
acollirà alguns dels esports d’equip.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 4


4. Reclamar del Govern de l’Estat els compromisos, 
les aportacions econòmiques i els beneficis fiscals ne-
cessaris per tirar endavant els jocs, i en especial les 
inversions pendents en infraestructures viàries i ferro-
viàries que han de millorar la mobilitat de la zona.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38656)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona 
el 2017 (tram. 302-00070/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


4. Que la Secretaria General de l’Esport impulsi la 
participació de les diferents federacions i entitats es-
portives en l’organització tècnica d’aquest esdeve-
niment, en col·laboració amb el comitè organitzador 
dels Jocs per tal d’aprofitar l’experiència organitzativa 
d’aquestes entitats. 


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


5. Que la Secretaria General de l’Esport iniciï el més 
aviat possible el tràmit de reconeixement oficial del 
pavelló de Tir amb Arc de Cambrils com a centre de 
tecnificació d’aquesta modalitat esportiva i gestioni 
amb el Consell Superior d’Esports la homologació 
d’aquesta instal·lació com a primer centre de tecnifi-
cació de tir amb arc a Catalunya.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38666)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebració 
dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017 (tram. 
302-00070/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Implicar els diferents departaments en un conjunt 
d’actuacions que tinguin en compte aspectes com: 


– Departament de Cultura, donat que els Jocs es ce-
lebraran en una ciutat Patrimoni de la Humanitat, 
per tal que aquest esdeveniment no sigui només una 
celebració esportiva sinó una autèntica projecció del 
patrimoni cultural de les comarques tarragonines i de 
Catalunya al món.


– Departament d’Empresa i Ocupació, donat que els 
Jocs representen una finestra excel·lent per a la promo-
ció de les empreses catalanes en l’àmbit mediterrani, 
on viuen 450 milions de potencials consumidors, i pel 
foment de les nostres exportacions. El Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en el disseny d’un programa for-
matiu pels voluntaris dels Jocs que permeti millorar 
les seves capacitats professionals i la seva inserció 
laboral amb posterioritat a l’esdeveniment.


– Departament d’Interior, per garantir l’adequada co-
ordinació dels cossos de seguretat que intervenen en 
el disseny, planificació i execució dels plans de segu-
retat que aquest esdeveniment requereix.


– Secretaria General de l’Esport per la col·laboració 
en el desenvolupament de programes de tecnificació 
específics amb esportistes d’àmbit català que compe-
teixin en els Jocs Mediterranis del 2017.


– Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
la planificació de les instal·lacions i de les activitats si-
guin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
ús i tractament d’energia, aigua i residus i, en defini-
tiva, de la lluita contra el canvi climàtic per un món 
millor.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Determinar els compromisos plurianuals de la 
Generalitat d’acord amb el Pla Director dels Jocs i 
d’acord amb les administracions implicades en el Co-
mitè Organitzador, que permetin fer front a la dotació 
dels equipaments esportius necessaris pels Jocs Medi-
terranis.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la comunicació i la 
producció audiovisuals
Tram. 302-00071/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 30503 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la comunicació i la producció audiovisuals 
(tram. 300-00080/10).


Exposició de motius


Catalunya és i ha estat un país líder en la producció de 
continguts audiovisuals, de fet, ha estat i és la seu de 
pro ductores importants que treballen per al  conjunt 
de l’Estat i que exporten productes i talent al conjunt 
del món. És un sector que en el context de crisi que 
patim aporta alguns dels valors essencials per al des-
envolupament d’un nou model econòmic just, solida-
ri i sostenible, i que té una llarga tradició i capacitat 
d’emprenedoria. És una indústria que fomenta la cre-
ativitat i el talent. I és, a més a més, un sector d’alt va-
lor afegit, molt diversificat, que aporta al nostre teixit 
industrial, més de 1.700 empreses en publicitat, dis-
seny especialitzat, fotografia, tecnologia, videojocs, 
internet i mòbils entre d’altres.


L’audiovisual és un sector molt acostumat a la inno-
vació constant en quant a canvis tecnològics, hàbits 
de consum i creixement dels mercats que provoquen 
constants modificacions estructurals al seu si. Aquest 
fet ajuda al sector a tenir una alta competitivitat però 
sobre estructures empresarials molt canviants i frà-
gils. L’arribada de la crisi financera global, que pro-
voca manca d’accés al crèdit i al finançament, i la 
conseqüent crisi a la industria i a les empreses de ser-
veis ha comportat també la pèrdua de mercat publici-
tari i ha afectat directament a aquest sector. El tercer 
trimestre del 2012 el sector ocupava 90.000 treballa-
dors i treballadores, 12.300 llocs de treball menys que 
el trimestre anterior.


Un dels principals tractors del sector ha estat i és 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), aquesta també ha patit retallades, hem pas-
sat de 314 milions al 2010 a una previsió de 225 al 


2013, la qual cosa també té un important impacte en 
el sector audiovisual.


Els canvis en el mercat, els canvis que produeix la 
crisi econòmica, la baixada de la publicitat i la manca 
d’accés al finançament provoquen deslocalització de 
la producció, atur en aquest sector, i conseqüentment 
una baixada de la qualitat. Hi ha menys capacitat in-
versora, una pèrdua de la riquesa i del pluralisme i, 
per tant, pèrdua de capacitat d’innovar i de competiti-
vitat en el mig i llarg termini.


Davant d’aquesta situació de dificultats el govern de 
la Generalitat ha estat incapaç a data d’avui de gene-
rar un nou full de ruta, un model. Això ha estat així 
tant per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, on s’han aplicat retallades lineals sense diàleg i 
consens, com per al sector audiovisual privat, que és 
el que ocupa a la gran majoria de persones.


Moció


1. El Parlament de Catalunya manifesta


1.1. El seu desacord amb la decisió del Consell de la 
CCMA de presentar un expedient de regulació d’ocu-
pació que afecta a 312 treballadors i treballadores i 
insta el President del Consell a proposar-ne la retira-
da, atès que no té el grau de consens suficient i que no 
s’han explorat, a través del diàleg amb els grups par-
lamentaris i amb els representants dels treballadors, 
altres vies de contenció de la despesa.


1.2. La necessitat de reprendre el diàleg a la taula de 
negociació per tal que els ajustos salarials que s’escai-
guin tinguin uns límits raonables i alhora no es pro-
dueixi cap baixa que no sigui voluntària i acordada.


2. El Parlament de Catalunya afirma que: 


2.1. El model audiovisual idoni per a l’enfortiment ci-
vil i democràtic del nostre país segueix sent el model 
dual, on hi tenen cabuda operadors públics i privats 
en condicions equitatives.


2.2. L’existència d’una televisió i una ràdio públiques 
entre les cadenes líders d’audiència enforteix el con-
junt del model i és una condició irrenunciable d’a-
quest, per assegurar-ne el compliment del principi de 
pluralisme. La publicitat com a complement de finan-
çament dels mitjans públics és, a curt i mig termini, 
una necessitat tant a la ràdio com a la televisió.


2.3. Els mitjans de la CCMA equilibren el mapa de 
l’oferta de comunicació audiovisual a Catalunya des 
del punt de vista lingüístic i alhora són l’instrument 
més potent de projecció de la cultura catalana.


2.4. Les compres públiques de produccions audio-
visuals són el principal instrument de dinamització 
d’un sector creatiu essencial per al nostre país, i en 
conseqüència cal que la CCMA actuï amb un especial 
sentit de la responsabilitat en aquest camp.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 15 d’octubre, en els termes de l’arti-
cle 148 RPC, el contracte-programa entre la Genera-
litat i la CCMA, que haurà d’incloure com a mínim: 


a) La identificació dels objectius de servei públic que 
haurà de complir la Corporació i els instruments amb 
els que ha d’assolir-los.


b) Els criteris i instruments de compliment del princi-
pi de pluralitat informativa i de presència de les dife-
rents veus amb les que s’expressa la societat catalana.


c) Els escenaris pressupostaris de la Corporació en el 
termini de vigència, incloent el compromís de finan-
çament pluriennal de la Generalitat.


d) Els límits d’endeutament viu a llarg termini als que 
pot arribar la Corporació.


e) Un annex de personal amb les dotacions previstes.


f) La política de compres externes de productes au-
diovisuals, des del principi de publicitat i transparèn-
cia, diferenciant entre els tipus de continguts (ficció, 
documentals, magazines, etc.), i incloent límits en el 
nombre d’hores anuals de producció externa emeses i 
en el preu d’aquestes produccions.


g) El compromís de finançament de produccions ci-
nematogràfiques


4. El Parlament insta el Govern a fer públics anual-
ment els imports de despeses de publicitat i patrocini 
de la Generalitat i el seu sector públic per cada una de 
les empreses privades de comunicació audiovisual en 
l’àmbit de Catalunya.


5. El Parlament insta el Govern a negociar amb el go-
vern de l’Estat un replantejament del mapa de la TDT 
local per tal que respongui a la realitat de la comu-
nicació de proximitat del país, formada per les ini-
ciatives amb capacitat institucional i empresarial de 
mantenir-se. Igualment, a instar el govern de l’Estat 
a regular els mínims d’emissió en la TDT local de 
manera que no es comprometi la viabilitat econòmica 
d’aquests mitjans.


6. El Parlament insta el Govern a promoure una ini-
ciativa de recull i catalogació de la memòria audiovi-
sual de Catalunya, a través de la creació d’un Arxiu 
Històric de l’Audiovisual de Catalunya (a partir dels 
arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gairebé 
plenament digitalitzat, de la CCMA) i l’exploració de 
vies de finançament privat per garantir-ne el futur.


7. El Parlament sol·licita al Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts que elabori i presenti a la Comis-
sió de Cultura i Llengua, abans del 20 de desembre, 
una estratègia per a la viabilitat del sector de la produc-
ció cinematogràfica a Catalunya, colpida per la reduc-
ció d’ajuts públics, d’instruments de co-finançament i 
sobretot per l’increment de l’IVA a l’exhibició que ha 
comportat una reducció crítica d’espectadors en sala.


Aquesta estratègia haurà de basar-se en els instru-
ments legals existents o en procés de desenvolupa-
ment, com la Llei del Cinema, i en els instruments 
operatius com ara el Departament de Cultura, l’ICEC, 
l’ICF, etc.


8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
que iniciï els tràmits legislatius necessaris perquè es 
derogui l’increment de l’IVA dels productes culturals, 
atès que ja han quedat provats els seus efectes adver-
sos sobre el sector i en especial la destrucció de llocs 
de treball provocada.


9. El Parlament insta el Govern a aprovar un pla in-
terdepartamental de mesures d’enfortiment i conso-
lidació de la indústria de l’audiovisual a Catalunya 
prèvia consulta amb el sector i subsectors afectats i en 
especial amb el Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya. El Govern presentarà aquest Pla al Parla-
ment abans del 20 de desembre.


El pla haurà d’incloure la creació o reforç d’infraes-
tructures, instruments de finançament, de R+D+i, 
d’aliances empresarials, de formació, de promoció, etc.


Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013


Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 38365, 38367, 38650, 38667 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38365)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la comunicació i la producció audiovisuals 
(tram. 302-00071/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


«1. El Parlament de Catalunya manifesta


1.1. El seu desacord amb la decisió del Consell de la 
CCMA de presentar un expedient de regulació d’ocu-
pació que afecta a 312 treballadors i treballadores i 
insta el President del Consell a proposar-ne la retira-
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da, atès que no té el grau de consens suficient i que 
no s’han explorat, a través del diàleg amb els grups 
parlamentaris i amb els representants dels treballadors, 
altres vies de contenció de la despesa.


1.2. La necessitat de reprendre el diàleg a la taula de 
negociació per tal que els ajustos salarials que s’escai-
guin tinguin uns límits raonables i alhora no es produ-
eixi cap baixa que no sigui voluntària i acordada.


2. El Parlament de Catalunya afirma que: 


2.1. El model audiovisual idoni per a l’enfortiment civil 
i democràtic del nostre país segueix sent el model dual, 
on hi tenen cabuda operadors públics i privats en con-
dicions equitatives.


«1. El Parlament de Catalunya insta el Consell de Go-
vern de la CCMA a: 


1.1. Reprendre de forma immediata la negociació dels 
convenis de TV3 i Catalunya Ràdio que inclogui el 
compromís de manteniment de llocs de treball i la re-
versibilitat de les retallades patides en les condicions 
laborals


1.2. No iniciar cap procés més d’externalització de la 
gestió de continguts i serveis de TV3 o Catalunya Ràdio.


1.3. Concretar amb celeritat els mecanismes d’infor-
mació i debat basats en el rigor i la pluralitat que ga-
ranteixin «un autèntic debat democràtic que respecti 
totes les posicions i asseguri un paper neutral dels 
mitjans de comunicació públics» respecte el debat de 
l’encaix entre Catalunya i Espanya, tal i com insta la 
Resolució sobre l’Exercici del Dret a Decidir inclosa a 
la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 2.4


2.4. Les compres públiques de produccions audio-
visuals són el principal instrument de dinamització 
d’un sector creatiu essencial per al nostre país, i en 
conseqüència cal que la CCMA actuï amb un especial 
sentit de la responsabilitat i amb absoluta transparèn-
cia en aquest camp.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


4. El Parlament insta el Govern a fer públics anual-
ment els imports de despeses de publicitat i patrocini 
de la Generalitat i el seu sector públic per cada una de 


les empreses privades de comunicació audiovisual en 
l’àmbit de Catalunya.


«4 bis. El Parlament insta el Govern a definir amb 
més claredat els criteris per a accedir a subvencions, 
publicitat institucional i patrocinis, per part de la Ge-
neralitat


4 ter. El Parlament insta el Govern a incrementar el 
pes de la proporcionalitat territorial, de continguts i 
per àmbits en els criteris de distribució de les subven-
cions, publicitat i patrocinis a les empreses privades 
de comunicació audiovisual, així com l’estabilitat es-
tructural i laboral d’aquests mitjans i el compliment 
que fan dels convenis i de les normatives laborals.» 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou paràgraf al punt 7


7. El Parlament sol·licita al Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts que elabori i presenti a la Co-
missió de Cultura i Llengua, abans del 20 de desem-
bre, una estratègia per a la viabilitat del sector de la 
producció cinematogràfica a Catalunya, colpida per la 
reducció d’ajuts públics, d’instruments de co-finança-
ment i sobretot per l’increment de l’IVA a l’exhibició 
que ha comportat una reducció crítica d’espectadors 
en sala.


«En aquest sentit també haurà de contemplar els re-
cursos i projectes a desenvolupar en quan a la forma-
ció, l’educació, la digitalització de les sales i el sistema 
de la xarxa de pantalles de Catalunya; entre d’altres.»


Aquesta estratègia haurà de basar-se en els instru-
ments legals existents o en procés de desenvolupa-
ment, com la Llei del Cinema, i en els instruments 
operatius com ara el Departament de Cultura, l’ICEC, 
l’ICF, etc.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«10. El Parlament insta el Govern a facilitar mitjans 
de suport d’assessorament legal, fiscal, laboral i de fi-
nançament a la creació de nous mitjans audiovisuals 
sota noves fórmules empresarials o de gestió (coope-
ratives de periodistes o d’usuaris, mitjans sense ànim 
de lucre, amb finançament via micromecenatge o do-
natius, etc.).» 
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«11. El Parlament insta el Govern a crear un epígraf 
específic del sector audiovisual al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) per facilitar la definició de cate-
gories laborals, polítiques d’ocupació i formació es-
pecífiques i un tractament concret adequat per a les 
malalties i baixes professionals.» 


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«12. El Parlament insta el Govern a desenvolupar i 
aplicar la Llei del Cinema i els reglaments necessaris 
per a desplegar-la.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


«13. El Parlament insta el Govern a iniciar el diàleg 
amb representants de la societat civil i del sector peri-
odístic i audiovisual per a redactar una Llei del Dret a 
la Informació, que desenvolupi l’article 52 de l’Estatut 
i que defineixi també els drets i deures dels professio-
nals de la informació, com a garantia d’una informa-
ció veraç i de qualitat.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38367)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Be-
nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de la comunicació 
i la producció audiovisuals (tram. 302-00071/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.1. El seu suport al resultat final de la negociació de 
l’expedient de regulació d’ocupació, acord que va ser 
signat per la direcció de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i tots els sindicats de la mateixa, 
i que ha permès que el 100% dels afectats sortissin de 
manera voluntària.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.2. La necessitat de reprendre el diàleg a la taula de 
negociació per tal que els ajustos salarials que s’escai-
guin es duguin a terme de forma acordada entre totes 
les parts.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. El Parlament insta el Govern a negociar amb el 
govern de l’Estat un replantejament del mapa de la 
TDT local per tal que respongui a la realitat de la 
comunicació de proximitat del país, formada per les 
iniciatives amb capacitat institucional i empresarial 
de mantenir-se, que fixi demarcacions coherents amb 
els territoris on emeten les TV locals i que tingui en 
compte les conclusions dels estudis realitzats pel CAC. 
Igualment, a instar el govern de l’Estat a regular els 
mínims d’emissió en la TDT local de manera que no 
es comprometi la viabilitat econòmica d’aquests mit-
jans.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. El Parlament dóna suport a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura que actualment hi ha en 
tramitació a instància del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.


Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013


Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38650)


A la Mesa del Parlament


Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la comunicació i la pro-
ducció audiovisuals (tram. 302-00071/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 8, que queda redactat de la següent manera


8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
que insti el Govern d’Espanya a modificar la llei 
37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor 
Afegit per tal gravar amb un IVA superreduït del 4% a 
totes les activitats i productes culturals, així com a tots 
els serveis que se’n derivin.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt 


10. El Parlament de Catalunya constata la falta de plu-
ralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i a 
la CCMA a respectar i fer complir els principis d’actu-
ació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’infor-
mació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat 
informatives, de la neutralitat i de la imparcialitat.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


11. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals adoptin 
totes les mesures necessàries per tal de 


a. Assegurar que la televisió i la ràdio públiques de 
Catalunya siguin un mitjà per integrar la cohesió so-
cial, política i econòmica, formar-la i ajudar-la. S’hi 
ha de reconèixer la diversitat i la pluralitat social pre-
sents en la societat catalana.


b. Assegurar que els programes informatius facin de la 
reflexió, l’anàlisi i el rigor elements imprescindibles. I 
que hi hagi més presència de la pluralitat, no només 


institucional i política, sinó del ventall representatiu 
de la societat civil.


c. Assegurar que els mitjans públics catalans expres-
sin la pluralitat social, més enllà del pur pluralisme 
polític, especialment en els espais informatius, debats 
i tertúlies, i que mantinguin uns criteris professionals 
exigents.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38667)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de la comunicació 
i la producció audiovisuals (tram. 302-00071/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 15 d’octubre, en els termes de l’article 
148 RPC, el contracte-programa entre la Generalitat i 
la CCMA, que haurà d’incloure com a mínim: 


a) La identificació dels objectius de servei públic que 
haurà de complir la Corporació i els instruments amb 
els que ha d’assolir-los.


b) Els criteris i instruments de compliment del princi-
pi de pluralitat informativa i de presència de les dife-
rents veus amb les que s’expressa la societat catalana.


c) El compromís de la Generalitat pel finançament 
pluriennal de la Corporació durant el període de vi-
gència del Contracte Programa.


d) Els límits d’endeutament viu a llarg termini als que 
pot arribar la Corporació.


e) Uns indicadors de gestió de recursos humans que fi-
xin que en el període que abasta aquest Contracte Pro-
grama, la plantilla de la CCMA no superarà les 2.556 
persones, comprenent totes les modalitats de contrac-
tació laboral. Així com que la proporció de les despe-
ses de personal de la CCMA i empreses filials sobre el 
pressupost total, excloent les despeses financeres i les 
inversions extraordinàries, serà inferior al 45%.
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f) La política de compres externes de productes au-
diovisuals, des del principi de publicitat i transparèn-
cia, diferenciant entre els tipus de continguts (ficció, 
documentals, magazines, etc.), i incloent el percentat-
ge mínim de l’import dels projectes audiovisuals de la 
CCMA que han de ser produïts o coproduïts amb em-
preses del sector.


g) El compromís de finançament de produccions ci-
nematogràfiques.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. El Parlament insta el Govern a negociar amb el 
govern de l’Estat un replantejament del mapa de la 
TDT local per tal que respongui a la realitat de la co-
municació de proximitat del país, formada per les ini-
ciatives amb capacitat institucional i empresarial de 
mantenir-se. Igualment, a instar el govern de l’Estat a 
flexibilitzar els mínims d’emissió en la TDT local de 
manera que no es comprometi la viabilitat econòmica 
d’aquests mitjans.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. El Parlament insta el Govern a promoure una ini-
ciativa de recull i catalogació de la memòria audio-


visual de Catalunya, a que contempli la creació d’un 
Arxiu Històric de l’Audiovisual de Catalunya (a partir 
dels arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gai-
rebé plenament digitalitzat, de la CCMA) mitjançant 
l’exploració de vies de finançament privat per garan-
tir-ne el futur.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 7 i 9


«7. El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a aprovar un pla de mesures d’enforti-
ment i consolidació de la indústria de l’audiovisual a 
Catalunya prèvia consulta amb el sector i subsectors 
afectats i en especial amb el Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. El Parlament de Catalunya demana la modificació 
de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre 
el Valor Afegit per tal de gravar amb un IVA reduït 
totes les activitats i productes culturals.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques de la 
memòria
Tram. 302-00072/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 30504 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlament


Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques públiques de la Memòria (tram. 300-00075/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya: 


a. Condemna qualsevol tipus d’homenatge a grups o 
unitats vinculades al franquisme o al nazisme, com a 
impropi d’una societat democràtica, i en concret re-
butja l’homenatge retut el dia 11 de maig a la caser-
na de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, a 
la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
Azul.


b. Condemna les explicacions oficials que intentaven 
equiparar a l’Associació d’Aviadors de la República, 
que varen defensar la legalitat democràtica, amb una 
unitat que va ajudar al règim nazi d’Adolf Hitler.


c. Exigeix la dimissió o el cessament immediat de la 
Delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Lla-
nos de Luna.


2. El Parlament de Catalunya: 


a. Exigeix al Govern de l’Estat el compliment imme-
diat de les recomanacions de la Comissió d’Experts 
per al Futur del Valle de los Caidos, lliurat al ministre 
de la Presidència el 29 de novembre de 2011, inclosa 
la que proposa «que les restes del general Francisco 
Franco siguin traslladades al lloc que designi la famí-
lia, o en el seu cas, al lloc que sigui considerat digne 
i més adequat».


b. Insta el Govern a donar suport a les famílies cata-
lanes que desitgin retirar del Valle de los Caidos les 
restes dels seus familiars i a realitzar les gestions ne-
cessàries davant el Govern de l’Estat per tal de fer-ho 
possible.


3. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de 
l’Estat la immediata devolució dels papers de Sala-
manca que resten pendents de retorn a Catalunya, en 
compliment dels compromisos adquirits pel mateix 
Govern de l’Estat.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar 
davant la jutgessa argentina Maria Servini de Cubría, 
que investiga els crims de la dictadura franquista en 
aplicació del principi de justícia universal, el cas de 
tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya morts a 
causa de la repressió exercida pel règim franquista.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern pel que 
fa al Memorial Democràtic a: 


a. Dotar-lo de recursos suficients per exercir les funci-
ons que la Llei li encomana.


b. Potenciar, d’acord amb els ajuntaments afectats, la 
Xarxa d’Espais de la Memòria.


c. Impulsar les reformes legislatives que permetin 
restituir el text original de la Llei 13/ 2007,del 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic, modificat per la 
Llei Òmnibus.


d. Incrementar el suport a l’activitat de les entitats 
memorialistes.


e. Dotar-lo d’un local o seu estable al centre de la ciu-
tat de Barcelona que pugui acollir les activitats del 
Memorial, més enllà de la simple gestió administra-
tiva.


6. El Parlament insta el Govern: 


a. A donar suport a l’acord aprovat el 16 de maig per 
l’Ajuntament de Barcelona que reclama al govern de 
l’Estat la cessió incondicionada de l’edifici de la Di-
recció General de la Policia a la Via Laietana núme-
ro 43 a l’Ajuntament de Barcelona, per destinar-lo a 
equipament de memòria democràtica, i a realitzar les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
aconseguir la cessió.


b. A iniciar negociacions amb l’Ajuntament de Bar-
celona per impulsar conjuntament un projecte per 
convertir l’edifici de Via Laietana número 43 en un 
equipament de memòria.


Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013


Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades
Reg. 38368, 38660, 38668 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38368)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques de la memòria (tram. 302-00072/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1 apartat c


«1. El Parlament de Catalunya: 


c. Reitera la petició de cessament i substitució de la 
Delegada del Govern a Catalunya, María de los Lla-
nos de Luna, acordada pel Ple del Parlament en data 
14 de març 2013 i n’exigeix la seva dimissió a l’empa-
ra de la Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell de la 
Unió Europea pel que fa a la prohibició de les actituds 
de negació o trivialització de crims contra la humani-
tat o del feixisme.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 4


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a cooperar amb tots els organismes judicials 
internacionals que investiguin crims contra la huma-
nitat comesos durant la dictadura franquista, en apli-
cació del principi de justícia universal, i especialment 
a donar suport a la querella que es tramita a Argenti-
na per les víctimes catalanes.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou apartat al punt 4


«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la querella que presentarà Esquerra Republicana 
de Catalunya en el procediment argentí, el proper 15 
d’octubre a Buenos Aires, per l’assassinat i magnicidi 
del President Lluis Companys i Jover.»


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 5 apartat c


«Estudiar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de rees-
tructuració del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals, amb l’objectiu de traslladar als 
òrgans de govern del Memorial Democràtic, Junta de 
Govern, Consell Assessor i Consell de Participació, 
una proposta de millora, de manera que amb el con-
sens de totes les parts traslladi al Govern un text que 
no afecti les competències d’aquest organisme previstes 
a la Llei 13/2007, tal i com es va aprovar a la Comissió 
d’Afers Institucionals el dia 2 d’octubre de 2013.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38660)


A la Mesa del Parlament


Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques públiques de la memòria (tram. 302-00072/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1.a, que queda redactat de la següent ma-
nera:


1. El Parlament de Catalunya: 


a. Condemna solemnement tota declaració o activitat 
que comporti qualsevol mena d’enaltiment, trivialitza-
ció, exculpació o negació del nazisme, el franquisme 
i la resta de règims feixistes, totalitaris i dictatorials, 
com a impropis d’una societat democràtica. 


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt 1.a bis


1.a bis


El Parlament de Catalunya condemna solemnement 
qualsevol acte de terrorisme,  d’enaltiment del terro-
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risme, d´homenatge a persones o grups vinculats al 
terrorisme i els plantejaments polítics que justifiquin, 
emparin, utilitzin o fomentin qualsevol tipus de violèn-
cia política.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 2.a, que queda redactat de la següent ma-
nera:


2. El Parlament de Catalunya: 


a. Insta el Govern d’Espanya a tenir en compte les re-
comanacions de la Comissió d’Experts per al Futur 
del Valle de los Caídos, lliurat al ministre de la Presi-
dència el 29 de novembre de 2011, per a convertir-lo 
en un lloc de memòria de totes les víctimes de la Guer-
ra Civil i la repressió franquista posterior. S’inclou la 
recomanació que proposa «que les restes del general 
Francisco Franco siguin traslladades al lloc que de-
signi la família, o en el seu cas, al lloc que sigui consi-
derat digne i més adequat».


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 3, que queda redactat de la següent manera:


3. El Parlament de Catalunya sol·licita el compliment 
de l’acord amb el Govern d’Espanya relatiu a la devo-
lució dels papers de Salamanca que resten pendents 
de devolució als seus legítims propietaris.   


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Ciutadans


Del punt 4, que queda redactat de la següent manera:


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a donar el seu suport a aquelles persones 
que vulguin acudir a la justícia en la seva condició de 
víctimes de la dictadura franquista en aplicació del 
principi de justícia universal.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38668)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques 
de la memòria (tram. 302-00072/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 1 lletra c


«c) Demanar novament al Govern de l’Estat la subs-
titució de la delegada del Govern a Catalunya, en 
aquesta ocasió per participar en un acte d’homenatge 
a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
Azul, equiparant els que van lluitar per defensar l’Es-
tat de dret proclamat per la II República amb els que 
s’hi van enfrontar.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 2 lletra a


«a) Reclama al Govern de l’Estat el compliment im-
mediat de les recomanacions de la Comissió d’Ex-
perts per al Futur del Valle de los Caídos, lliurat 
al ministre de la Presidència el 29 de novembre de 
2011, inclosa la que proposa «que les restes del gene-
ral Francisco Franco siguin traslladades al lloc que 
designi la família, o en el seu cas, al lloc que sigui 
considerat digne i més adequat»».


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 2 lletra b


«b) Insta el govern a donar suport tècnic i assessora-
ment a les famílies catalanes que desitgin retirar del 
Valle de los Caídos les restes dels seus familiars i a 
realitzar les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal de fer-ho possible.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 4


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a cooperar amb tots els organismes judi-
cials, espanyols i internacionals, que investiguin els 
crims comesos durant la dictadura franquista, sempre 
que sigui requerit, en aplicació del principi de justícia 
universal.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 5 lletra a


«a) Continuar-lo dotant de recursos suficients per 
exercir les funcions que la Llei li encomana.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 5 lletra b


«b) Continuar impulsant, d’acord amb els ajuntaments 
afectats, la Xarxa d’Espais de la Memòria.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 5 lletra c


«c. Impulsar les reformes legislatives que permetin 
restituir el text original de la Llei 13/ 2007,del 31 d’oc-
tubre, del Memorial Democràtic, modificat per la Llei 
Òmnibus.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura
Tram. 302-00073/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 30566 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alicia Alegret 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura (tram. 300-00081/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Revisar l’actual Acord Nacional per la Cultura 
d’acord amb les propostes presentades pels grups par-
lamentaris d’aquesta Cambra, consensuant la reforma 
amb el sector cultural per convertir-lo en una autènti-
ca estratègia cultural.


2. Incloure a l’Acord Nacional per la Cultura una me-
mòria econòmica que avali la seva viabilitat econòmi-
ca d’acord amb l’actual context de crisi econòmica i 
reducció de despesa pública.


3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli les 
necessitats reals dels nostres municipis, que inclogui 
els equipaments cultural de caràcter privat.


4. Revisar el Pla de Museus per adequar-lo al marc 
competencial del Govern de la Generalitat i dotar-lo 
d’una memòria econòmica que garanteixi la seva vi-
abilitat.


5. Presentar en aquesta Cambra: 


a. El nou Pla de Museus revisat d’acord amb el punt 
quatre d’aquesta moció per consensuar-lo amb els 
grups parlamentaris.


b. El pla d’ensenyaments artístics en el termini de tres 
mesos, i obrir un procés de treball conjunt amb els 
grups parlamentaris per tal de consensuar-lo


6. Modificar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la si-
tuació econòmica i financera de la Generalitat i res-
pongui almenys als següents criteris: 


a. Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.


b. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.


c. Garantir el mateix tracte en la política subvencio-
nadora del Govern de la cultura feta en castellà com 
la realitzada en català, ja que la cultura catalana és la 
que s’expressa en qualsevol de ambdues llengües


d. Suprimir les subvencions culturals destinades a enti-
tats separatistes que fomenten la divisió dels catalans.


7. Aprovar durant el primer trimestre del 2014 l’avant-
projecte de llei de mecenatge i patrocini cultural per 
incentivar les aportacions privades a la cultura a tra-
vés de mesures fiscals i convenis de col·laboració.


8. Establir contractes-programa per objectius o co-
produccions com a instrument per finançar projectes 
culturals en substitució de les subvencions, així com 
estudiar la possibilitat de transformar progressiva-
ment les subvencions en préstecs reemborsables en 
base als ingressos nets de l’activitat.


9. Posar en marxa nous instruments financers desti-
nats al finançament de les indústries culturals fomen-
tant sistemes de recolzament a les empreses de capital 
risc a la industria cultural i incrementar els recursos 
públics destinats a dotar els fons de capital risc per a 
les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.


10. Aprovar un pla d’incentius fiscals per al consum 
cultural que inclogui entre altres la desgravació per 
l’adquisició d’abonaments a espectacles i activitats 
culturals tant per a particulars com per a associacions 
i empreses.


11. Incloure entre les funcions i les competències del 
Departament de Cultura les relacions amb les cases 
regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya 
que fins ara depèn del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.


Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013


Josep Enric Millo i Rocher Alicia Alegret Martí
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 38651, 38654, 38657, 38662, 38665 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38651)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la cultura (tram. 302-
00073/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1. Fer un nou Acord Nacional per la Cultura d’acord 
amb les propostes presentades pels grups parlamenta-
ris d’aquesta Cambra, consensuant la reforma amb el 
sector cultural per convertir-lo en una autèntica estra-
tègia cultural.


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


6. Assegurar que la política de subvencions culturals 
que porta a terme el Govern perquè s’adapti a la situ-
ació econòmica i financera de la Generalitat i respon-
gui almenys als següents criteris: 


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. Establir contractes-programa per objectius o co-
produccions com a instrument per finançar projectes 
culturals en substitució de les subvencions, així com 
estudiar aquells casos que permeten la possibilitat de 
transformar progressivament les subvencions en prés-
tecs reemborsables en base als ingressos nets de l’ac-
tivitat.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38654)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la cultura (tram. 302-00073/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació de part de l’apartat 3


«3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou 
Pla d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli 
les necessitats reals dels nostres municipis, que inclo-
gui els equipaments de caràcter associatiu sense ànim 
de lucre.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació de l’apartat 6. Nova redacció.


«6. Garantir la igualtat d’oportunitats en els proces-
sos d’adjudicació de subvencions de concurrència 
competitiva.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou apartat al final del punt 7. Nova re-
dacció.


«Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de l’Avant-
projecte de Llei de mecenatge i patrocini cultural per 
incentivar les aportacions privades a la cultura durant 
el primer trimestre del 2014.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista


De supressió del punt 8.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 12. Nova redacció.


«12. Instar el Govern de l’Estat a reduir l’IVA cultural 
del 21% al 4%.»


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013


Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38657)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la cultura (tram. 302-
00073/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 2, que queda redactat de la següent manera


2. D’acord amb el que disposa el decret  Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, en el seu article 32, pre-
sentar el pressupost del Departament de Cultura per 
tal de que el sector cultural tingui coneixement del re-
cursos econòmics i les inversions en el sector cultural 
que es faran en el proper exercici pressupostari.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4


4. Revisar el Pla de Museus per adequar-lo al marc 
competencial del Govern de la Generalitat i dotar-lo 
d’una memòria econòmica dels recursos econòmics 
que garanteixin la seva viabilitat.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 6, que queda redactat de la següent manera


6. Modificar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la 
situació econòmica i financera de la Generalitat i 
respongui almenys als criteris de publicitat, transpa-
rència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discri-
minació, en el sentit de:


a. Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.


b. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.


c. Evitar la no discriminació en la política subvencio-
nadora del Govern de la Generalitat


d. Suprimir les subvencions culturals destinades a 
entitats separatistes que fomenten la divisió dels ca-
talans.


e. Eficàcia i eficiència en el compliment dels objectius 
fixats per l’Administració atorgant i retre comptes de 
l’ús fet de la subvenció atorgada.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 9, que queda redactat de la següent manera


9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a buscar altres fórmules de finançament 
del patrimoni i les polítiques culturals com l’espon-
sorització, el mecenatge, el patrocini i el finançament 
privat, que garanteixin la viabilitat a llarg termini del 
patrimoni i de les polítiques culturals i redueixin la de-
pendència exclusiva de les subvencions i ajuts públics.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38662)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la cultura (tram. 302-00073/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 2


2. Incloure a l’Acord Nacional per la Cultura una me-
mòria econòmica que avali la seva viabilitat econò-
mica. d’acord amb l’actual context de crisi econòmica i 
reducció de despesa pública.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 3


3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli les 
necessitats reals dels nostres municipis. que inclogui 
els equipaments cultural de caràcter privat.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 5 apartat b


5. Presentar en aquesta Cambra: 


b. El pla d’ensenyaments artístics en el termini de tres 
mesos, i obrir un procés de treball conjunt amb els 
grups parlamentaris i els ajuntaments per tal de con-
sensuar-lo


4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 8.


5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 9.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


– Garantir un model de finançament públic sostenible 
i que garanteixi estabilitat al sector i accés als públics, 
a través de contractes programa per equipaments, 
convenis per entitats i subvencions per projectes.


Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38665)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la cultura (tram. 302-
00073/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Redissenyar l’actual Acord Nacional per la Cultura 
tenint en compte les propostes presentades pels grups 
parlamentaris d’aquesta Cambra, i buscant el major 
consens possible per convertir-lo en una autèntica es-
tratègia cultural.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat b) del punt 5


«b. El pla d’ensenyaments artístics un cop hagi finalit-
zat la seva redacció.»


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Continuar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la si-
tuació econòmica i financera de la Generalitat i res-
pongui almenys als següents criteris: 


a. Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.


b. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.


c. Garantir el mateix tracte en la política subvenciona-
dora del Govern de la cultura feta en castellà com la 
realitzada en català, ja que la cultura catalana és la que 
s’expressa en qualsevol de ambdues llengües


d. Suprimir les subvencions culturals destinades a enti-
tats separatistes que fomenten la divisió dels catalans.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Quan el cas ho permeti, continuar establint con-
tractes-programa per objectius o coproduccions com 
a instrument prioritari per finançar projectes cultu-
rals en substitució de les subvencions, així com es-
tudiar la possibilitat de transformar progressivament 
les subvencions en préstecs reemborsables en base als 
ingressos nets de l’activitat.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Posar a disposició nous instruments financers 
destinats al finançament de les indústries culturals fo-
mentant sistemes de recolzament a les empreses de ca-
pital risc a la indústria cultural i incrementar els recur-
sos públics destinats a dotar els fons de capital risc per 
a les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la rebaixa del tipus impositiu en 
l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques
Tram. 302-00074/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 30828 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.07.2013


A la Mesa del Parlamento


Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 300-00074/10).


Moción


1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a incorporar en la ley de acompañamiento 
de los presupuestos del año 2014 una rebaja del tipo 


impositivo en la escala autonómica del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas a las clases me-
dias y Populares. A tal efecto, el Gobierno de la Ge-
neralitat reducirá, para las rentas inferiores a 53.047,2 
euros, la cuota íntegra autonómica de la recaudación 
del IRPF en la cuantía equivalente al aumento de la 
cuota íntegra estatal de recaudación del mismo tri-
buto, aumento contemplado en el Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaría y financiera para la 
corrección del déficit público.


2. De tal manera, en Cataluña el tipo aplicable final 
en los tres tramos de la escala autonómica del IRPF 
inferiores a 53.047,2 euros quedará fijado como sigue: 


a. Para las rentas comprendidas entre los 0 y los 
17.707,2 euros, el tipo impositivo autonómico pasará 
del 12% al 11’25%


b. Para las rentas comprendidas entre los 17.707,2 y 
los 33.007,21 euros, el tipo impositivo autonómico 
pasará del 14% al 12%


c. Para las rentas comprendidas entre los 33.007,21 
y los 53.047,2 euros, el tipo impositivo autonómico 
pasará del 18’5% al 15’5%


Palau del Parlament, 18 de julio de 2013


Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions que emprendrà amb 
motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de 
l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 302-00075/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 36871 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.10.2013


A la Mesa del Parlament


J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les accions que emprendrà amb motiu de 
l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre per part de 
l’Estat (tram. 300-00078/10).


Moció


Amb data 4 de juliol de 2013, el Consejo del Agua 
de la Demarcación del Ebro va procedir a informar 
favorablement el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 
(PHCE), amb la conformitat del Comité de Autorida-
des Competentes. Resta pendent l’aprovació definitiva 
del Govern de l’Estat, fet que es preveu com un tràmit 
merament formal i no s’espera, malauradament, cap 
millora del contingut del Pla.


El nou PHCE és el primer que s’ha redactat sota 
la plena vigència de la Directiva Marc de l’Aigua 
(DMA), que estableix un marc comunitari d’actua-
ció en l’àmbit de la política d’aigües, i que fixa com 
a principal objectiu l’assoliment del «bon estat ecolò-
gic» de totes les masses d’aigua de la Unió Europea 
(UE) a partir del 2015.


La DMA estableix que els primers plans de conca 
s’havien de redactar i aprovar abans de desembre 
de l’any 2009, de manera que l’aprovació del PHCE 
porta un endarreriment de gairebé quatre anys amb 
relació al mandat legal de la UE. A més, els plans de 
conca s’han de revisar i actualitzar obligatòriament 
abans de finals del 2015, de manera que els tràmits 
per a tal revisió s’han d’iniciar aquest any 2013.


Com a conseqüència de l’endarreriment en l’aprova-
ció dels plans de conca, la Comissió Europea va obrir 
d’ofici un procediment d’infracció de la legislació co-
munitària i va portar el Regne d’Espanya al Tribunal 
de Luxemburg. Aquesta demanda va acabar amb una 


sentència condemnatòria (octubre de 2012) per in-
compliment de la DMA, en no haver aprovat els plans 
de conca dins el termini previst.


Tanmateix, el principal problema derivat de l’aprova-
ció del PHCE n’és el contingut, que vulnera en molts 
aspectes els principis i les disposicions de la DMA, 
i que perjudica de forma clara i premeditada els in-
teressos de Catalunya, i en especial de les Terres de 
l’Ebre. Aquest fet és especialment greu si es té en 
compte que la consolidació d’aquest Pla davant la le-
gislació de la UE pot ser un condicionant clau a l’hora 
de negociar un futur tractat internacional sobre les 
aigües de l’Ebre.


Les principals mancances del PHCE queden recolli-
des en les al·legacions presentades per la Generalitat, 
que van ser desateses en els aspectes més rellevants.


La principal afectació del Pla sobre el tram final de 
l’Ebre, i el principal incompliment d’aquest, és la 
determinació dels cabals ecològics en funció de les 
reserves d’aigua establertes per a altres usos, contràri-
ament al que exigeix la DMA, que diu clarament que 
els cabals ambientals són previs als altres usos i són 
una restricció a aquests. La inclusió de reserves estra-
tègiques d’aigua per al regadiu a totes les comunitats 
autònomes aigües amunt implica hipotecar gairebé el 
80 % dels recursos hídrics disponibles.


En definitiva, el PHCE està dissenyat per reservar le-
galment el màxim d’aigua possible aigües amunt del 
territori català i deixar el tram final de l’Ebre amb 
uns cabals minsos i una qualitat de l’aigua insuficient, 
la qual cosa incompleix de forma flagrant la DMA 
i hipoteca els usos ambientals i econòmics de l’Ebre 
català.


Altres mancances tècniques del PHCE són la identifi-
cació i delimitació incorrectes de les masses d’aigua, 
la manca d’inclusió del registre de zones protegides, 
la manca d’inclusió d’alguns indicadors obligatoris 
per mesurar l’estat ecològic de les masses d’aigua o la 
manca de fixació dels cabals ambientals en els prin-
cipals punts de detracció o derivació de cabals, així 
com en zones protegides.


Així mateix, és rellevant denunciar l’incompliment 
dels criteris tècnics en la determinació dels cabals 
ecològics, que vulnera la mateixa normativa estatal 
recollida en la Instrucció Tècnica de Planificació Hi-
drològica i en la Disposició Addicional Desena de la 
Llei del Pla Hidrològic Nacional, relativa al Pla Inte-
gral de Protecció del Delta de l’Ebre.


1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre en tràmit 
d’aprovació a l’Estat.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar 
de forma prioritària per aconseguir la modificació del 
PHCE, emprenent les accions legals que estimi més 







 26 | Sessió plenària núm. 18


oportunes, a fi que s’ajusti als requeriments de la le-
gislació comunitària i, en especial, que estableixi un 
règim de cabals ecològics que garanteixi la conser-
vació del Segre, de l’Ebre i del Delta en un bon estat 
ecològic, d’acord amb els criteris tècnics establerts 
en la proposta de cabals aprovada pel la Comissió de 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Parlament de 
Catalunya.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar desenvolupant estudis de caràcter tècnic i cien-
tífic des dels diversos organismes de l’Administració 
catalana (ACA, IRTA, universitats) per reforçar els 
arguments de defensa del règim de cabals ambientals 
proposats per Catalunya, i per justificar l’oposició al 
PHCE proposat per l’Estat espanyol.


Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013


J. Lluís Salvadó i Tenesa Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 38322, 38659, 38670 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 09.10.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38322)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat (tram. 302-
00075/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 2


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar 
de forma prioritària per aconseguir la modificació del 
PHCE, emprenent accions legals que estimi més opor-
tunes davant del Tribunal Constitucional per la inva-
sió competencial què suposa la proposta de PHCE; 
presentant un recurs contenciós administratiu davant 
del Tribunal Suprem per la vulneració de la disposició 
addicional desena de la LEY 11/2005, de 22 de junio, 
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional i davant de la Unió 


Europea pels incompliments de la Directiva Marc 
de l’Aigua i altres directives mediambientals a fi que 
l’esmentat PHCE s’ajusti als requeriments de la legisla-
ció comunitària i, en especial, que estableixi un règim 
de cabals ecològics que garanteixi la conservació del 
Segre, de l’Ebre i del Delta en un bon estat ecològic, 
d’acord amb els criteris tècnics establerts en la propos-
ta de cabals aprovada pel la Comissió de Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 4


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, a subs-
criure l’instrument de col·laboració amb l’Administra-
ció General de l’Estat per tal què es puguin executar i 
coordinar les actuacions pendents, que ambdues admi-
nistracions han de realitzar en l’àmbit de les seves com-
petències respectives, del Pla Integral de Protecció del 
Delta de l’Ebre (PIPDE) i especialment els que evitin la 
regressió i subsidència del Delta i el bon estat ambien-
tal de les aigües, la Xarxa d’Indicadors, filtres verd, etc.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38659)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat (tram. 302-
00075/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


De supressió del punt 1.


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans


De supressió del punt 2.
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar desenvolupant estudis de caràcter tècnic i cien-
tífic des dels diversos organismes de l’Administració 
catalana (ACA, IRTA, universitats), en especial els 
estudis per combatre la colonització d’espècies invaso-
res per reforçar els arguments de defensa del règim de 
cabals ambientals proposats per Catalunya, i per justi-
ficar l’oposició al PHCE proposat per l’Estat espanyol.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans


D’addició d’un nou punt


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a renegociar amb el Govern d’Espanya la 
renovació del Pla Integral de Protecció del Delta de 
l’Ebre per tal de garantir la conservació en condicions 
òptimes d’aquest espai de gran importància ecològica 
i per a l’economia de la zona.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38670)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les accions que emprendrà 
amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre 
per part de l’Estat (tram. 302-00075/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol-
licitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Madio Ambiente que incorpori al Pla Hidrològic de 
la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre les al·legacions 
que, formulades durant el tràmit de participació públi-
ca, siguin considerades com a idònies.»


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 





		Ordre del dia

		PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ

		PUNT 2 | VOTACIÓ

		PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ
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		PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT
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		PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ

		PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ









