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SESSIÓ NÚM. 34.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de deu 
del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parla-
ment, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la 
qual és assistida per la secretària general i el lletrat Xavier 
Muro i Bas.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, d’Interior, de Benestar So-
cial i Família i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reiniciem el Ple. Bon dia a tots els diputats i dipu-
tades.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre les escoles bressol 
(tram. 302-00168/10)

I comencem amb el punt dotzè de l’ordre del dia, que 
és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les escoles bressol. Presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, té la paraula la il·lustre senyora Ro-
cío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé. Bon dia, i moltes gràcies, presidenta. Se-
nyores i senyors diputats, fixin-se que en la darrera 
interpel·lació, en el darrer Ple, que vam fer a la conse-
llera sobre aquest tema van passar dues coses, per re-
sumir; si volen, una mica curioses, no? 

La primera és que tant el conseller Puig, en una altra 
interpel·lació, justament anterior a la nostra sobre es-
coles bressol, com la consellera Rigau ens van venir 
a dir dues coses: una, que hem fet massa hospitals, i 
la segona és que hem fet massa escoles bressol. I, per 
tant, diputats i diputades del flanc esquerre, culpables, 
eh? Vam gastar en sanitat i vam gastar en educació. 
I això no els agrada. Molt bé, eh? Això, resum del que 
va passar. 

I segona cosa, també jo crec que confonent el que és 
un..., bé, el que vostès en diuen un «país normal», no 
sé si és perquè el que es diu cap de l’oposició està al 
Govern..., la consellera ens va venir a dir sobre què 
havíem d’interpel·lar-la. Va dir: «No, vostès no poden 
interpel·lar sobre això. Ens han de parlar de l’LRSAL.» 
No, no, que no som el senyor Junqueras, consellera Ri-
gau; que nosaltres som oposició de veritat, eh? I, per 
tant –i no es preocupi, que els temes sobre l’LRSAL, 
perquè ens preocupen, com hem demostrat en multi-
tud d’ocasions, també estan inclosos en aquesta mo-
ció–, el que nosaltres hem fet a la moció, i el que vam 
fer a la interpel·lació, és el que honestament creiem  
que havíem de fer atenent les necessitats del país i el que  
entenem que és rellevant per a aquest país, que són tres 
coses, pel que fa al tema de les escoles bressol.

En primer lloc, posar un altre cop el tema de les esco-
les bressol sobre l’agenda política, perquè és un tema 
de què hem deixat de parlar, que ens hem deixat de 
qüestionar. És un tema en què els ajuntaments i les ma-
res i pares pateixen, van fent, però sobre què el Govern 
de Catalunya i aquest mateix Parlament han deixat 
d’opinar. I, en canvi, nosaltres ho diem reiteradament,  
és la inversió social més important que pot fer un go-
vern, la més racional i la més eficient, eh?, tant per 
temes d’equitat i d’igualtat d’oportunitats com per te-
mes de conciliació, d’inserció i de compatibilització 
laboral de les mares i els pares; més les mares que els 
pares, desgraciadament, i encara avui dia. I, per tant, 
tornar a parlar d’aquest tema com una etapa educativa 
fonamental, com una inversió social que ja va dir una 
ILP en aquest Parlament que havíem de fer i sobre què 
hem d’insistir.

Segona gran dimensió que recull també la nostra mo-
ció, i que, diguem-ne, qüestiona una part de la tasca i de 
com efectuen la tasca aquest Govern i aquesta conselle-
ra: planifiquem, si us plau, planifiquem. Ja entenem que 
en èpoques de dificultat és més difícil. Però justament 
per això és encara més necessari. Planifiquem, fem les 
coses de manera transparent. I quan parlem de cores-
ponsabilitat entenguem què és, coresponsabilitat. No 
fem desistiment de funcions, no traspassem als ajunta-
ments el que no els toca, sinó que seiem, planifiquem, 
establim convenis estables de finançament, vegem com 
afrontem la nova etapa, quin és el mapa, quina és la pla-
nificació, quin és el finançament, quina és, hi insistei-
xo, la coresponsabilitat. Perquè la manera com s’actua 
no em sembla coresponsable. Em sembla simplement 
imposició unilateral de les posicions que té el Govern 
de Catalunya, sempre escudant-se en les dificultats fi-
nanceres, que existeixen, però que no poden ser l’excu-
sa per deixar de fer el que entenem que s’ha de fer.

I la tercera gran dimensió que també recull aquesta 
moció és passar de, perquè m’entenguin..., obras son 
amores y no buenas razones. Tot això, si hi ha un con-
sens sobre la importància d’aquest zero-tres; si a més 
a més creiem que el Govern ha de governar, gestionar 
la manera, les formes, la coresponsabilitat, de manera 
diferent..., però també –també– fem els fets –els fets–, 
i no les paraules, de manera diferent. I, per tant, també 
posem partides pressupostàries, reinstaurem beques. 
Perquè el que no ens podem permetre, en cap cas, per-
què parlaríem d’una generació perduda, és malmetre 
la qualitat del servei i l’equitat d’aquest servei. Perquè 
si acabem no fent podem parlar molt del país ideal, 
però el que passarà és que perdrem el nostre país real. 
No avui, sinó també en el futur. Perquè parlem, hi in-
sisteixo, de la inversió més important que avui podem 
fer pels nens i nenes del nostre país. 

Aquests són els punts, diversos punts que recull la 
nostra moció: posar aquest tema un altre cop en agen-
da política com a tema fonamental; canviar la manera 
amb què el Govern entén la coresponsabilitat amb el 
món local i amb les famílies, la manera com convenir 
amb els ajuntaments..., i com els traspassa la responsa-
bilitat en lloc de coresponsabilitzar-se de manera clara 
i transparent, i, en tercer lloc, fets, eh? I, per tant... (La 
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presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aques-
ta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula l’il·lus- 
tre senyor Juan Milián, en nom del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, conse-
llera, les famílies són, o haurien de ser, la prioritat. Són 
la base d’una societat forta. I, per tant, les polítiques fa-
miliars haurien de conformar un conjunt d’actuacions 
articulades amb una visió global, transversal i integral. 

No hauríem d’oblidar mai que Catalunya és una de les 
societats europees que envelleix més ràpidament, i tot 
apunta que aquesta tendència s’intensificarà en el fu-
tur. És un debat poc èpic, certament. Però no n’hi ha 
cap altre de més important per al futur de la nostra so-
cietat que el de l’envelliment demogràfic i el del dèficit 
de la natalitat. 

És que no és gens fàcil, formar una família i tirar en-
davant els fills. L’atur per un costat, les exigències del 
món laboral per un altre, se sumen a uns costos elevats. 
És en aquests moments on l’Administració ha d’estar al 
costat de les famílies. Des de diferents punts de vista 
podem treballar per aconseguir que aquesta sigui una 
societat a mida de les famílies: polítiques d’habitatge, 
lluita contra la pobresa, protecció de la maternitat, em-
preses familiarment responsables amb la conciliació 
laboral i les escoles bressol, el debat d’aquesta moció.

Creiem que la moció original té alguns punts interes-
sants. Però també creiem que n’hi ha alguns que són 
insuficients o poc consistents. Per aquest motiu hem 
presentat esmenes. 

El primer punt de la moció ens planteja el disseny 
d’un pla quinquennal. Això em podria provocar cert 
calfred ideològic, senyora Sampere. Però, certament, 
no és el pla quinquennal que faria aquesta esquer-
ra antiga que retorna, que és més arcaica que no pas 
vintage, no? Parlem, per exemple, del fenomen Pode-
mos. Es tracta d’un pla que podria servir per garantir 
un servei educatiu de zero a tres anys de qualitat, amb 
igualtat d’oportunitats, garantint la igualtat territorial; 
que les famílies no es vegin penalitzades per viure a 
un indret o altre de Catalunya a l’hora de trobar una 
escola bressol per als seus fills. Però aquest pla que els 
socialistes proposen estaria coix, no serviria de res, 
si no acceptessin l’esmena del Partit Popular. El pa-
per ho aguanta tot i es poden fer plans, mapes, com el 
que proposen en el segon punt de la moció; fins i tot 
powerpoints que reflecteixen els desitjos més ambicio- 
sos. Però sense recursos tot això seria només wishful 
thinking. És a dir, fum.

Per això proposem que aquesta planificació vagi 
acompanyada d’un pressupost i del finançament ne-
cessari per dur-la a terme. I li agraïm, senyora Martí-
nez-Sampere, que hagi acceptat aquesta moció en una 
transacció. Recursos, però també terminis. 

En aquest sentit, la nostra segona esmena, que fa refe-
rència al punt tercer de la moció, proposa un termini 
per arribar als 1800 euros per alumne/any l’any 2016. 
També la tercera esmena posa terminis per al paga-
ment, en els propers tres anys, dels deutes pendents de 
la Generalitat amb els ens locals derivats de les pla-
ces de les escoles bressol. Respecte als punts 10, 11 
i 12, senyora Martínez-Sampere, li demanaríem que 
no caigui en la trampa nacionalista d’instar el Govern 
d’Espanya des del Parlament de Catalunya. No faci 
un ús indegut d’aquest Parlament, no l’utilitzi per fer 
oposició del Govern d’Espanya. És que no té el PSC 
suficients eines o suficients recursos al Congrés dels 
Diputats per instar el Govern d’Espanya? O és que 
vol fer de crossa del Govern d’Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió? Vol treure-li tota la responsabi-
litat de les retallades en aquest àmbit? Vol que aquest 
sigui un govern irresponsable? 

I és veritat –és veritat– que el tripartit va deixar una 
Generalitat en fallida. Això no ho negarem. És veritat 
que tots aquests nens que ara estan a les escoles bres-
sol no van néixer amb un pa sota el braç, sinó amb el 
deute i els compromisos de pagament del tripartit, que 
no aconseguiran pagar en tota la seva vida, ni tan sols 
en la dels seus fills. Però és el que el Govern actual 
enverina encara més aquest regal del tripartit, perquè 
retalla on no hauria de retallar i no retalla allà on hau-
ria de fer-ho. És una qüestió de prioritats. El Govern 
gasta més en consorcis, empreses públiques i funda- 
cions, uns 6.000 milions d’euros, que en ensenyament, 
4.100. Catalunya té més organismes públics que cap 
altra comunitat autònoma espanyola. Més, fins i tot, 
que Andalusia. 

Per tant, el que cal fer des d’aquest Parlament és no 
mirar cap a un altre costat, exercir la nostra obligació 
de control i impuls del Govern català, explicar la ve-
ritat i prioritzar. Retallar en el futur dels infants per 
pagar estructures d’un estat i processos de desintegra-
ció no té cap sentit. Perquè la gent del segle XXII, la 
d’una integració europea potent, veurà l’actual nacio- 
nalisme com quelcom caducat i curt de mires, però 
aquella mateixa gent encara continuarà pagant el deu-
te del tripartit i de Convergència i Unió. Per tant, po-
sem les eines per crear un futur més sòlid i sostenible, 
deixem-nos de confrontacions èpiques i estèrils.

I demanem, senyora presidenta, votació separada dels 
punts 10, 11 i 12 per poder votar a favor de la resta de 
la moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Mena, en nom del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Joan Mena Arca 

Sí; gràcies, presidenta. I bon dia a tots i a totes. Mirin, 
des d’Iniciativa i Esquerra Unida tenim la percepció 
que el problema de les escoles bressol al nostre país 
és un problema de fons; no és ni tan sols un problema 
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de superfície. Es tracta d’una etapa que jo entenc que 
el Govern de Convergència i Unió no contempla enca-
ra com una etapa plenament educativa. I aquest és el 
rerefons del que passa a les escoles bressol al nostre 
país. Convergència i Unió, el Govern, la conselleria 
d’Ensenyament, la defensa encara com a mig camí en-
tre l’assistencialisme i la conciliació familiar, i avui el 
model d’escoles bressol va molt més enllà. La línia ha 
de ser garantir que sigui una etapa educativa al mateix 
nivell que la resta d’etapes educatives del nostre siste-
ma educatiu. Potser no obligatòria, però sí una etapa 
universal. 

Els últims anys, el Govern de Convergència i Unió, 
amb molta contundència, ha sotmès tots els ensenya-
ments municipals, també les escoles bressol, a un ofec 
financer que els ha atacat, que els ha ferit amb moltís-
sima contundència. Ha fet servir les administracions 
municipals, i sobretot les escoles bressol, com l’ase 
dels cops d’una inoperància política, i també d’una 
inoperància financera que maltracta el nostre sistema 
educatiu per la part més vulnerable, que són les esco-
les bressol.

I, a diferència del que deia el senyor Milián, hem de 
recordar, senyor Milián, que va ser una ILP i va ser el 
Govern d’esquerres de Catalunya el que va donar un 
impuls innegable a la universalització de les escoles 
bressol. L’any 2004 Catalunya comptava amb 15.000 
places d’escola bressol, i després de la ILP es va  
arribar a les 57.000. Això vol dir 46.000 places més..., 
que, tot i l’ascens espectacular, encara no s’ha arribat 
al cobriment total de les necessitats. La manera de 
carregar-se aquest impuls de les escoles bressol per 
part de la conselleria d’Ensenyament ha sigut a través 
de l’asfíxia financera. Hem passat dels 1.800 euros per 
plaça als 875, i ara al fet que hagi de ser una altra ad-
ministració, en aquest cas les diputacions, les que pu-
guin garantir un finançament, que continua en aquests 
moments sent molt insuficient i que no garanteix la 
igualtat d’oportunitats en l’accés a les escoles bressol.

I, senyora Rocío Martínez-Sampere, tenia raó, la con-
sellera. Tenia raó, i quan la consellera té raó a mi 
m’agrada donar-la-hi. És cert que el cop definitiu que 
poden rebre les escoles bressol a Catalunya es diu  
LRSAL. És el projecte de llei del Govern, que no no-
més es carrega les escoles bressol: que es carrega totes 
les nostres administracions municipals; les buiden de 
contingut i les acaben convertint pràcticament en una 
gestoria de serveis. Una llei que treu les competències  
als ajuntaments respecte dels serveis que gestionen. 
Per cert, serveis reconeguts per l’Estatut de Catalunya. 

I, a diferència del que deia el senyor Milián, per des-
comptat, senyor Milián, que aquest Parlament no no-
més pot, sinó que té l’obligació, de fiscalitzar l’acció 
del Govern de l’Estat. I és el que intentem fer també 
determinats grups, no el seu, d’aquest Parlament: la 
fiscalització de l’acció del Govern de l’Estat quan es 
tracta de maltractar administracions públiques a Ca-
talunya, com fa el Govern del Partit Popular amb els 
nostres ajuntaments. 

Per tant, segons Iniciativa i Esquerra Unida, tenim, 
respecte de les escoles bressol, un triple problema. El 

primer de tots, fonamental, i, ho repeteixo, de contin-
gut, de fons, és que el Govern de Convergència i Unió 
no es creu les escoles bressol com una etapa educativa. 
I senyora Rigau: les escoles bressol són potser una peça 
fonamental del nostre sistema educatiu. Segon proble-
ma: el finançament s’ha retallat fins a asfixiar les es-
coles bressol, i és una manera també de retallar el dret 
a l’accés a aquestes escoles bressol. I el tercer, i vos-
tè tenia raó, la llei, l’LRSAL, intenta eliminar aquestes 
competències als ajuntaments. 

Per tant, nosaltres hem proposat algunes esmenes. 
Vull agrair la receptivitat per part del Partit Socialis-
ta i de la diputada Martínez-Sampere, per exemple a 
desenvolupar la xarxa d’escoles bressol de titularitat 
pública creada per la llei de juliol del 2004, remarcar 
el caràcter d’etapa educativa de les escoles bressol i 
establir uns criteris mínims funcionals i de qualitat a 
totes les escoles bressol, evitant augment de ràtios i 
evitant també la disminució d’educadors i educadores. 
Perquè el nostre sistema educatiu –acabo– comença a 
les escoles bressol.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, l’honorable senyora 
Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades i diputats, no  
entraré a polemitzar sobre els que som de veritat o 
no de veritat, ni si fem o no fem el que la ciutadania 
espera de nosaltres. Per tant, em centraré en el posi- 
cionament, bàsicament en cinc punts, sobre les escoles 
bressol ara i avui i en el futur. 

Primera qüestió que nosaltres considerem clau, i que 
prové de la LOE, la primera llei que va fixar com a 
etapa educativa l’educació infantil de primer cicle ze-
ro-tres. Es deriva de la LOE..., i es deriva, a la nos-
tra manera d’entendre, què significa el zero-tres com 
a etapa educativa. I per això no em deixa de semblar 
curiós que s’hagi fet un especial incís des de diver-
sos posicionaments a la conciliació de la vida familiar 
i laboral o al suport a les famílies, que també, i que 
ens haguem descuidat de la primera qüestió important, 
que és el menor, els infants. És a dir, què és el que per-
met, l’educació zero-tres anys? Doncs la prevenció, la 
compensació a temps d’algunes situacions que són ori-
ginades per les desigualtats socials, per les desigual-
tats econòmiques, per les desigualtats culturals de les 
seves famílies, per les desigualtats territorials, i també 
per condicions de discapacitat, que com més aviat les 
puguis prevenir i atendre millor anirà el futur desenvo-
lupament d’aquest infant. Nosaltres és on posem l’in-
cís, en la importància de l’etapa educativa zero-tres. 

Per força, ens hem de referir a la Llei 5/2004, de crea- 
ció d’escoles bressol, de llars d’infants, de qualitat, 
que va derivar d’una iniciativa legislativa popular, que 
fixa que el Govern ha de garantir aquest caràcter edu-
catiu, ha de garantir la qualitat i ha de garantir els re-
quisits que han de complir les llars d’infants. Ho dic 
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perquè hi ha el decret Del Pozo, de l’any 2006, on es 
fixen tots aquests requisits, i entenem que aleshores no 
té cap sentit el punt 16 que finalment quedarà d’aques-
ta moció, perquè aquests requisits ja es fixen en aquest 
decret Del Pozo de l’any 2006. 

I també diu que s’ha d’elaborar un mapa, això és clau, 
tenint en compte les zones socialment més desfavori-
des, l’equilibri territorial i les fluctuacions de la deman-
da. És evident. I no podem deixar de banda aquesta 
qüestió. Ha de ser un mapa flexible, que s’adeqüi a les 
fluctuacions de la demanda. 

Nosaltres estem clarament per l’avaluació del mapa 
existent i per actualitzar-lo. I, malgrat que la situació 
actual no és la més propícia, continuem sent tan ambi-
ciosos amb vistes al futur com ho era Marta Cid, quan 
en el seu moment –la consellera d’Educació– va dir 
que el nostre objectiu era que el 60 per cent dels in-
fants de zero a tres de Catalunya poguessin tenir una 
oferta al mateix nivell que el de molts països del nos-
tre entorn. I aquest és el nostre objectiu, ho continua 
sent. Ambiciós, però imprescindible.

Hem plantejat una esmena que no ha estat acceptada, 
en què dèiem que el Govern ha de subvencionar la crea- 
ció, la consolidació i el sosteniment d’aquestes pla-
ces d’escola bressol atenent criteris de suficiència, els 
pressupostos de la Generalitat i els convenis subscrits 
amb l’Administració local. I això no ho diu Esquerra 
Republicana. Ho diu la LEC, ho diuen diversos arti-
cles de la LEC. I als pressupostos de la Generalitat em 
remeto per dir que és impossible que per a aquest any 
pugui haver-hi allò que vostès demanen en el punt 3, 
que són els 1800 euros, els 1600 euros... És impossi-
ble, com és impossible que amb els pressupostos 2014, 
lamentablement, pugui haver-hi ajuts a l’escolaritza-
ció per a les famílies, que és imprescindible. Per això 
nosaltres els havíem plantejat una esmena..., de dir: a 
partir de l’any 2015, amb vistes als pressupostos 2015, 
tornem a restablir aquells ajuts a l’escolarització per a 
les famílies més desfavorides que es van donar fins al 
curs 2010-2011, que és imprescindible; però fixem una 
qüestió possible, que és per a l’any 2015. Això tampoc 
no ha pogut ser possible.

Conveni marc amb els ens locals? Negociació amb 
els ens locals? Evidentment. I en això s’està. Per tant, 
discrepo. És clar, que està a l’agenda política. Està a 
l’agenda política, a la comissió mixta, està a l’agenda 
política d’Esquerra Republicana, tota la negociació que 
es du a terme en l’últim any per tal de fixar un finan-
çament sostenible i suficient per a les escoles bressol 
municipals. I un conveni marc que pugui ser com el del 
2005 o com el del 2010, que el del 2010 vull recordar 
que estava condicionat a disponibilitat pressupostària.

I, per acabar, l’LRSAL. L’impacte, claríssim. Per ai-
xò que el departament ha de garantir la viabilitat de la 
xarxa d’escoles bressol. 

I una última qüestió: el departament ha de treure de 
seguida la convocatòria de subvencions per a l’esco-
larització de llars d’infants de titularitat privada que 
desenvolupen l’activitat amb finalitat essencial de ser-
veis. Hi ha hagut moltes queixes al respecte, les fa-
mílies no saben a què atenir-se. Ahir va haver-hi un 

anunci que es traurà la convocatòria. Però el que diu 
aquesta esmena, que ha estat acceptada, és que en el 
termini d’un mes s’ha de treure la convocatòria i s’ha 
de pagar. Perquè el que no pot ser és que les famílies 
no tinguin certeses..., o la inseguretat de què rebran 
per plaça i si ho rebran pràcticament a final de curs.

Presidenta, demanem petició de votacions separades 
dels punts 1.b, 3, la primera part del punt 8, fins al 
punt i seguit, i el punt 16.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Antoni Balasch i Parisi

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades, 
bon dia. Estem en una moció referent a les llars d’in-
fants, i m’agradaria començar dient que Catalunya és 
un dels països de la Unió Europea amb més nens a les 
llars d’infants. Per tant, això és voluntat d’un esforç. 
Segurament de tots, segurament compartit. Però és 
una realitat. Per tant, partim de realitats contrastades, 
més enllà d’opinions o de tecnicismes polítics..., que 
ens agradaria deixar ben clar.

La senyora Rocío, per part del Grup Parlamentari del 
Partit Socialista, ens ubicava en tres grans blocs: fi-
nançament, planificació i consens. Al finançament 
m’hi referiré després amb més detall. Parlem de finan-
çament, però des del principi del finançament –des del 
principi del finançament. Perquè, és clar, aquí resulta, 
ja ho direm després, que tenim un jardiner que rega 
l’hort, que necessita que els arbres pugin, i qui té l’ai-
xeta de l’aigua no l’acaba d’obrir del tot, i tenim uns 
arbres dèbils, amb uns fruits malmesos, i qui té l’aixe-
ta de l’aigua no la vol acabar d’obrir. I podem cometre 
un error: acusar el jardiner en lloc de mirar a qui té a 
la mà l’aixeta de l’aigua. I aquest és un dels problemes 
importants que tenim quan parlem de finançament. 
Suposo que dient això ja està tot dit. Però si volen en-
trar en detalls podem fer-ho.

Parlem de planificació. Si hem de parlar de planifica-
ció, parlem-ne, i parlem de la quantitat..., de les cator-
ze mil places que hi ha creades i buides, amb el cost 
que té d’inversió i paralitzat. Parlem-ne –parlem-ne. 
I això és parlar de planificació i de fer-la o no fer-la. 
Per això, a la proposta de la moció, quan s’ha par-
lat, parlem, de dissenyar una planificació, hi estem 
d’acord –hi estem d’acord. I hem dit: avaluar, avaluar  
el que s’ha fet, vigilar, perquè tots cometen errors, i 
n’hi ha, i en tot cas veure com a municipis on hi ha 
necessitats socials potents no s’han cobert les expec-
tatives de llars d’infants que feien falta i, en canvi, a  
d’altres estan sobrats. I això és una realitat contrasta-
ble, que la va anunciar la consellera i que hi és.

I parlem també del consens. El consens hi és..., de vo-
luntat. I jo, personalment, que estic en representació de  
l’Associació Catalana de Municipis a la comissió mix-
ta..., estem en un consens sempre constant i absolut. Si 
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vostè ens diu si volem més diners per a les llars d’in-
fants, els ajuntaments, oh, i tant que sí! Només faltaria! 
Una altra cosa és quina quantitat d’aigua ens deixen 
sortir per l’aixeta, perquè el jardiner, en aquest cas el 
Govern de la Generalitat, pugui fer que els fruits, i en 
aquest cas són els serveis socials, siguin més ufanosos. 
Perquè si parlem d’esforç hem de dir que els pressu-
postos de la Generalitat, en percentatge, són els més 
alts de la historia: 71,1 per cent. Els més alts de la his-
tòria. I això és un esforç traduït en voluntat pressupos-
tària, no en voluntat de paraules que se les emporten..., 
a nivell d’entelèquia.

Dir també que quan algú diu, i s’ha dit aquí per part 
d’algun grup parlamentari, que no es creu en les es-
coles bressol com a etapa educativa, si us plau, el Go-
vern actual ha elaborat, i ha dissenyat, i ha fet arribar a 
tots els centres, unes orientacions i un currículum per 
a l’etapa infantil, incloent-hi el zero a tres. La primera 
vegada que es fa, que no s’havia fet mai. S’hi creu o no 
s’hi creu? Parlem de realitats. Però parlem de realitats. 

I el gran tema de les llars d’infants, el gran tema, és 
l’econòmic, el tema econòmic. D’acord. Però aquí te-
nim una paradoxa: qui ens demana que aportem més 
diners retira 57 milions d’euros per a l’etapa infantil; 
qui ens demana també, que avui segurament que vo-
taran a favor del punt 10, el Partit Popular..., retira 17 
milions d’euros. Parlem de 74 milions d’euros. Els de-
mano, si us plau, que facin divisions. Si vostès divi-
deixen els 74 milions d’euros per les 62.000 places de 
llars d’infants, dóna una quantitat de 1.200 euros per 
plaça –1.200 euros per plaça–, a part del 875 que apor-
tem gràcies al suport de la diputació. Feina de govern 
per buscar recursos on no n’hi ha. Feina de govern. I  
això és una realitat inqüestionable. Facin la divisió  
i mirin-s’ho, si us plau. 

Perquè Convergència i Unió, i m’agrada dir-ho, té àni-
ma social, no només pel que es fa per salvar-ho –no 
només pel que es fa per salvar-ho–, sinó també pels 
decrets i per les normatives pioneres, i pels esforços pio-
ners, sempre a nivell d’ajuts socials dels més necessitats.

I a mi m’agradaria que aquestes paradoxes deixessin 
de ser-hi i no entréssim en altres derivades. M’agrada-
ria no entrar-hi. Enfoquem, si us plau, l’arrel, perquè, 
si no, farem un mal servei als ciutadans, que, al final, 
més enllà de veure que som capaços de fer acords des 
d’una realitat pressupostària nefasta, pobra, molt mi-
grada, d’acord, però és el que hi ha..., parlem de com 
optimitzar aquests recursos. Si no parlem d’això, fem 
un frau a la ciutadania, fem un frau als ciutadans, des-
prestigiem la classe política, els partits polítics també 
ens ensorrem, i sobretot fem mal servei als nens i ne-
nes, i als ajuntaments, en el tema de la defensa de les 
llars d’infants.

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

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre senyor Carlos 
Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores dipu-
tados, Ciutadans da mucha importancia a dedicar re-
cursos públicos a las guarderías. Entendemos que la 
primera enseñanza, de cero a tres, favorece la conci-
liación entre la vida familiar y laboral; favorece el de-
sarrollo intelectual y psicomotriz de los niños en una 
etapa esencial; promueve que estos niños el día de ma-
ñana, y eso está probado, obtengan unos mejores resul-
tados en su enseñanza; favorece también el alza de la 
natalidad, en una sociedad en la que esto empieza a ser 
un problema para las generaciones futuras; promueve 
la igualdad al acoger en un entorno socializador y de 
enseñanza a los hijos de las familias más desfavoreci-
das. Y, por eso, por todas esas funciones, es esencial 
para una sociedad –y también por esta última función 
que he dicho muy especialmente, por la de la igual-
dad–, es esencial para la cohesión social, que exista 
una buena red de enseñanza de los cero a tres años. 
Esto es lo esencial, y lo que a nosotros nos gusta y pe-
dimos. 

Pero ¿cuál es la situación actual? La situación actual 
es que ha habido una reducción del importe, del dine-
ro, dedicado por plaza de niños en guarderías desde 
el curso 2009-2010 hasta ahora. Se ha reducido a me-
nos de la mitad. Desde 1.800 euros que se dedicaban 
en el año 2009 hemos pasado a 875 euros en este año. 
Esto, acompañado de unos retrasos constantes en los 
pagos por parte de la Generalitat, asfixiando econó-
micamente a los ayuntamientos y a los consejos co-
marcales. Esto está suponiendo una carga indebida e 
insoportable para la Administración local, que se que-
ja de la gestión de la Generalitat en este aspecto, y se 
queja con razón. 

Con este panorama, estas necesidades y este panora-
ma real que tenemos, entendemos que la propuesta de 
resolución, con los puntos que contiene, trata de poner 
sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno de Ca-
taluña se ocupe de verdad de una parcela de la Admi-
nistración tan necesaria. 

Por eso nos parece bien que se promueva una planifica-
ción del año 2015 a 2020 de lo que deberá ser la ense-
ñanza de las guarderías, y que se promueva también un 
seguimiento de esta planificación, puesto que aquí se 
habla muchas veces de construir país, pero por lo que  
tenemos que procurar es por la sociedad y por las  
personas. Y esta sociedad, nuestra sociedad, nuestra  
comunidad, tiene que verse reforzada con la aten-
ción a las guarderías, a las escoles bressol. Debe res-
tituirse también la financiación a los niveles de 2009 
de forma progresiva, como propone esta moción. De-
ben garantizarse los pagos a las administraciones lo-
cales, a las que se está sometiendo a un ahogo similar 
al que se somete también a las farmacias por parte de 
la Administración. Esto afecta, desde luego, a la red 
de escuelas públicas, pero sensiblemente también a las 
escuelas privadas, y a los padres, que muchas veces 
deben subvenir al pago de estos recursos que no suel-
ta la Administración. Y también quiero recordar aquí, 
y en eso me refiero también al señor Balasch y a su 
intervención, que la Administración de la Generali-
tat gestiona 43.000 millones de euros, 43.000 millo-
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nes es el presupuesto. Alguna parte podrá dedicarse a 
esta cuestión tan importante y a garantizar los pagos 
a las administraciones locales. Debe promoverse una 
suficiencia de becas para las guarderías atendiendo al 
nivel de renta de los padres. Debe atenderse a la forma-
ción de los profesionales. Debe valorarse la calidad de 
las guarderías y el cumplimiento de ratios por alum-
nos, que no se disparen. 

Nosotros esperamos que haya un voto favorable, uná-
nime en el Parlamento hoy, para esta acción de go-
bierno, para exigir al Gobierno de la Generalitat que 
priorice en su Gobierno..., en un tema más importante. 
Esperamos que prevalezca el sentido social de los di-
putados de Esquerra Republicana, y también el alma 
social a la que se refería el señor Balasch en su inter-
vención. 

Nada más. Gracias.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia. Bé, nosaltres creiem que a aquestes alçades jo 
crec que tothom té clar al país, i hauria de tenir clar, la 
utilitat no només social, sinó educativa, de l’etapa de 
l’escolarització de zero a tres anys. Escrivia en l’infor-
me el Síndic de Greuges, en l’informe d’escolarització 
de zero a tres anys a Catalunya: «L’escolarització en 
llar d’infants de qualitat en la primera infància com-
porta clarament guanys en termes absoluts i relatius. 
En termes absoluts, perquè permet que tots els infants 
que hi accedeixen puguin gaudir d’oportunitats d’esti-
mulació cognitiva i de motivació per a l’aprenentatge. 
En termes relatius, perquè la rendibilitat de l’oportu-
nitat és especialment rellevant per als infants provi-
nents de llars amb situacions de desavantatge social, 
perquè l’aposta de les escoles bressol és una inversió 
central per trencar el cicle intergeneracional de repro-
ducció de la pobresa.» Per tant, no només una utilitat 
educativa, com ja s’ha dit per part de diferents perso-
nes que han passat pel faristol, i ha de ser inclosa i ha 
de ser incorporada mentalment, però també de forma 
formal, dins del sistema educatiu i dins del cicle edu-
catiu, sinó que també té una important utilitat social. 

D’aquí se’n deriven també altres qüestions: atès que 
les places que existeixen de llars d’infants no donen 
a l’abast per a tothom que voldria portar els nens a les 
llars d’infants, sinó que hi ha escassetat de places, si 
aquestes són distribuïdes d’acord amb criteris socials 
suficientment justos i suficientment anivelladors de  
les situacions de pobresa. I aquí entenem que hi ha en-
cara molt camp per recórrer per poder arribar a aques-
ta justícia social a l’hora d’assignar places als nens i 
nenes per accedir a les llars d’infants.

Més enllà d’això, i entenent que hauria de comptar amb 
un concepte d’universalitat, l’existència..., o sigui que 
hi hagués prou places de llars d’infants perquè tota la 
infància pogués tenir la seva plaça..., i per tant l’obliga-
torietat de l’educació de zero a tres anys, o en tot cas la 

possibilitat d’accedir-hi sense problemes, és obvi que, 
com defensa la moció, hi ha d’haver una planificació a 
mitjà i a llarg termini. Amb això hi estarem perfecta-
ment d’acord..., del mapa que hi ha ara, de com s’uti-
litza el mapa que hi ha ara, de quantes places, amb 
quines condicions socials s’hi pot accedir, amb quines 
no, com s’assignen les places, i, de cara al futur, com 
es pretén anar normalitzant l’educació de zero a tres 
anys fins a fer-la una etapa més del sistema educatiu. 

Però resulta que en aquest país han passat diverses co-
ses, amb les escoles bressol. I la primera de totes, que 
té a veure amb altres qüestions que s’han intentat fer 
de forma triangular Generalitat-ajuntaments-ciutada-
nia a l’hora de finançar-les..., hi ha hagut, òbviament, 
un procés de trencament de la lleialtat entre la Gene-
ralitat..., per ics raons, eh?, per ics raons, algunes justi-
ficables, altres potser segurament més polítiques, però 
hi ha hagut un trencament de la relació de coresponsa-
bilitat a l’hora de finançar aquest i altres serveis entre 
els ajuntaments, la Generalitat i la ciutadania. I això 
no serà fàcil de tornar a construir. És a dir, ningú, o 
molt pocs ajuntaments, s’aventuraran a tornar a iniciar  
obres magnes, com començar a obrir escoles bressol, 
si no tenen una seguretat, clàusules clares que hi hau-
rà una coresponsabilitat de les altres administracions, 
siguin quines siguin; en aquest cas la Generalitat, po-
dria haver estat l’Estat..., per la raó que sigui. Però, en 
tot cas, el que ha fet la Generalitat a l’hora de reta-
llar és, i ho ha dit la diputada socialista, en comptes 
de mantenir la coresponsabilitat en el finançament, 
passar la responsabilitat als ajuntaments de mantenir 
aquelles escoles finançades a tres bandes..., mante-
nir-les amb el pressupost de l’ajuntament. I això cos-
tarà molt de tornar a reconstruir. Ha estat un fracàs 
d’una planificació feta en temps millors, en temps 
d’ingressos per part dels ajuntaments i la Generalitat 
que eren més alts, i ara costarà molt. És obvi que hi 
hauria d’haver un pla de pagament, en el cas de les es-
coles bressol, com en tants altres casos on es deuen di-
ners als ajuntaments o a tercers..., i que impossibiliten 
desenvolupar amb normalitat aquests serveis. 

Nosaltres, en aquest sentit, votarem gairebé a favor de 
tots els punts que planteja la moció.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Mirin, hi han dues 
realitats. La primera és que per molt que vostès diguin 
que això està a l’agenda política, etcètera, la primera 
vegada que en aquesta legislatura es parla sobre el te-
ma d’escoles bressol en aquest Parlament és en aquesta 
moció. I és veritat, senyora Simó, que hi han coses que 
hauríem de donar per enteses: que és una etapa educa-
tiva fonamental, decrets que van aprovar la conselle-
ra Cid, el conseller Del Pozo... Però és que em sembla  
que és important tornar-ho a dir, perquè em sembla que  
això es dilueix, que aquest Govern no hi fa prou. 
I, per tant, és el primer cop que se’n parla des del Ple  
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del Parlament. Això és la primera cosa que vull re-
marcar. Per una moció del Grup Socialista. 

I segona cosa molt important: la majoria de grups 
han presentat esmenes, hem transaccionat amb tots 
i hem arribat a acords. Perquè el que ens interessa 
és arribar a acords per fer avançar el país amb què 
podem estar d’acord. I la realitat és que hem transac-
cionat gairebé tots els punts i que hem assolit molts 
acords. I entenem que això és important. 

Però prenguem-nos-ho, si us plau, com una exigència 
per fer les coses millor. Perquè no es fan bé, conselle-
ra. Vostè m’ha fet por, senyor Balasch, en un moment 
de la seva intervenció, quan gairebé ens ha vingut a 
dir: «Oh!, és que criticar el que fa el Govern en aquests 
moments de dificultat no és un bon servei a la ciuta-
dania ni a la democràcia.» Atenció, senyor Balasch, 
atenció amb el que diu: el bon servei és fer l’oposició 
i posar de relleu els punts no només on discrepem, si-
nó els que podem acordar..., i que el Govern no fa bé. 
Perquè no es fan bé. Si vostès troben cinc alcaldes, se-
nyor Balasch i senyora Simó, que aplaudeixin el que fa 
el Govern amb aquesta mal anomenada coresponsa-
bilitat, que és desistiment de funcions, traspàs de res-
ponsabilitat als ajuntaments, retiro tot el que he dit. Li 
ho dic sincerament: retiro tot el que he dit. (Remor de 
veus.) Que no siguin diputats del Grup de Convergèn-
cia i Unió.

La presidenta

Un moment –un moment...

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Que no siguin del Grup de Convergència i Unió.

La presidenta

Faltava l’aclariment de la senyora Martínez-Sampere. 
(Persisteix la remor de veus.) Esperi un moment, se-
nyora Martínez-Sampere; esperi un moment, que ha 
esvalotat tothom. (Pausa.) Ja pot continuar.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

S’han despertat de cop, senyora presidenta. En tot 
cas, jo vull posar de relleu aquest consens, però tam-
bé destacar dues coses que són velles conegudes. En 
aquest exemple tan pujolià, senyor Balasch, no pel di-
putat Pujol, en aquest cas, sinó pel president Pujol, de 
l’hortet i de regar..., és cert, eh? És cert, senyor Mi-
lián, que... Vostè el que no pot demanar, quan asfixia 
i deixa les seves responsabilitats, és que la gent corri 
a ritme accelerat. Per tant, accepti, si us plau, també 
que el Govern d’Espanya té una part gran, no només 
amb l’LRSAL, sinó en deixar de fer els pagaments, de 
la culpa. Ara bé, en com s’exerceix, també. Exemple 
de l’hortet: vostè talla roses en lloc d’arromangar-se i 
anar traient les males herbes una per una. I, per tant, 
què fem i com exercim el nostre autogovern? I ente-
nem que no es fa, en el tema de les escoles bressol, 
com s’hauria de fer. Perquè jo els insisteixo que és, en 
termes d’equitat, d’igualtat d’oportunitats, també so-

cioculturals, la millor inversió social que es va fer. Ho 
van fer amb la ILP, ho van fer els governs d’esquerres. 
Vostès ho deixen de fer. I creiem que és important que 
ens hi posem tots plegats.

Ara mateix comunicaré al lletrat tres esmenes tècni-
ques sobre les nostres transaccions.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa. Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Se-
nyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Demanaríem votació separada dels 
punts 1.b, del 3, crec que al 8 hi han dos paràgrafs 
amb què es divideix la votació...

La presidenta

Del 3?

Jordi Turull i Negre

Ai!, del 8 –del 8.

La presidenta

Del 8 hi ha un primer paràgraf fins a «renda» i la res-
ta. Igual? 

Jordi Turull i Negre

Sí. I després el 16. I l’únic que demanaríem, presidenta, 
és si el 13, que desapareix..., si a la resta de la moció es 
manté la numeració o no, perquè no ens emboliquéssim. 
(Veus de fons.) Demanem que es mantingui, sí. Mante-
nim, a efectes de la votació, la numeració que hi havia.

La presidenta

Jo tinc que el 13 queda eliminat per la transacció...

Jordi Turull i Negre

Sí.

La presidenta

...però després continua: «Comparèixer en seu parla-
mentària en el termini de tres mesos.» Això queda fo-
ra. Per tant, llavors, després, és 14, 15 i 16.

Jordi Turull i Negre

Sí. O sigui, mantenim la numeració...

La presidenta

Sí, d’acord.
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Jordi Turull i Negre

Molt bé.

La presidenta

Tinc petició també del Partit Popular de Catalunya de 
vot separat del 10, 11 i 12. Es poden votar conjunta-
ment? (Pausa.) D’acord. No hi ha cap altra votació se-
parada? (Pausa.)

Doncs, aleshores començarem la votació amb el punt 
1.b –1.b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 67 en contra.

Votem ara el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 67 en contra.

Passem ara a votar el punt 8, la primera part, fins a 
«renda».

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 67 en contra.

Votem ara els punts 10, 11 i 12 alhora –10, 11 i 12.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 108 vots a favor i 16 en contra.

Votem ara el punt 16.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 67 en contra.

I votem ara la resta de la moció –la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 124 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi 
política (tram. 302-00172/10)

Passem al tretzè punt de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació d’inestabilitat i paràlisi política. Té la paraula la 
il·lustre senyora Carina Mejías, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. 

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Aquesta moció vol ser una opor-
tunitat per al Govern de la Generalitat de reorientar 
la seva activitat política, que durant l’últim any ha fiat  
únicament i exclusivament a la celebració d’un refe-
rèndum il·legal. I, per tant, ha posat com a prioritat 
aquest referèndum il·legal i ha deixat de banda altres 
prioritats que són molt més importants des del punt de 
vista polític.

En uns moments en què hi ha notícia que hi ha un cert 
repunt econòmic, des de Ciutadans el que fa molt de 
temps que demanem és que aquest repunt econòmic 

vingui acompanyat d’un conjunt de mesures de caràc-
ter fiscal i financeres que el que puguin és ajudar els 
petits i mitjans empresaris, els emprenedors, els autò-
noms i les famílies a sortir de la crisi econòmica i a 
la generació de més llocs d’ocupació. Hem demanat 
reiteradament la celebració d’un ple monogràfic en el 
qual tots els grups parlamentaris puguin posicionar-se 
i aportar solucions i propostes, com per exemple ha 
fet Ciutadans amb la rebaixa del tram autonòmic de 
l’IRPF, que a Catalunya té caràcter gairebé confisca-
tori, i no hem tingut sort. I creiem que és el moment 
que es parli de mesures econòmiques per reactivar 
l’economia.

D’altra banda, també, la nostra moció es centra en la 
necessitat que aquest model econòmic vagi acompa-
nyat d’una actuació decidida per part del Govern de la 
Generalitat, perquè, en un moment en què som a temps 
de reformar la LOFCA, prengui la iniciativa per tal 
d’impulsar el diàleg amb el Govern de l’Estat per par-
lar d’un nou model de finançament que garanteixi la 
suficiència financera de Catalunya i contribueixi a l’es-
tabilitat pressupostària i a generar un clima de confian-
ça entre el sector dels empresaris, i sobretot a atraure  
inversions.

Però hi ha altres prioritats del Govern que tampoc  
veiem complertes en aquest període, com és per exem-
ple la tan amanida reforma de l’Administració pública, 
i en particular pel fet que s’han fet per part de la vice-
presidència –en aquests moments absent, com també 
el conseller, bé, pràcticament el Govern sencer és ab-
sent– molts anuncis sobre la reforma del sector públic 
i la necessitat d’aprimar l’Administració pública, però 
no hem aconseguit que per part del Govern de la Ge-
neralitat se’ns faci un balanç de què és el que s’ha fet,  
quina ha estat la reducció d’empreses públiques, per qui- 
na raó... I és més: en molts casos ens hem trobat que 
s’han portat a aquesta cambra decrets de convalida-
ció, de fusió o de substitució d’empreses públiques i 
no s’han pogut convalidar com a conseqüència de la 
mala tècnica legislativa emprada. Per tant, creiem que 
és moment de fer balanç i que se’ns digui exactament 
quin ha estat el resultat de les mesures de reducció del 
sector de l’Administració.

Per altra banda, hi ha un element en aquesta moció que 
és molt important, i és pel que fa a la implementació 
de les mesures de transparència, una prioritat que es 
va proposar el Govern des de l’inici de legislatura i en 
què veiem dia rere dia com hi ha menys compromís; 
hi ha una falta clara de voluntat política de dur-la a 
terme. Per això, nosaltres el que volem és que se’ns fa-
ci un balanç de quin ha estat el nivell d’implementació  
de les mesures acordades a la cimera anticorrupció, on  
van acudir destacats membres de la judicatura, de la 
fiscalia, de les institucions i del Govern per tal de par-
lar de l’aplicació o de l’acord d’uns certs compromisos 
pel que fa a la transparència i al combat de la corrup-
ció, que a Catalunya és un continu. I, en canvi, no te-
nim retorn, no sabem exactament quin ha estat el nivell  
de compliment i quin és el resultat de l’aplicació 
d’aquestes mesures. De fet, veiem pocs resultats, en 
aquesta matèria.
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I també hi ha un altre aspecte: en aquests moments hi ha 
en tràmit una Llei de transparència que ha de garantir el 
dret d’accés a la informació i a la transparència, i veiem 
que per part del Govern se’ns nega sistemàticament, en 
el nostre dret d’accés a la informació com a diputats 
d’aquesta cambra, informació relativa a determina-
des institucions i organismes en què hi ha una apor-
tació directa de diner públic de la Generalitat. És per  
això que nosaltres el que volem és que es facin uns in-
formes detallats de quina ha estat la liquidació, l’ús 
d’aquest diner públic en aquestes ajudes i subvencions 
atorgades a les empreses i entitats, també a mitjans de 
comunicació. Perquè és diner públic i perquè tenim tot 
el dret a saber exactament en què s’han gastat aquests 
diners, fins a l’últim cèntim emprat i assignat a aques-
tes subvencions. I també volem saber quin és el detall 
del sou que reben molts dels directius d’empreses par-
ticipades per la Generalitat, com per exemple en el cas 
del Liceu, quan fa dies rebíem els seus empleats i ens 
deien que als serveis d’administració..., és impossible 
saber quin és el sou dels càrrecs públics que treballen 
allà. Per tant, si parlem de transparència, fem efec-
tius els compromisos, i per tant donem compliment a 
aquells acords que tots ens vam donar i que a més a 
més formen part de l’essència d’aquesta Llei de trans-
parència. I vull dir-los, a més a més, que en aquests 
moments aquesta Llei de transparència que està en 
tràmit dependrà d’aquesta qüestió.

Per últim, el que volem és que el Govern abando-
ni aquesta deriva independentista; que es concentri 
en les prioritats que realment interessen als catalans 
i que deixi de banda aquest enfrontament institucio-
nal, aquest ridícul internacional; que parli de les qües-
tions que realment preocupen els catalans i abandoni 
tota possibilitat tant d’organitzar un referèndum il·legal 
com d’una declaració d’independència unilateral.

Moltes gràcies. 

El vicepresident segon

Gràcies a vostè, diputada. Han presentat esmenes qua-
tre grups parlamentaris. I en primer terme té la paraula,  
en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’excel-
lentíssim senyor Celestino Corbacho.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyor president. Aprofitaré no solament per 
presentar les dues esmenes que hem presentat, sinó 
també per posicionar-nos respecte de la moció que 
presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans.

En primer lloc, sense prejutjar si aquest apartat, l’apar-
tat 5.1, és aprovat, sense prejutjar la nostra posició una 
vegada tinguem la informació, creiem que és bo que 
es tingui aquesta informació que es demana en aques-
ta moció referent a conèixer per part del Parlament, 
en seu parlamentària –en el termini màxim, deia la 
moció, de sis mesos, nosaltres presentem una esmena 
amb què es redueix a tres–, un informe que inclogui  
la liquidació detallada de les subvencions públiques 
atorgades a empreses i entitats..., i de la mateixa ma-
nera també fa referència al tema dels sous. En defini-

tiva, estem davant d’una situació en què no cal fer un 
projecte, en què no cal fer un estudi. Això són dades 
que té el Govern, que l’únic que ha de fer és coordi-
nar-les i posar-les a coneixement del Parlament. Ho 
repeteixo: sense prejutjar que, fins i tot, potser, al fi-
nal, una vegada conegudes aquestes dades hi puguem 
estar d’acord. Però creiem que això és bo en ares de 
tenir un coneixement i en ares de la transparència.

Respecte de la moció, nosaltres compartim el propò-
sit que el Grup Parlamentari de Ciutadans planteja en 
aquesta moció. En primer lloc, compartim amb vos-
tès la necessitat d’abordar un debat, que hauria de ser  
permanent per part del Govern, sobre la situació eco-
nòmica i d’impulsar mesures per la reactivació de 
l’economia i la generació de l’ocupació. 

Ahir mateix sentíem en aquest Parlament una cosa 
que és veritat, que és que hi ha una tímida recuperació 
de la situació econòmica en termes d’ocupació. Però 
no hem d’oblidar que la nostra economia és molt es-
tacional. Haurem d’esperar al final d’any per veure si 
aquesta recuperació incipient s’acaba consolidant, i jo 
tinc el desig que es consolidi i millori, o realment això 
continua d’una manera estancada.

Per tant, necessitem polítiques actives. A mi no em 
serveix l’excusa que és que tenim polítiques actives 
però no tenim recursos. Això és veritat. Dono la raó 
al Govern quan diu que les polítiques actives han estat 
retallades des d’un punt de vista econòmic d’una ma-
nera important. Però segur que podem fer altres coses 
per reactivar l’economia, per ajudar les empreses pe-
tites, els autònoms, els emprenedors, en ares d’inten-
tar que l’economia millori i que això es tradueixi en 
una millora de l’afiliació, sobretot, a la seguretat so-
cial. No oblidem que en aquest moment la seguretat 
social té un greu problema, que és el tema de fer front 
a unes pensions creixents pel nombre de pensionistes 
que s’incorporen cada any al sistema de pensions i, 
en canvi, una afiliació que ha disminuït d’una manera 
molt important.

L’altre tema que nosaltres hi donem molta importàn-
cia també és que aquests dies assistim al fet que el 
Govern intenta quadrar el pressupost mitjançant ope-
racions de concessions del tema d’aigües, per poder 
corregir el dèficit que té marcat com a objectiu, i que 
inicialment estava previst que 2400 milions d’euros 
vinguessin de la mà de la venda de patrimoni. En fi, jo 
sé que una concessió és un ingrés. Però en aquest punt 
em refereixo al fet que el Govern hauria de tenir en la 
seva agenda política com és capaç de millorar, i sobre-
tot d’encetar, una negociació per millorar el sistema  
de finançament de Catalunya, que és del tot insufi- 
cient. Perquè si es millorés aquest sistema de finança-
ment, jo no discuteixo la concessió de les aigües. Però 
aquests 800 milions d’euros llavors no haurien de ve-
nir per corregir el dèficit. Haurien de venir, precisa-
ment, per compensar totes aquelles polítiques en què 
inevitablement el Govern ha hagut de fer retallades. 
Per això també hi estem d’acord.

I, finalment, sobre el tema de l’Administració, jo, aquí, 
senyora Carina Mejías, reconec la seva bona intenció 
i el seu bon propòsit, però li auguro un cert fracàs en 
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el propòsit i en la bona intenció. Jo crec que les mesu-
res per reformar l’Administració... Em temo que quan 
s’acabin de discutir totes les lleis que discutim en el 
Parlament acabarà havent-hi més administracions de 
les que actualment tenim. Tant de bo que jo m’equi-
voqui i la seva tesi triomfi, que és corregir i reformar 
l’Administració en el seu conjunt.

Moltes gràcies, senyor president.

El vicepresident segon

Gràcies, excel·lentíssim diputat. En nom, també, del 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, per a les esmenes presentades i per 
posicionar-se, té la paraula el diputat Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. La moció parteix d’una idea que 
no compartim, que és que el procés sobiranista crea 
inestabilitat i paràlisi política. Home!, paràlisi política 
segur que no. Només cal mirar els diaris, la tele, o es-
coltar la ràdio aquesta última setmana per veure que, 
en tot cas, la política catalana, paralitzada no està. Es-
tà trasbalsada; està accelerada, en tot cas. Inestabilitat 
política a Catalunya, no més –no més– que a la resta 
de l’Estat, amb un rei que abdica, manifestacions per 
la república, unes corts que no tenien la llei preparada, 
el cap del partit principal de l’oposició que plega... No 
crec que hi hagi més inestabilitat política a Catalunya 
que a la resta de l’Estat.

Ara bé, sí que votarem dos punts. El 4, sobre les me-
sures derivades de les cimeres anticorrupció, és un te-
ma important. S’ha acceptat, a més a més, la nostra 
esmena, que demana que se’n reti compte als organis-
mes que hi van participar. L’altre dia ens trobàvem que 
el director de l’Oficina Antifrau ens reconeixia que no  
havia tingut retorn, que no se li havia explicat com 
s’estaven aplicant aquelles mesures de la cimera. Per 
tant, hi votarem a favor. I del 5 també, que ens sembla 
un punt important, de garanties d’accés a la informa-
ció i la transparència. Estem treballant una llei per la 
transparència, i seria una mica absurd que no anéssim 
aplicant mesures de més transparència.

Ara bé, votarem en contra dels altres punts, entre al-
tres coses, perquè no s’han acceptat algunes de les 
nostres esmenes.

El punt primer diu: «Cal un diàleg amb el Govern 
central sobre el finançament.» Hi estem d’acord, cal 
negociar el finançament. Però, clar, en base a què ha 
de negociar el Govern de la Generalitat? Nosaltres 
hem fet una esmena que diu que el Govern de la Ge-
neralitat ha de negociar en base a allò que ha aprovat 
el Parlament de Catalunya, que és el model de finan-
çament basat en el concert econòmic. Això no ens ho 
accepten. Per tant, el Govern de la Generalitat, segons 
Ciutadans, ha de negociar amb el Govern espanyol 
–o amb tots, és igual– el tema del finançament, però 
no pot aportar-hi allò que ha decidit aquest Parlament, 
que és un determinat model de finançament. Home, 
això és fer trampa.

Al punt 6, diu: «Per garantir la democràcia i l’estabili-
tat política...», vostès diuen que no s’ha de fer la con-
sulta. Nosaltres opinem exactament el contrari. Per 
garantir la democràcia i l’estabilitat política, cal fer la 
consulta. Entre altres coses, perquè és allò que ha de-
cidit aquest Parlament i perquè és el que va decidir el 
poble de Catalunya a les últimes eleccions al Parla-
ment, en què diverses forces polítiques ens vam pre-
sentar amb un programa que deia que volíem fer la 
consulta. Respecte a la democràcia.

I finalment, per sorpresa nostra, el Grup de Ciutadans 
no accepta una esmena que nosaltres hem presentat 
sobre un tema que afecta la inestabilitat política i la 
situació política, que és el tema de l’abdicació del rei 
i el tema de la necessitat que hi hagi un referèndum 
entre monarquia i república. És un tema que els in-
comoda; molt, molt els incomoda, i ara ho explicaré. 
Perquè, miri, nosaltres hem presentat la proposta que 
considera que l’abdicació del cap de l’Estat, al Parla-
ment, inaugura una nova transició, una etapa de transi- 
ció política –vostès ho van dir la nit en què va abdicar 
el rei– i en què és la ciutadania la que ha de ser prota-
gonista del seu destí. Això ho va dir el mateix rei, i no 
ens ho accepten. Diu que «rebutja les presses, fruit de  
la manca de previsió, les formes poc democràtiques i la  
manca de debat en la tramitació a les Corts espanyoles 
del Projecte de llei orgànica per la qual es fa efectiva 
l’abdicació del rei Joan Carles», i no ens ho accepten. Si 
és una obvietat! S’ha anat amb presses, s’ha fet mala-
ment. Tercer, declarem que «és imprescindible sotme-
tre a votació de la ciutadania l’opció entre monarquia  
i república», i no ens ho accepten. Ciutadans, el para-
digma, segons vostès, de la regeneració democràtica, 
de la qualitat democràtica, resulta que no ens accepta 
una esmena en què plantegem que el poble espanyol  
ha de decidir entre monarquia i república.

I sap què passa? Que amb aquesta decisió –amb aquesta 
decisió– Ciutadans es col·loca claríssimament dins de  
l’establishment polític, al costat del PP, del PSOE i  
de la UPyD (remor de veus), perquè Ciutadans no vol 
que el poble voti. I sap per què no volen vostès que 
el poble espanyol voti sobre monarquia i república? 
Perquè llavors no els quedaria ni un sol argument per 
dir que el poble català no pot decidir lliurement el seu 
destí polític. Aquest és el problema. Ciutadans, amb 
aquest debat, es situa cada vegada més com un partit 
de l’establishment, com un partit que no vol regenerar 
la democràcia. I, en tot cas, avui no ho votarem, per-
què vostès no ens ho deixen votar, però d’aquí a quin-
ze dies s’hauran de mullar.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula 
l’il·lustre diputat senyor Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Benvolguda diputada, bé, la in-
troducció de la seva proposta de moció és molt clara: 
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«El Parlament insta el Govern a canviar el rumb de 
la política catalana i centrar-se en les quatre prioritats 
que segons el Centre d’Estudis d’Opinió més preocu-
pen els catalans: atur, situació econòmica, corrupció i  
partits polítics.» Ni programes, ni compromisos de-
mocràtics, ni participació ciutadana; govern a cop 
d’enquesta. Això solia ser una crítica de l’oposició, no 
una proposta; com a proposta, si més no, és curiosa.

Malgrat això, és evident que l’atur, la situació econò-
mica o la corrupció són cabdals i que cal posar-hi tot 
l’èmfasi. On veiem nosaltres el problema? Home, que 
tot plegat sona a una fal·làcia per arribar al punt nú-
mero 6, que diu: «No facilitar, promoure, encoratjar 
ni donar suport a una declaració unilateral d’indepen-
dència a Catalunya.» I aquí ens encallem, i no perquè 
la DUI sigui una prioritat per a Esquerra, que avui 
no ho és, sinó perquè nosaltres no renunciarem a cap 
eina, cap que a curt, a mitjà o a llarg termini pugui 
possibilitar tirar endavant un mandat democràtic dels 
ciutadans de Catalunya.

Per tant, si el que proposen no ens agrada, el que hem 
fet és esmenar-ho, i els hem fet una nova proposta: 
canviem-ho, garantim el respecte al resultat del 9 de 
novembre, garantim que hi actuarem en conseqüèn-
cia, i aconseguim així el resultat que diuen vostès que 
cerquen en aquesta moció, que és seguretat i estabili-
tat jurídica.

Què els proposem, com a nou redactat? –i ho escur-
ço. Que per garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat, 
com vostès demanen, comprometin el Govern a exi-
gir a l’Estat respecte a la consulta del 9 de novembre i 
que actuïn conseqüentment amb els resultats que se’n 
derivin, així com que l’expressió d’una eventual ma-
joria a favor que Catalunya sigui un estat signifiqui 
l’acompliment efectiu d’aquest mandat democràtic,  
i, per tant, que el Parlament doni suport al fet que Ca-
talunya esdevingui un nou estat d’Europa, si aques-
ta és la voluntat dels ciutadans expressada lliurement  
a les urnes.

I seria molt bo que vostès, aquesta esmena, l’acceptessin, 
tot i que no ho faran, però igualment seria bo que l’ac-
ceptessin. Per dos motius. Un, que ja li he dit: perquè la 
democràcia és el que dóna seguretat i el que dóna con- 
fiança a l’economia; més democràcia, més confian-
ça. I el segon, pel mateix que li deia abans: perquè ens 
calen totes les eines, per poder disposar de totes les ei-
nes per ajudar els ciutadans. Els ciutadans, que no els 
súbdits. I aquí ens ha sorprès que no acceptessin l’es-
mena que els ha plantejat Iniciativa per Catalunya.

Perquè, quan parlem de més benestar, ja no val parlar 
de molles de pa, de peix al cove, de café para todos 
o de l’enèsim nou finançament. Ara cal parlar de vo-
tar, de democràcia i de sufragi, d’urnes. Perquè avui el 
benestar passa també per la transició nacional. Passa 
per disposar de tots els recursos, passa per poder de-
cidir si volem invertir en educació, en universitats, en 
polítiques actives d’ocupació, en salut, per sortir com 
més aviat millor de l’atzucac en què estem.

I el mateix passa quan parlem de regeneració política: 
no hi ha regeneració si no hi ha dret a decidir, no hi ha 
regeneració si no fem cas dels mandats democràtics, 

si ens saltem allò que la gent clama al carrer i que ens 
confirma després a les urnes. Fa trampa qui parla de 
regeneració i passa olímpicament de la voluntat popu-
lar. I aquest Parlament té un mandat clar, amb una ma-
joria de dos terços; potser més de dos terços aviat, si 
canvia el rumb del PSC i es torna a comprometre amb 
el seu programa electoral.

Segur que en aquesta moció podríem trobar punts en 
comú, perquè no li nego que, si entrem en detall, segur 
que hi ha temes en els quals o estem d’acord o es podria 
fer més feina, i també hi ha temes en els quals segur 
que s’ha avançat prou i temes en què, si disposéssim  
dels recursos que aquest país es guanya, podríem 
avançar de veritat. I aquí en tenim exemples en trans-
parència, amb el portal de la transparència, on s’ha 
avançat amb la llei però on ens queda feina; en reacti-
vació, on hi ha hagut diàleg social –el que hem trobat 
a faltar en molts altres llocs– i hi ha hagut un acord 
per destinar-hi 500 milions que a nosaltres ens sembla 
positiu, però no suficient, i, per tant, continuem pen-
sant que ens calen més recursos per posar pràctica-
ment a tot arreu.

Acabo. Sobre finançament, ens abstenim de parlar-ne; 
ja ho hem esmentat abans. Les hem vist de tots colors, 
i Esquerra no tornarà a jugar la partida del finança-
ment. La proposta actual ja hauria d’estar en funcio-
nament. No era un sistema 2014-2018? I com estem? 
Com sempre. Incompliment rere incompliment. I cap 
problema. Nosaltres, de sistema de finançament, no 
n’esperem cap més, i, per tant, seria hipòcrita votar-ho.

Miri, el compromís d’Esquerra és ser exigents, però 
alhora garantir un govern fort, donar estabilitat, que 
pugui fer front amb garantia als mandats democrà-
tics. Nosaltres, que la transparència la volem tota, no 
li votarem mocions d’inestabilitat que no s’ajusten a la 
realitat, sinó que en realitat només donen resposta al  
tacticisme polític.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Disculpes, perquè m’he saltat 
el Grup Parlamentari Popular. I ara, en tot cas, té la 
paraula el seu diputat senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. A més de reprovats, ens començà-
vem a sentir ignorats. Gràcies per la rectificació.

Bé, per posicionar-nos amb relació a aquesta moció 
del Grup de Ciutadans, hem de començar dient que 
aquesta moció que se’ns presenta és una moció que per 
nosaltres és òbvia. És a dir, podríem sotmetre a vota-
ció del Parlament si els escons són vermells, podríem 
posicionar-nos de la manera que fos, però és obvi que 
són vermells. I vostès el que fan en aquesta moció és 
dir: «Escolti’m, el Govern només té una preocupació, 
que és la consulta, que és la separació, que és la inde-
pendència, i no té una altra preocupació, que és la de 
treure la societat de la situació de crisi en què viu.» Per 
tant, perfectament d’acord. Ens veuríem absolutament 
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incapacitats de poder votar en contra que els escons 
d’aquest Parlament són de color vermell i, per tant, no 
podem votar pas en contra que el Govern de Conver-
gència i Unió, en aquesta legislatura, no té cap altre 
objectiu que no sigui el de la consulta, que no sigui el 
de la separació. Declaració d’intencions inicial.

A partir d’aquí, amb relació a cadascun dels punts que 
vostès plantegen, mirin, el primer és amb relació a la 
reactivació econòmica, amb relació a la qual nosaltres 
els hem plantejat una esmena, perquè, tot i que és una 
moció generalista, amb el que no podem estar d’acord 
és que les mesures de reactivació econòmica passin 
únicament i exclusivament per l’establiment de boni-
ficacions fiscals. No, en tot cas, hi haurà tot un con-
junt de mesures fiscals i financeres per tal de facilitar 
i per tal de promoure la reactivació econòmica, i és 
en aquest sentit que hem plantejat l’esmena que vostès, 
pel que tenim entès, doncs, ens han acceptat.

Amb relació al model de finançament, el nostre grup 
està absolutament d’acord que aquesta hauria de ser 
una de les prioritats del Govern de la Generalitat, 
aquesta hauria de ser una de les prioritats d’aquest 
Parlament. Nosaltres ens hem posicionat ja reiterada-
ment amb relació a la necessitat de revisió de l’actual 
model de finançament, però en aquest sentit sí que no 
creiem ni confiem que el Govern de la Generalitat i els 
seus socis parlamentaris –i ja els acabem de sentir ara, 
en aquest mateix moment– tinguin aquesta prioritat i, 
per tant, hagin de tenir la responsabilitat d’impulsar 
cap canvi en el model de finançament. Miri, deixi-ho, 
això, per al Govern de l’Estat, que ja farà la tasca pre-
cisament d’impulsar la revisió del model de finança-
ment. I, en tot cas, el que sí que faríem seria convidar 
a participar el Govern de la Generalitat d’aquesta revi-
sió del model de finançament. Aquesta és una esmena  
que entenem que vostès no han acceptat. M’imagino que  
vostès es refien més del Govern de Convergència i 
Unió, que impulsi una revisió del model de finança-
ment; no sé si és per afinitat o per quin altre element.

Amb relació a la reforma de l’Administració, nosal-
tres també hi estem absolutament d’acord, i no és no-
més que hi estiguem d’acord: és que jo crec que ho 
hem demostrat amb els fets. Quan el nostre grup par-
lamentari ha tingut la responsabilitat i l’oportunitat de  
condicionar el Govern de la Generalitat, hem exigit 
sempre que es posés al damunt de la taula una refor-
ma de l’Administració, global, i, a més a més, hem po-
sat elements i hem pres iniciatives en el Parlament de 
Catalunya perquè es dugui a terme aquesta reforma 
de l’Administració. Però, a més a més, el Govern de 
l’Estat també ha dit que és necessari que hi hagi una 
reforma de l’Administració, i en aquest sentit s’han 
presentat tot un conjunt de mesures per a la reflexió 
col·lectiva i en el sentit d’intentar buscar quines són les 
eines més eficaces per fer, efectivament, una adminis-
tració més petita, més moderna i més eficaç.

Amb relació a les mesures anticorrupció, nosaltres hi 
estem absolutament d’acord. Ja vàrem dir que la cime-
ra que va organitzar el president de la Generalitat en 
el seu moment era simplement per fer-se una foto, era 
simplement per tapar casos de corrupció que afecta-
ven el Grup de Convergència i Unió, i la realitat és que 

passada d’aquella cimera, doncs, no hi ha hagut cap 
altra actuació contra la corrupció. Sí que s’han desta-
pat nous casos de corrupció, però no cap activitat con-
tra la corrupció.

I, amb relació al tema de la transparència, vostès ens 
proposen dues coses, però són dues coses que, si m’ho 
permeten..., nosaltres els hi donarem suport, no?, pe-
rò ja són existents. Demanen transparència amb els 
sous. Jo els vull recordar la Moció 95 de la legislatura 
passada, que va presentar el nostre grup parlamentari, 
que vaig defensar jo mateix, en la qual ja es pren un 
acord força més ample amb relació als sous, salaris de 
totes les persones i càrrecs vinculats a la Generalitat 
de Catalunya. Però és que a més a més –és que a més 
a més–, en el portal de transparència del Govern de la 
Generalitat, doncs –nosaltres no en compartim moltes 
coses, però quan una cosa està feta està feta–, podem 
trobar tot el detall dels sous, dels complements i de les 
dietes que cobren els alts càrrecs de la Generalitat. Tot 
i amb això, si s’ha de demanar un informe, demana-
rem un informe.

I, finalment, amb relació a les subvencions, miri, les 
subvencions... He portat això, perquè ho tenia damunt 
de la taula del despatx. (L’orador mostra uns fulls.) 
Això són totes les subvencions del Departament de 
Benestar i Família durant l’any 2012 i 2013. La infor-
mació hi és. Sí que és una feina una mica tediosa, sí 
que és una feina una mica avorrida, sí que això segu-
rament no comporta una foto, però si del que es tracta 
és de demanar que el Govern faci... (La presidenta re-
tira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua par-
lant uns moments. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Mixt, el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia. Bé, sincerament, ens costa trobar el fil conduc-
tor de la moció. Entenem que una part del fil conductor  
és el CEO. Nosaltres, des que compartim amb vostès 
escons, hem entès bastant, no?, el funcionament a base 
d’enquestes del CEO i enquestes electorals en què fun-
ciona, diguéssim, la tria temàtica del seu grup parla-
mentari. Nosaltres això no ho compartim, però és l’únic 
fil conductor que trobem a una moció que va passant de 
tema a tema de forma molt generalista i sense concre-
tar, temes que s’han parlat de forma bastant més exacta, 
concreta i bastant més rigorosa en aquest Parlament, i 
en fa, diguéssim, una selecció una mica a l’atzar seguint 
aquests ítems del CEO o aquests ítems dels quals vostès 
pensen que s’hauria de parlar.

Diu: «La gent està preocupada per l’atur, ergo diguem 
alguna cosa de l’atur.» Clar, però l’atur..., diguéssim, 
anar dient coses sobre l’atur, l’atur, l’atur, això no fa  
que baixi. Hi ha diferents concepcions d’entendre per què  
l’economia va malament, per què no es generen prou 
llocs de treball, i no és tan fàcil com fer-hi una mesura. 
Vostès proposen un ple sobre la reactivació econòmi-
ca, que nosaltres compartiríem la necessitat de la se-
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va celebració; òbviament, no..., ja ho ha dit el diputat 
Popular per altres raons, però òbviament no per parlar 
només de bonificacions a empreses. És a dir, entendre 
que l’atur existeix perquè no estan prou bonificades les 
empreses de forma exclusiva i per això cal un ple mo-
nogràfic, em sembla que no és el que volien dir tampoc, 
però que és el que està escrit i que no..., vaja, no porta 
gaire enlloc parlar només de bonificacions a empreses, 
i més quan en aquest Ple ja hem parlat de bonificacions 
a empreses; de fet, se n’acaba d’aprovar una de multi-
milionària, que és bonificar BCN World perquè generi 
ocupació. Per tant, també ens fa una mica de por cen-
trar els temes a bonificar amb impostos empreses com 
a única solució per a la generació d’ocupació. 

Hi ha moltes percepcions de per què es genera l’atur. 
A nosaltres ens preocupa enormement que, doncs, 
s’hagi rescatat la banca amb els diners públics i que 
això estigui sotmetent l’economia a una asfíxia de li-
quiditat i a una desaparició del crèdit i que això esti-
gui bloquejant, aquestes decisions polítiques estiguin 
bloquejant la circulació de diners i, per tant, la crea-
ció també o el manteniment d’ocupació. Vull dir, no 
només es tracta de mesures de rebaixes fiscals per a  
empreses, que entenc que deu ser un dels ítems que apa-
reix en el CEO quan pregunten als petits emprenedors 
i els autònoms quina és la seva preocupació: «Rebaixin 
els impostos», ergo fem una proposta que digui això.

Nosaltres, respecte a la transparència, compartim amb 
vostès que el Govern actual va iniciar la legislatura 
amb dos o tres grans també ítems, no?, dos o tres grans 
línies estratègiques. Més enllà de la consulta, que, òb-
viament, n’era el fil conductor i n’és el fil conductor 
principal, també en va desplegar alguna més, i va dir: 
«desplegament legislatiu de mecanismes de partici-
pació» –i d’això en vam veure ahir l’aprovació d’una 
modificació de la ILP a proposta del Grup Socia- 
lista, però està també en tràmit una llei de consultes– 
«i transparència», una qüestió que no costa diners, és 
a dir, que no té a veure amb la despesa pressupostària, 
per tant, força intel·ligentment plantejada en una legis-
latura on no hi ha diners, transparència.

Però, clar, transparència no només és el desplegament 
d’una llei de transparència i no només és l’obertura d’una  
web de transparència, sinó que en realitat, com la de-
mocràcia, que tampoc és només un sistema jurídic, és 
una cultura política que s’ha d’aplicar a tort i a dret,  
és a dir, creure-se-la sobretot allà on genera conflictes, 
no només allà on no genera conflictes.

Hi ha hagut, per exemple, dos grans conflictes socio-
laborals que tenen molt a veure amb la transparència o 
que s’han basat molt també en la transparència, i aquí 
el Govern no s’ha mogut, o no ha fet re per moure’s. Jo 
crec que si dues grans demandes de transparència en  
sous de càrrecs, en com es distribueixen els diners,  
en on van a parar els diners públics, han estat clau són 
TMB, on el Govern hi té molt a dir, on Convergència 
hi té molt a dir, on si es volgués es podria obrir el me-
ló dels sis-cents directius fora de conveni i, per tant, 
deixar de parlar sobre el desconegut, parlar sobre el 
conegut, i TV3, que també ha estat una gran incògni-
ta permanent, que ha generat conflicte, que ha generat 
suspicàcia, que ha generat desconfiança.

Per tant, coincidim –el punt 5 l’hi votarem a favor, a 
Ciutadans– que de la transparència no només cal fer-
ne mesures, sinó que cal aplicar-la a tort i a dret, i això 
entenem que ha fallat una mica, o ha fallat bastant, en 
aquest Govern.

La presidenta

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

Pere Vila i Fulcarà

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, bon 
dia. Bé, senyora Mejías, per defensar la democràcia i 
el posicionament d’aquest Parlament no fem el ridícul; 
més aviat amb el cap ben alt, ho hem de fer. Aquesta 
moció que vostè proposa és d’anàlisi limitada, poc re-
alista i gens fonamentada, en tant que el Govern ac-
tua, treballa i treballarà.

No podem valorar la feina de la funció pública i de 
l’Administració pública amb aquesta lleugeresa. Ex-
plicar l’acció de govern en cinc minuts o amb una 
interpel·lació com ara fa quinze dies és del tot impossi-
ble. Per tant, ja li avanço el rebuig absolut de la nostra 
formació política del posicionament i de la moció.

Perquè ens centrarem en els quatre problemes que vos-
tè destaca; fixi’s: atur, economia corrupció i partits po-
lítics. Home, que vostè digui que no és la prioritat del 
Govern, la veritat és que està faltant a la veritat, perquè 
les prioritats són aconseguir major benestar, acompa-
nyar el procés de transició nacional –acompanyar el 
procés de transició nacional–, generar ocupació, apro-
fundir en la transparència i la regeneració política. To-
tes aquetes són les màximes del Govern.

Quan demanen celebrar de un ple monogràfic so-
bre economia, li he de dir que 500 milions nous en 
el pressupost per reactivar l’economia; mesures per 
impulsar la competitivitat econòmica; treball conjunt 
amb els agents socials, i més de cinquanta-una mesu-
res, que es van desgranar una a una en la interpel·lació 
del conseller, que tenien a veure amb la reducció de la 
pobresa, amb les millores en serveis socials, amb les 
millores competitives, amb més subvenció, amb més 
crèdit públic, amb un pla de reestructuració del sec-
tor públic, amb mesures de regeneració democràtica, 
un pla de salut, renda mínima, etcètera. Establirem di-
àleg amb el Govern central sobre el finançament de  
Catalunya, però vostè i tots els grups saben que històri-
cament ho hem liderat i el president ha dit que aquesta 
vegada no, aquesta vegada hi participarem –cal recor-
dar que ja hauria d’estar en plena vigència aquest nou 
refinançament de tot plegat–, però no ho liderarem.

Demanen reformar l’Administració pública i reduir 
empreses públiques. Ho saben: 28 per cent de reducció 
d’empreses públiques. Ho poden dir tots els governs 
de totes les comunitats, a Espanya? Aquesta pregunta 
és prou suggeridora. Mesures compromeses en les ci-
meres anticorrupció i afavorir una veritable regenera-
ció democràtica. Doncs bé, el Govern compleix aquest 
compromisos.
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Implantació d’un programa i portal de transparència, 
un codi ètic d’alts càrrecs i publicitat dels sous. Mesu-
res dutes a terme per aquest Govern, no per altres, per 
aquest Govern.

Garantir el dret d’accés a la informació i la transpa-
rència. Doncs bé, les subvencions es publiquen totes 
en el Diari Oficial de la Generalitat. I sobre elaborar i 
presentar un informe amb els sous dels directius..., tot 
això està dintre del portal de la transparència. I, sense 
que serveixi de precedent, jo agraeixo al diputat del 
Partit Popular que també ho hagi destacat.

Garantim la seguretat jurídica i estabilitat política. 
Vostè diu que el Govern treballa per fer una consul-
ta el 9 de novembre i, sobretot, intentem no declarar 
una DUI. Doncs bé, escolti, senyora Mejías, no espe-
culem amb el futur. El Govern treballa perquè es pu-
gui fer la consulta, i la consulta es farà, perquè ens ho 
demana el Parlament i ens ho demana la gran majo-
ria dels ciutadans de Catalunya. De fet, tots els anhels 
que vostè demana, tots, bàsicament en temes de trans-
parència i de regeneració democràtica, tot això ja ho 
recull o ho recollirà la nova Llei de transparència, i 
espero que vostès també hi siguin. Hi havia cinc vies 
–cinc–, ara ja en queden quatre, per poder fer aques-
ta consulta. Hi insisteixo, no especulem amb el futur; 
això és gratuït.

I finalment, senyora Mejías, vostè diu: «inestabilitat». 
No n’hi ha, d’inestabilitat. No hi ha inestabilitat perquè 
hi ha acció de govern. Vostè diu «paràlisi política». 
Tampoc n’hi ha, de paràlisi. Que a vostè no li agra-
di ho entenc, com als altres grups que estan a l’oposi-
ció; però no n’hi ha, de paràlisi política. S’ha desgranat 
molt per tots els departaments tota la feina que es fa; 
és evident que si a vostè no li agrada la feina que es 
fa és molt lloable per la seva part, però no pot dir amb 
aquesta lleugeresa que no es fa absolutament re i que el 
país està aturat i que el Govern està aturat. Perquè no 
és aquesta, la realitat. És la realitat que vostès voldrien.

I és per això, hi insisteixo, que el nostre grup votarà en 
contra de tots els punts d’aquesta moció.

Gràcies, presidenta, diputades i diputats.

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar-se sobre les esmenes, la 
il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Donar les gràcies als grups 
parlamentaris que han presentat esmenes i que han es-
tat incorporades a la moció, perquè entenem que agili-
ten, en alguns casos, els processos que havíem demanat 
a la moció, i en altres, doncs, milloren el seu contin-
gut. I, per tant, vull agrair al senyor Corbacho les se-
ves aportacions. I al senyor Jaume Bosch, doncs, agrair 
també la seva aportació pel que fa al retiment de comp-
tes de la implementació de les mesures anticorrupció.

Dir-li, senyor Bosch, que nosaltres no li hem acceptat 
l’última esmena, perquè és allò que se’n diu «estar fora 
de test». És a dir, les nostres eren les prioritats del Go-

vern..., és a dir, corregir l’agenda política del Govern 
en allò que és prioritari per als ciutadans de Catalu-
nya, i sobretot per les prioritats a què el Govern s’ha-
via compromès a l’inici de legislatura. I l’abdicació del 
rei, doncs, no és aquí on s’ha de dirimir. Vull recordar- 
li que si vostès tenen tant d’interès a canviar el model 
d’estat, doncs, guanyin les eleccions, aconsegueixin 
dos terços de les cambres parlamentàries i duguin a ter-
me el procés tal com està redactat a la Constitució, no?

I, pel que fa al senyor Sabrià, escolti, li agafo la parau-
la. Vostè ha dit: «Per nosaltres la declaració unilateral 
d’independència no és una prioritat, però no renunciem  
a cap mena d’instrument.» Doncs, miri, ara tindrà 
l’oportunitat de votar-ho, perquè demanarem votació 
separada dels dos punts, per tal que renunciïn d’una 
vegada per totes a establir la consulta o el referèndum 
il·legal com una de les prioritats del Govern, i també 
la declaració unilateral d’independència, per sepa-
rat. Deixem de banda aquest debat i centrem-nos en 
les veritables prioritats de la societat catalana, que són 
precisament aquestes, no perquè ho digui el CEO, sinó 
perquè les enquestes han de servir per a alguna cosa 
més que per orientar la tendència política de la socie-
tat: han de servir també per tenir un indicador que ens 
pugui permetre saber exactament quines són les veri-
tables preocupacions de la gent. I quines són? Doncs, 
la principal, l’atur.

I, miri, senyor Vila, sincerament, perquè hi ha la ten-
dència que en aquests moments hi ha un repunt econò-
mic, però no s’ha caracteritzat, el Govern de Catalunya, 
per la implementació d’aquestes mesures. I la prova és 
que vostès es neguen sistemàticament a parlar d’això 
en el Parlament de Catalunya. Fa mesos que esperem 
aquest debat monogràfic per implementar, no mesures 
i bonificacions a les empreses, senyor Arrufat: ajudes 
a petites i mitjanes empreses –ajudes a petites i mitja-
nes empreses–, que són les que creen ocupació; no a  
les grans empreses, ni als consells d’administració de les  
caixes, no: a les petites i mitjanes empreses.

I, pel que fa a la transparència, el que constatem amb 
l’actitud del representant del Govern i del representant 
del soci de govern és que no hi ha cap mena de vo-
luntat política de resoldre i d’aplicar les mesures que 
incorpora la Llei de transparència, cap mena de volun-
tat política. Perquè el cert és que nosaltres hem insistit 
fins a la sacietat a aconseguir la liquidació detallada 
d’on s’han invertit els diners de les subvencions públi-
ques, i no ho hem aconseguit. I el senyor Arrufat tam-
bé ha fet esment de la dificultat que hem tingut al llarg 
d’aquesta legislatura per conèixer els sous de molts 
càrrecs públics. I únicament ha estat la pressió dels di-
putats la que ha fet que el Govern faci aquest portal 
de la transparència i n’incorpori alguns, però no tots; 
n’hi han alguns que encara estan amagats. Per tant, fal-
làcia, no –fal·làcia, no–, la veritat. La veritat és aques-
ta, i és que no hi ha voluntat política de complir amb 
els criteris de transparència.

I, miri, pel que fa al sistema de finançament, que jo 
crec que és una de les prioritats que hauria de tenir 
aquest Govern, obsessionar-se en un sistema anacrò-
nic com el concert econòmic, que a més a més, amb 
l’avanç de les mesures arreu d’Europa... (La presidenta 
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retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

Senyora diputada...

Cridem a votació.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Senyora 
Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, per demanar votació separada de l’últim punt de la 
moció...

La presidenta

El 6.a i el 6.b?

Carina Mejías Sánchez

El 6.a i el 6.b i la lectura, si us plau.

La presidenta

Com? El 6.a i 6.b i...? És que no la sento.

Carina Mejías Sánchez

I que se’n faci lectura.

La presidenta

Ah, d’acord. (Jaume Bosch i Mestres demana per par-
lar.) Senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Per al·lusions, presidenta?

La presidenta

Trenta segons.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, només comentar l’argument que m’ha donat la se-
nyora Mejías per no acceptar la nostra esmena, que 
diu que és que no toca en aquesta moció.

Miri, aquesta moció parla del suport a les pimes, del 
nou model de finançament, de la reforma de l’Admi-
nistració pública, de les cimeres anticorrupció, de les 
subvencions públiques, dels sous dels directius i de la 
declaració unilateral d’independència. I em ve a dir 
que no podem presentar una esmena sobre allò que 
creiem oportú en la situació política actual? Home!

(Dolors Camats i Luis demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Per demanar la votació separada dels punts 4 i 5; no sé 
si ja ho tenia.

La presidenta

Es poden fer junts o no?

Dolors Camats i Luis

Sí.

La presidenta

Sí. 

(Pausa llarga.)

Passem a la votació d’aquesta moció. Tinc petició de 
votació separada dels punts 4 i 5, conjuntament, i del 
punt sisè per separat. 

Per tant, comencem pel 4 i 5.

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 55 vots a favor i 67 en contra.

Passem ara a la votació del punt 6.a, prèvia lectura.

El vicepresident segon

«Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabili-
tat política i econòmica, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya es compromet a: a, no donar suport a la 
celebració d’un referèndum sense empara legal; b, no 
facilitar, promoure, encoratjar ni donar suport a una  
declaració unilateral d’independència de Catalunya.

La presidenta

Passarem ara a votar l’apartat a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 41 vots a favor i 80 en contra. 

Votem ara l’apartat b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 41 vots a favor i 82 en contra.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor i 82 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la renda mínima d’inserció i les famílies 
sense ingressos (tram. 302-00167/10)

Passem al catorzè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  
la renda mínima d’inserció i les famílies sense ingres-
sos, presentada pel Grup Socialista.

Té la paraula la il·lustre senyora Eva Granados.

(Pausa llarga.)
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Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellers, presento la Mo-
ció del Grup Parlamentari Socialista subsegüent a la 
interpel·lació que vam fer fa quinze dies al conseller 
Puig sobre la situació de la renda mínima d’inserció 
i les famílies sense ingressos; una interpel·lació que 
tenia com a objectiu conèixer els plans del Govern 
davant de la situació actual de creixement de la po-
bresa, d’augment de les desigualtats, de la situació de 
312.000 persones a casa nostra que porten més de dos 
anys a l’atur, i quines són les previsions, quins són els 
plans del Govern davant la garantia de rendes, davant 
l’augment de l’exclusió social.

Va ser una interpel·lació on vàrem intentar saber quins 
eren els plans, i la conclusió que en vàrem treure és 
que el Govern no pensa fer res. Aquesta és la sensa-
ció que vàrem tenir. I quan hem llegit les esmenes que  
els grups del Govern han fet a la moció constatem  
que la situació és aquesta: les esmenes que s’han pre-
sentat són simplement copy-pastes de resolucions ja 
aprovades en aquest Parlament.

I preguntàvem què és el que pensen fer davant d’aques-
ta nova pobresa i el que vèiem és aquesta insensibilitat 
social davant de la rebaixa de les cobertures del siste-
ma de protecció.

Conseller, 88.000 famílies sense cap ingrés, ens diu 
el Govern de l’Estat que hi ha en aquests moments a 
Catalunya –88.000 famílies. Entenc que aquí hem de 
restar les 24.000 prestacions que s’estan donant des  
de la renda mínima d’inserció, i per tant tenim al vol-
tant de 64.000 famílies a casa nostra que no estan re-
bent cap ingrés.

I sobre això era sobre el que volíem parlar nosaltres i 
sobre això era sobre el que volíem saber si el Govern 
del nostre país està preocupat per aquestes 64.000 fa-
mílies de catalans que no tenen cap tipus de cobertura 
en el sistema de protecció social.

Han passat tres anys des que es va reformar la renda 
mínima d’inserció, amb el recolzament del Grup del 
Partit Popular, i un any i mig, amb el Govern d’Es-
querra Republicana i Convergència i Unió, on no s’ha 
canviat aquesta reforma de la renda mínima d’inserció. 

Ara estem parlant de la renda mínima d’inserció; la 
següent moció parla sobre la seguretat social. I fi-
xin-se quines són aquestes prioritats: sobre el sistema 
de pensions català, una cosa que encara no s’ha votat 
en aquest país perquè no sabem quina és la voluntat, 
doncs, resulta que el Govern de la Generalitat i Esquer- 
ra Republicana ja volen posar fil a l’agulla sobre el que  
pensen fer. Però sobre la situació de les persones  
que estan sense prestació, sobre això, companys, no 
hi ha cap tipus de prioritat, al nostre Govern, per part 
de Convergència i Unió ni d’Esquerra Republicana, 

Nosaltres hem presentat una moció que té tres blocs 
diferenciats. El primer és: farem la llei, reformarem la 
llei de manera urgent, perquè abans que tinguem la de 
la renda garantida puguem tenir una mínima cobertu-
ra per a aquestes 64.000 famílies que estan sense cap 
ingrés?

Volem la restitució del dret subjectiu, volem que les 
persones que, un cop han passat seixanta mesos, si 
continuen tenint aquelles condicions que els van do-
nar el dret a rebre la prestació, la continuïn rebent, i 
les famílies que tenen quatre mesos sense ingressos 
puguin demanar-la. Això era la reforma que nosaltres 
demanem amb caràcter urgent i que es podria portar a 
aquest Parlament i aprovar-la immediatament. 

El segon bloc té a veure amb la gestió. Mentre vos-
tès no reformen la renda mínima, si més no millorem 
la gestió del programa que s’està tirant endavant: que 
cobrin aquells que estan aprovats, que cobrin els en-
darreriments, que es reincorporin en el moment que 
acaben els plans d’ocupació o acaben el seu contracte 
laboral, que hi hagi una coordinació en serveis socials 
bàsics, que hi hagi un sistema d’informació únic, que 
es coordinin amb els serveis socials.

I un tercer bloc on el que volíem era, davant d’aquesta 
situació de famílies amb ingrés zero i amb zero dret 
de rebre cap tipus de prestació ni ajut, quatre temes 
concrets. Garantim, consellera, que aquelles famílies 
que tenen infants puguin tenir la renda mínima d’in-
serció; per a famílies que tenen zero ingrés i que tenen 
menors al seu càrrec, garantim la renda mínima d’in-
serció. Activació laboral: aquelles famílies que tenen 
persones actives que no troben feina i que tenen ze-
ro ingrés, també fem algun tipus de polítiques actives 
concretes per a elles. Fem tarifes socials per al man-
teniment de la llar. I augmentem els ajuts d’urgència. 

Això, per nosaltres, és el pla d’urgència davant d’una 
situació d’augment de l’exclusió social al nostre país i, 
malauradament, d’un govern que és insensible davant 
d’aquestes situacions. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Hi han presentat esmenes dos grups parlamentaris. Té 
la paraula, per defensar les esmenes del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la diputada Meritxell 
Borràs. 

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. La senyora Granados ens 
deia que amb la interpel·lació volien saber quins eren 
els plans del Govern, i tenia la gosadia –i dic que tenia 
la gosadia perquè se n’ha de tenir per afirmar-ho–..., 
que el Govern no pensa fer res –que el Govern no pen-
sa fer res.

Escolti, senyora Granados, vostè sap perfectament que 
hi ha una planificació feta per aquest Govern que es-
tà basada en uns pressupostos..., que li agradarà o no 
li agradarà, però sobre la PIRMI, que és el que vostè 
avui planteja, hi han més recursos que mai, que s’ha 
incrementat d’una forma substancial quan totes les 
partides, pràcticament, del pressupost de la Generali-
tat de Catalunya..., perquè hi han menys recursos per 
a aquest país, no perquè sigui per voluntat pròpia, si-
nó perquè se’ns obliga a disposar de menys recursos 
dels diners que són propis. Resulta que el Govern fa 
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un gran esforç precisament per donar respostes a les 
persones que més ho requereixen. I, per tant, hi hau-
ran, hi han 173 milions d’euros, cosa que no hi havien 
estat mai, per donar resposta, hi insisteixo, a la gent 
que més ho requereix, i, per tant, donar diners a través 
de la PIRMI.

Per tant, home, escolti’m, digui que és insuficient, que 
no li agrada, el que convingui; però que no es pensa 
fer res i no es fa res és tant com dir una falsedat amb 
majúscules. I això és el que avui ens ha dit vostè aquí.

Perquè la realitat, escolti’m, és que hi ha hagut, doncs, 
hi insisteixo, un pressupost que dóna una resposta im-
portant a una problemàtica real, evidentment. I que ens 
agradaria poder-hi esmerçar més recursos, segur. Pe-
rò, sap?, miri, ahir precisament, en una de les pregun-
tes fetes al Govern, recordàvem que lamentablement 
hem de finançar, doncs, per exemple, unes estacions 
fetes de la línia 9 en les quals..., és clar, s’han de finan-
çar perquè ho van fer començant la casa per la teulada, 
no, vostès? I ara vostès reclamen aquells diners que 
han manllevat per a altres elements en un àmbit en el 
qual, doncs, aquest Govern fa un gran esforç. 

I que no hi fa res? Home, hem aprovat tres mocions, en 
aquest Ple, sobre el tema de la PIRMI. O considera que 
això tampoc és fer res per part de cap dels diputats que hi 
hem intervingut? O vam fer un ple monogràfic sobre la 
pobresa, en el qual es varen aprovar coses, i coses subs-
tancials, sobre l’àmbit de la PIRMI, per exemple, no?

Per tant, escolti’m, parlem sobre la realitat –parlem 
sobre la realitat–, que és de gran necessitat, de gran 
dificultat, de persones que pateixen, sens dubte, però 
també d’un govern que hi dóna resposta –hi dóna res-
posta. Vostè la pot titllar, doncs, d’insuficient, amb no 
prou recursos, etcètera; el que vostè vulgui. Però «que 
no es fa res» és tant com mentir.

I, per tant, escolti’m, en la PIRMI, com li deia, doncs, 
en aquests moments hi han més diners que mai. I s’es-
tà fent no només posar-hi més diners que mai, sinó que 
a més a més es fan plans de reinserció social i labo-
ral, amb un seguiment personal, a aquestes persones  
que s’hi troben, també, hi insisteixo, com no s’havia 
fet mai, no?

Per tant, en aquest sentit, escolti’m, nosaltres creiem 
que hi han elements que vostès proposen que han estat 
aprovats ja en el Ple, i, per tant, per això tornem a pre-
sentar allò que amb anterioritat s’havia aprovat, perquè 
creiem que són bones iniciatives, i que cal fer nous pas-
sos, sense dubte. Però el que tampoc podem dir-li de 
cap manera és que en cada ple modificarem el que és 
el pressupost sobre aquest àmbit, les accions que hem 
de fer sobre aquest àmbit. Hi ha un pla de ruta fet, hi ha 
unes accions determinades i, per tant, ho seguirem fent 
perquè entenem que hem fet unes millores substancials,  
que caldrà estudiar-ho en un futur, si aquí cal fer-hi co-
ses noves. És un àmbit que vostè sap que hi ha una ILP 
sobre la taula que ens pot posar en qüestió tot el que en 
aquests moments tenim. Però el que és evident és que 
no podem, cada quinze dies, en cada ple, modificar el 
que fem amb totes aquestes polítiques.

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

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades 
per Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat Pe-
re Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i se-
nyors diputats, consellers, tres consideracions al vol-
tant d’aquesta moció. La primera és que, òbviament, 
compartim tots plegats, segurament una àmplia ma-
joria per no dir la immensa majoria d’aquesta cambra 
parlamentària, la preocupació sobre la situació que 
pateix el nostre país i que pateixen moltes famílies. 
I els posaré tres dades que em sembla que són prou 
il·lustratives. Un 62 per cent en aquests moments de 
persones que no reben cap tipus de prestació, 220.000 
famílies amb tots dos membres a l’atur i cent mil per-
sones que no reben cap tipus d’ingrés a nivell familiar. 
Per tant, són dades –i si n’hi afegim d’altres que po-
dríem incorporar...– que ens revelen una situació real-
ment dramàtica i preocupant.

Una diputada deia: «Bé, és que això hauria de tenir al-
gun tipus de reacció del Govern i aquest Govern o els 
grups que poden donar suport directament o indirecta 
al Govern no tenen cap tipus de sensibilitat social», i 
fins i tot deia que no hi ha cap tipus de prioritat. Ho-
me, jo crec que és una valoració, si m’ho permet, in-
justa, perquè al damunt de la taula tenim –i no només 
preocupació del nostre grup parlamentari, que com-
partim, ho repeteixo, i que ha promogut diferents ini-
ciatives, igual que n’ha fet Iniciativa per Catalunya, 
d’altres grups parlamentaris–, tenim propostes al da-
munt de la taula que s’han aprovat en aquesta cambra 
parlamentària i crec que també hem de saber tots ple-
gats posar-les en valor. 

Tenim, d’una banda, el debat monogràfic que es va fer 
sobre pobresa, amb tota una proposta de resolució amb 
un full de ruta compartit i que deixava en mans de  
la iniciativa legislativa popular i, per tant, en mans  
de la ciutadania una proposta de renda, una reforma de  
renda que fos potent per al futur immediat, i aquesta 
pobresa estructural que viu el nostre país. I, per tant, 
hi havia un primer element d’acord. 

Tenim també una moció en el seu moment aprovada i 
proposada pel nostre grup parlamentari, el 21 de no-
vembre de 2013, en la qual fixàvem tots uns criteris de 
reforma de la renda mínima.

I tenim, per damunt de tot, més enllà d’aquestes decla-
racions d’intencions i d’aquest full de ruta compartit, 
un esforç pressupostari que jo crec que és prou nota-
ble en el darrer acord de pressupostos. Que hàgim pas-
sat d’una partida de 130 milions d’euros a 173 milions 
d’euros i, per tant, que tinguem en aquests moments 
la partida més quantiosa a nivell del que és la renda 
mínima, doncs, home, jo crec que és un esforç prou 
important, i més si tenim en compte que hi han grups 
parlamentaris d’aquesta cambra que posen en dubte 



Sèrie P - Núm. 65 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de juny de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 34.2  20

que puguem arribar a fer efectius aquells 2.300 mi-
lions d’euros que estan incorporats en el pressupost.

Per tant, no deixa de ser en certa forma contradictori 
que, per una banda, posem en qüestió aquests ingres-
sos suplementaris que hem hagut d’incorporar en el 
pressupost i, per altra banda, estiguem demanant més 
despesa social, que lògicament ho compartim tots ple-
gats, però que això lògicament ha d’anar acompanyat 
d’un esforç tributari superior i un esforç tributari que, 
si bé en algun grup parlamentari, doncs, el veiem, en 
altres grups parlamentaris no. I, per tant, entenem que 
les dues coses haurien d’anar acompanyades.

Nosaltres el que, en tot cas, demanem és que, més en-
llà de valorar l’esforç que hem tingut o que hem pogut 
fer tots plegats per intentar arribar a acords en aques-
ta moció..., és que tenim una oportunitat tots plegats, 
a través de la iniciativa legislativa popular, d’arribar a 
un gran acord de país. I és aquí on hem de posar-hi, 
i hi posarem nosaltres, els cinc sentits. I és aquí on 
demanarem que hi hagi la màxima celeritat possible 
en tota la tramitació de les compareixences perquè pu-
guem tenir al damunt de la taula, ben aviat, més enllà 
de les solucions d’emergència a través d’aquest acord 
que comentava de pressupostos i aquesta reforma de la 
renda mínima a la qual el Govern es va comprometre 
en la darrera moció..., que tinguem, ho repeteixo, un 
instrument prou potent.

I és aquí on tots plegats tindrem l’oportunitat, tota 
aquesta cambra, d’intentar fer allò que l’any 93 va ser 
possible de construir i que fa quatre anys es va des-
construir, que és un ampli acord al voltant del desenvo-
lupament d’una part essencial per nosaltres de l’Estatut 
d’autonomia.

Per tant, ho repeteixo, espero que l’acord d’avui, el mí-
nim acord que hàgim pogut assolir, els acords que hà-
gim pogut fer en el passat i sobretot l’oportunitat que 
tenim al davant a nivell de la iniciativa legislativa po-
pular, ens permeti reformar i disposar d’un sistema de 
rendes i, en definitiva, d’una renda de ciutadania que 
faci front a allò que són els reptes de la ciutadania. En 
tindrem en aquells moments l’oportunitat tots plegats 
i espero que tots plegats estiguem a l’alçada de les cir-
cumstàncies.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari Popular, el diputat Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. El primer que m’agrada-
ria expressar com a Grup del Partit Popular de Catalu-
nya és el nostre condol pel traspàs de la nostra antiga 
diputada al Congrés dels Diputats, la senyora Reyes 
Montseny, i volia fer-ho públic en aquesta cambra.

Segon, per dir i per posicionar-me sobre la moció que 
ha presentat el Grup dels Socialistes de Catalunya. Se-
nyora Granados, nosaltres la hi votarem a favor i la 

hi votarem a favor per coherència de tot el que hem 
anat fent aquesta legislatura. Miri, ahir a la sessió de 
control el senyor president del Govern li va dir a la 
cap de l’oposició d’aquesta cambra, la senyora Alicia 
Sánchez-Camacho, li va comentar el que podia ser el 
resum de la seva política: wait and see.

Efectivament, jo crec que el senyor Mas, doncs, se-
ria un bon publicista, perquè va resumir perfectament 
allò que nosaltres, doncs, anem criticant en aquest 
Parlament, que la política del bipartit separatista és de 
wait and see. 

I li poso exemples molt clars sobre les polítiques, i 
abans hem parlat de les polítiques de paràlisi d’aquest 
Govern. Miri, aquelles polítiques prioritàries que vostès 
van pactar amb Esquerra Republicana, Convergència i 
Unió, per exemple la reforma de la Llei d’ocupació: wait 
and see. La reforma del SOC: wait and see. La refor-
ma de la formació professional: wait and see. La llei de 
simplificació econòmica: wait and see. La reforma dels 
autònoms: wait and see. I la reforma de la renda míni-
ma d’inserció: wait and see. Perfecte. Això a casa meva 
es diu... (Pausa.) Sí, sí, això a casa meva es diu, senyor 
Puig, paràlisi política: wait and see, paràlisi política.

Però hi han coses, senyor conseller, que no poden es-
perar. Vostès hi han altres que tenen molta pressa. Sí, 
tenen molta pressa, i hi han coses que no poden espe-
rar. No poden esperar per fer una declaració de sobi-
rania, no poden esperar per fer una llei de consultes, 
no poden esperar per fer un consell nacional de la 
transició, no poden esperar per fer la convocatòria, 
la pregunta, la data, l’hora, no poden esperar per fer 
una hisenda pròpia, per fer Diplocats, no poden espe-
rar fer Cesicats, no poden esperar, com li comenta-
va la senyora Granados, per fer una seguretat social 
catalana, una entelèquia basada en una quimera que 
ningú sap on anirà. En això no poden esperar.

Doncs, miri, hi ha una notícia, i abans la hi han co-
mentat: quan tenim a casa nostra 600.000 persones 
que estan a l’atur, they can not wait and see. Quan te-
nim a casa nostra 1,9 milions de persones amb po-
bresa they can not wait and see. I quan tenim 88.000 
famílies a casa nostra que no tenen cap tipus d’ingres-
sos, they can not wait and see. Amb la qual cosa, el 
que hem de fer és, quan tenim aquesta gent, en comp-
tes d’anar reprovant aquells que a vostès no els agrada 
el seu discurs, el que hem de fer és reprovar aquelles 
persones que condemnen 600.000 persones a l’atur, 
1,9 milions de persones a la pobresa o 88.000 famí-
lies a no tenir recursos. Això és el que hauríem de re-
provar en aquest Parlament, en comptes de reprovar 
l’oposició i aquells que pensem diferent. 

I ens diuen que vostès sí que estan fent moltes coses. I  
abans la senyora Borràs ens deia: «Vostès són agosa-
rats i menteixen.» Li ho deia al Grup Socialista però 
jo m’hi sentia reflectit perquè vostè sap molt bé i la 
senyora Figueras sap molt bé que una de les crítiques 
que jo he fet és sobretot aquella paràlisi en la renda 
mínima. Vostès diuen: «No, nosaltres fem, fem mol-
tes coses.» No és veritat, senyora Borràs, no és veri-
tat. Vostès van darrere de la societat. És més, si avui 
estem discutint la renda mínima d’inserció en aquest 
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Parlament no és perquè Esquerra Republicana i Con-
vergència i Unió hagin presentat cap reforma. No. Per 
cert, una reforma que ja es va pactar amb el Partit Po-
pular l’any 2010. No. És perquè tenim una iniciativa 
legislativa popular, és a dir, és perquè la societat ni 
wait ni see, la societat ha portat aquí una reforma de 
la renda mínima d’inserció, de la ILP. I recollint el 
guant que ens deia el senyor Bosch, el que hem de fer 
tots plegats és que es converteixi en realitat en aques-
ta legislatura. I espero que es converteixi en realitat. 
I nosaltres, fixi’s, ja ho vam dir: ideològicament pot-
ser no estem d’acord, però farem tot el possible perquè 
aquesta legislatura aquesta ILP es converteixi en rea-
litat, perquè sembla important.

I vostès van a remolc del que els diu la societat. Si 
me’n recordo perfectament, del debat que vam tenir, el  
primer debat, quan ens deien que això de la pobresa 
era un tema dels ajuntaments. I després van traspassar 
el tema a les entitats socials. Se’n recorden, de l’estiu 
2013? Un estiu nefast, on les entitats van haver d’aga-
far recursos propis per poder donar resposta a l’estiu, 
sobretot per a la pobresa infantil. Per tant, vostès van 
darrere la societat. És més, per vostès tot allò que no 
surt a TV3 sembla que no existeix. Si surt un problema 
de renda mínima d’inserció a TV3, vostès hi actuen.  
Si es queixen els consells comarcals sobre les beques 
menjador a TV3, vostès hi actuen. Per vostès es veu 
que Catalunya és com un gran plató de TV3 i tot el que  
no surt a TV3 per vostès no existeix.

I ara ens diuen: «Estem fent moltes coses perquè hem 
agafat i hem posat els pressupostos.» Doncs, ho sen-
to, no els creiem. Els pressupostos dels 2.300 milions 
d’euros de venda d’actius no ens els creiem.

Per tant, el que han de fer vostès és complir –acabo, se-
nyora presidenta–, complir amb les mocions. I aquesta 
és una gran oportunitat perquè compleixin amb la gent 
que més pateix en aquesta societat.

Gràcies, senyors consellers, senyora presidenta, se-
nyors i senyores diputats.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, la diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. La diputada que els parla ja es va 
acomiadar de la renda mínima i li va agrair els ser-
veis, perquè creiem que hem de fer un canvi de pa-
radigma. I en això estem i això és la ILP. Però el que 
tampoc pot ser és que la ILP estigui servint com a es-
cut per no fer el que s’ha de fer, quan hi ha una renda 
mínima que és vigent, en certs aspectes negativament, 
però en certs aspectes hauria de ser com a mínim 
complir-la, encara que estigui retallada. Per això do-
narem suport a aquesta moció.

Tot el primer punt diríem que el compartim, perquè 
és aquest retorn a l’estadi inicial que el nostre grup 
ha demanat i ha reivindicat sempre i perquè entenem 

que les persones que tenen dret a una prestació és que 
l’han de cobrar, senyores i senyors, l’han de cobrar.

Molt important em sembla, ja que hem encetat el de-
bat, parlar d’una cosa que ha dit la diputada Granados. 
Li va preguntar al conseller Puig quin és el seu model 
–quin és el seu model. I el conseller Puig el que va fer 
és el mateix que ha fet avui la diputada Borràs: pilotes 
fora i retrovisor. Van parlar de frau, sempre culpant la 
ciutadania de la seva situació. I això és el que jo en-
tenc que no es pot tolerar ni es pot permetre.

I el que hem de fer, en aquest sentit, és tenir en compte 
que, si no canviem les polítiques per fer front a aques-
ta pobresa, el 2025 la pobresa s’elevarà al 34 per cent 
de la població, i això sí que és intolerable i indigne 
d’un país. Moltes entitats socials van demanar la re-
visió d’aquest programa. I en aquest estudi parlen de 
xifres. Avui se n’han dit moltes, de qui cobra, de qui 
no cobra, de les famílies. Jo crec que n’hi ha una molt 
important i que serveix per fer aquest canvi de para-
digma: 352.000 persones a Catalunya tenen ingressos 
inferiors a nou mil euros. Alguns suggereixen que hi 
ha..., no suggereixen, comproven que 240.000 assala- 
riats, persones assalariades, cobren menys de 650 euros. 
I crec que aquí està la gràcia del canvi de paradigma.  
Hi ha gent que demana complementar aquests 650 eu-
ros, hi ha gent que diu que això no pot ser.

I per això és tan important la celeritat d’una ILP que 
contempli una renda garantida per a tothom qui no té 
feina. Perquè, a més a més, farà pressió sobre els sa-
laris. I ho vull dir aquí perquè tinc el conseller Puig 
davant. Una renda garantida de veritat, no una renda 
trossejada, no una renda subjecta a cursos de forma-
ció o a plans d’ocupació, el que faria és pressionar so-
bre els salaris i obligar que els salaris fossin més alts. 
Sí, senyor Puig, aquesta és la gran virtut i això és pel 
que la dreta..., i jo emplaço els grups d’esquerres de 
la cambra que no comprin coses que no són pròpies  
de l’esquerra. Farà aquesta pressió sobre els salaris. Per-
què, clar, la renda mínima que vostès continuen poten-
ciant i insistint parla de trobar feina, de les trajectòries 
laborals, però és que avui en dia la gent que vol feina no 
en troba, les trajectòries són discontínues, els treballs 
van encadenant de precari en precari. I, per tant, aques-
ta nova prestació sí que garantiria aquesta base mínima 
per no tenir pobresa.

Jo no vull parlar més dels pressupostos, que són total-
ment insuficients, ni dels pactes que van fer. Em sem-
bla indigne, perquè en el fons el que està fent avui la 
diputada és recordar que vostès van pactar en el Pacte 
per la pobresa, que el meu grup va votar que no per 
insuficient. El Grup Socialista es va abstenir... Perdó, 
ens vam abstenir perquè no hi creiem i el Grup Socia-
lista va votar a favor. Vostès van votar a favor.

De fet avui, i nosaltres ho votarem, votarem un reco-
neixement que quan una persona porti cinquanta me-
sos cobrant se li obri un expedient i es miri com es pot 
recol·locar. Això és una estafa. Avui ho votarem, perquè 
creiem..., en virtut d’accelerar aquest punt primer, que és  
dir: «Tornem als seixanta mesos.» És una mica contra-
dictori, eh?, diputada. Però, si demanem que tornem als 
seixanta mesos, no ens posem en la tessitura dels cin-



Sèrie P - Núm. 65 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de juny de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 34.2  22

quanta mesos, perquè estem obrint una porta –estem 
obrint una porta– que no és necessari obrir-la. Tornem 
a la universalitat, tornem a la subjectivitat, mentre no hi 
hagi aquesta renda garantida, però no els ballem de ve-
gades l’aigua i siguem combatius; perdoni’m, eh?, però jo 
crec que hem de ser més combatius.

La renda mínima deixa de banda totes aquestes cau-
ses estructurals com la que deia, de reformes laborals 
i baixades de salaris. És insuficient per atacar el llin-
dar de la pobresa, és totalment insuficient. I, escolti’m, 
hi ha una demanda superior a aquesta si volem ser un 
país digne de dir-se un país o un estat social: que els 
ciutadans són els que han d’estar presentes a l’hora de 
fer els pressupostos. No podem seguir rescatant, en 
nom d’un dèficit, bancs, i no les persones. És així de 
simple. I el grup de l’esquerra que dóna suport a això 
està fent un flac favor a aquesta causa i a desmuntar 
aquest sistema, diríem, que és infame per a les clas-
ses populars. Hem de prioritzar el que es necessita, i 
és això.

Superem la renda mínima i fem-ho en el debat de la 
ILP. Nosaltres no acceptarem un escut amb la ILP per 
anar més a la rebaixa, encara, de la renda mínima que 
tenim. Reordenem el que hi ha, fem aquesta presta-
ció única, garantim aquesta sortida de la pobresa i eli-
minem prestacions i complements que potser no tenen 
cap sentit. Fem, diríem, de veritat, de la universalitat i 
la subjectivitat l’eix de les polítiques socials...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Laura Massana Mas

...i sobretot, quan al nostre país hi han necessitats, no 
les subjectem a disponibilitats pressupostàries.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el diputat José María Espejo-Saa-
vedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, 
consellers... Nosotros, ya le adelanto, señora Grana-
dos, que vamos a votar a favor, porque muchas de las 
cosas que pide esta moción ya las hemos votado en 
otras ocasiones. No sé cuántas veces hemos hablado 
de renda mínima en esta cámara; ya me cuesta contar 
las veces. Una de las últimas fue la que dio lugar a la 
aprobación de la Moción número 60, que tiene ya más 
de medio año y que el Gobierno no ha cumplido. Y si 
seguimos hablando de ello es porque este sigue sien-
do un verdadero problema, y cuando se ha hecho más 
grave, cuando se ha hecho más grave el problema de la 
renta mínima de inserción, es con el anterior Gobierno 
de Convergència y con este Gobierno de Convergència 
y de Esquerra.

Si uno se repasa la interpelación que la señora Grana-
dos hizo el pasado Pleno al conseller Puig, pues, pue-
de estar más o menos de acuerdo con su contenido y 
tener más o menos críticas a la gestión que el partido 
de la señora Granados hizo de la renta mínima de in-
serción durante su gobierno –por cierto, junto con Es-
querra Republicana, partido que ahora también está en 
el Gobierno. Pero lo más interesante no es esto, sino 
es escuchar o leer la contestación del conseller señor 
Puig, que denota la preocupación real que el actual 
Gobierno de Convergència y de Esquerra tiene por es-
ta cuestión, que, a tenor de lo que están haciendo, pues, 
la verdad es que nos parece bastante poca. Porque lo 
primero que hace el señor Puig es reconocer que las 
cosas están muy mal, que no funcionan bien, y dice, 
le dice a la señora Granados: «Si estem aquí és perquè 
vostès van fer-ho molt malament.»

Claro, yo lo primero que me preguntaba al escuchar 
al señor Puig era si cuando decía «vostès» se refería 
a los que ahora son sus socios de gobierno, Esquerra 
Republicana, que fue quien ostentó la cartera de bien-
estar social durante la práctica totalidad del tripartito. 
Porque, claro, usted se refería –y en esto hasta pode-
mos estar de acuerdo– a la inmensa deuda que dejó 
el tripartito y a los intereses que ahora tiene que pa-
gar la Generalitat, como justificación por la falta de 
recursos para prestaciones sociales. Eso sí, es que se 
olvidó usted de un pequeño detalle, y es que efectiva-
mente el tripartito dejó 34.000 millones de deuda al 
salir, pero los dos gobiernos de los que usted, señor 
Puig, ha formado parte, pues, han elevado esa cifra en 
solo tres años a la descomunal cuantía de 57.000 mi-
llones de euros, y eso usted no lo dijo. Solo dice que 
la deuda que dejó el tripartito no les permite hacer una 
mejor política social. Depende, claro está, de lo que 
entendamos por «social», porque si se refiere a algu-
nas sociedades, como las del juego, entonces sí que les 
hacen una verdadera política social y les rebajan im-
puestos, mientras que para la renta mínima ahí reti-
ran la universalidad, la dejan prácticamente igual de 
presupuesto que el que existía en tiempos de bonanza, 
cuando estamos en tiempos de crisis, retrasan su pago 
e incluso incumplen con los que tienen el derecho re-
conocido.

Eso sí, están haciendo un mapa de prestaciones, eso 
nos queda claro, que todavía no han acabado. Si son 
prestaciones de su competencia, no entiendo cómo..., 
o de competencia de otras administraciones, me es 
igual, consellera; pero no puede ser que tardemos seis 
meses en hacer un mapa de prestaciones.

Por lo demás, alguna de las cosas que promueve es-
ta moción es que se restituya la renta mínima de in-
serción, como de hecho es su objetivo, y universal, lo 
cual es que yo creo que es de lógica: no podemos tener 
una prestación a la cual solo accedan los primeros que 
lleguen; o sea, esto no tiene sentido –no tiene sentido. 
Es un derecho reconocido además en el Estatuto, aun-
que sea con otro nombre, el de la renta garantizada 
de ciudadanía; es un derecho que está reconocido en 
el Estatuto para aquellas personas que están pasando 
por una situación de necesidad. Entonces, no podemos 
tener un derecho que no se esté reconociendo a aque-
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llas personas que, cumpliendo los requisitos, no pue-
den acceder a la prestación que está reconocida en la 
ley. O que las personas que llevan más de sesenta me-
ses y no han podido salir de esta situación de necesi-
dad puedan seguir disponiendo de esta renta, porque, 
si no, las estamos condenando a una angustia constan-
te que se suma a su situación ya complicada. Y ade-
más son personas normalmente, estas, que tienen muy 
complicada la inserción laboral. Por lo tanto, creo 
que son cuestiones de absoluta lógica. Por no hablar 
de mejoras en la gestión del programa, que hoy por 
hoy sigue habiendo graves deficiencias en la gestión 
del Programa de la renta mínima de inserción. Algo 
básico también: la garantía específica para familias en 
situación de necesidad con niños. 

Lo que pide esta moción, en fin, es de lógica. Las jus-
tificaciones que ustedes nos dan, creemos que son de 
vergüenza. Y por eso votaremos a favor.

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bon dia. Per fixar la posició de 
la CUP, hi votarem a favor, no tant perquè estiguem 
convençuts que aquesta sigui la via, sinó perquè, òb-
viament, pensem que el debat de veritat, el debat de 
fondària, de profunditat, és la ILP sobre rendes mí-
nimes vitals. Una de les formes és la renda garantida 
de ciutadania; també hi ha la renda bàsica dels iguals. 
Hi ha diversos models al nostre entorn europeu, pe-
rò, per sortir de la fase assistencial i de beneficència 
en la lluita contra la pobresa, contra l’exclusió social 
i contra la misèria i passar a un enfocament que deixi 
enrere els tractaments pal·liatius i sigui un abordatge 
estructural a la pobresa i a totes les desigualtats que 
defineixen la nostra societat, prou conegudes: 23,9 per 
cent la taxa de risc de pobresa i exclusió social, i el 
nombre de llars amb dificultats, que ja s’ha apujat fins 
al 34,3.

En aquesta realitat –abans es parlava de 2 milions de 
persones en la pobresa–, no deixa de ser grandiosa-
ment sorprenent, eloqüent i trist que la PIRMI afecti 
25.000 persones que no cobren ni quatre-cents euros. 
És a dir, això no és ni gota en el desert. I, per tant, el 
que cal òbviament és un debat molt més profund, amb 
caràcter urgent i estructural, de com s’aborda la po-
bresa.

Nosaltres, la percepció que això és així, que són go-
tes en el desert, que no hi ha un pla de xoc contra la 
pobresa, també ve derivada del Ple sobre la pobresa 
i les desigualtats. Ni molt menys compartim l’opinió 
del diputat Bosch: aquell Ple va ser molt pobre, i ho 
va dir pràcticament tota la premsa. I també jo crec 
que hi havia un debat fonamental. Aquí hi ha dos ele-
ments: l’econòmic, òbviament, però també el polític. 
I en aquell debat també, doncs, el mateix portaveu del 
Govern, Francesc Homs, va també visualitzar una mi-

rada sobre la pobresa profundament atàvica i estràbi-
ca, amb deixos classistes. I, per tant, el debat sobre les 
rendes mínimes no és només un problema econòmic, 
sinó que avui ja és un problema polític, conceptual, 
que el Govern no veu.

Aquestes dues constatacions –el resultat nul del Ple de 
la pobresa i les declaracions oficials de Convergència– 
ens fan ser poc optimistes, no tant com la moció, que 
la ILP sobre renda garantida ciutadana tiri endavant, 
tot el contrari, i més quan l’estratègia d’avui és la di-
lació.

Hi ha l’altre debat econòmic; no hi entrarem. Ho hem 
dit moltes vegades: sí que hi ha diners per rescatar 
bancs, s’hi han invertit més de 100.000 milions d’eu-
ros. I, per tant, és un problema purament polític. I raons  
polítiques de fons que també tenen a veure amb la re-
forma del PIRMI del 2011, és a dir, quan se’ls va treu-
re la renda bàsica a set mil persones amb traïdoria i 
«estivalitat». I aquí, senyor López, menos caperucitas, 
lobos, perquè vostès també van prendre part en aque-
lla decisió.

És veritat també que deien els clàssics grecs que mai et 
banyaries dos cops a la mateixa aigua d’un riu, però en 
aquest Parlament pots votar tres-centes vegades la ma-
teixa moció, que sempre passa el mateix, és a dir, res.

És la percepció sobre la pobresa, aquest classisme, 
aquest darwinisme social, el que ens preocupa. Avui, 
avui mateix, a la pàgina 2 d’El Punt, el senyor Cuyàs, 
en un article que es diu «Protecció», parla sobre les 
mirades governamentals sobre la pobresa i comen-
ça l’article dient: «A Londres han posat unes punxes 
d’acer sota els ponts i en altres llocs de la intempè-
rie per impedir que s’hi acomodin els rodamóns i els 
sense sostre.» Segueix l’article i diu: «Els bancs de les 
parades d’autobús de Barcelona i altres llocs no estan 
inclinats per culpa d’un cargol fluix, sinó pensant que 
el rodamón que s’hi ajegui rodoli i caigui a terra. Els 
bancs individuals, és a dir, l’urbanisme de la por, l’ar-
quitectura de la pobresa, els bancs individuals que han 
substituït els bancs llargs col·lectius als parcs i les pla-
ces de les ciutats no són un caprici del disseny, sinó 
que amb el que porten dit vostès ja s’imaginen quina 
utilitat tenen: dormir assegut sempre és més desacon-
sellable que fer-ho estirat. Mentre rumiem la manera 
d’ordenar la immigració que ve de l’Àfrica, posant ga-
nivets a la frontera, mentre esperen resoldre la crisi, 
instal·lem bancs relliscosos. Aquestes mesures disgus-
ten, perquè són pròpies de governants i alcaldes sense 
ànimes.» Manuel Cuyàs, a El Punt Avui.

Per tant, hi votarem a favor, sabent que són mínima-
ment positives les que es reclamen i infinitament in-
suficients, però sabent que la mirada llarga la tenim 
nosaltres en el debat sobre les rendes vitals garantides. 
El que proposa la moció són mínims: restituir la PIR-
MI com a dret objectiu, pagar-la a les persones que 
la tenen reconeguda, reincorporar com a beneficiaris 
de la PIRMI les persones que han esgotat determinats 
programes, poder continuar gaudint després de sei-
xanta mesos de permanència... Però per nosaltres el 
debat són les rendes garantides vitals, aquest és el de-
bat de veritat. El 21 de novembre també vam votar una 



Sèrie P - Núm. 65 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de juny de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 34.2  24

moció molt similar; l’informe de control de la moció 
diu que tot es complirà, ja ho veurem. Però, en tot cas, 
mirada a pas curt i mirada llarga, el debat de veritat és 
el de les rendes garantides vitals, que abordin un dret 
universal, incondicional i suficient per abordar la pit-
jor situació de pobresa i exclusió social que afecta la 
nostra societat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la  
il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies als grups 
que han presentat esmenes a aquesta moció, i també 
pel recolzament per part de la resta de grups que no 
n’han presentat i que, bé, tenen el guió de les trans-
accions a què hem arribat. Hem pogut transaccionar 
amb Esquerra i amb Convergència: les esmenes 8 i 3 
de Convergència han estat transaccionades, la 4, 5, 6, 
7 i 9 les hem acceptat, i amb Esquerra hem acceptat 
l’esmena 7 i transaccionat la 4. Dit això, són esmenes 
que tenen a veure sobretot amb la gestió del programa.

El 2011, conseller Puig, quan es va aprovar el decret 
que el..., el pacte d’estabilitat que tenen Esquerra Re-
publicana i Convergència i Unió, el seu punt 35 diu: 
«Impulsar una llei de reforma de la renda mínima d’in-
serció per superar el Decret 384/2011.» Aquest Decret 
384/2011 tenia una memòria on el Govern explicava 
les conseqüències de l’aplicació d’aquest decret, i en 
aquesta memòria el director general i el secretari ge-
neral, el senyor Colet, deien que la pèrdua dels ingres-
sos a les famílies causaria patiment. A la memòria del 
decret del 2011, el Govern de Convergència manifes-
tava que la pèrdua d’ingressos a aquestes famílies que 
es quedarien sense ingressos causaria patiment. I així 
portem des del 2011, causant patiment. Senyora Bor-
ràs, no ho diem nosaltres, ho diuen la memòria del Go-
vern, del Govern que vostè està recolzant i el conseller 
Puig, que des del 2011 està en aquest Govern i que no 
ha reformat aquest decret i aquesta llei. Una llei que es 
va comprometre amb Esquerra, amb el Partit Popular 
–ens ho deia també el senyor López– i que fa tres anys 
que no es reforma. Això no són enganys, això són fets, 
senyora Borràs.

Un altre fet: les taxes de cobertura de la renda míni-
ma. És veritat que Madrid no paga, és veritat. Però 
sap què passa? Que comunitats autònomes amb dèficit 
fiscal superior al nostre tenen taxes de cobertura del 
PIRMI superiors a la nostra. I sap què vol dir això? 
Doncs, vol dir insensibilitat per part d’aquest Govern. 
Aquests són els fets, no són enganys, són els números 
que tenim en aquests moments. Dèficits fiscals, Ma-
drid no paga, és veritat, però és que vostès no volen 
pagar i estan pagant menys a les persones que menys 
tenen en proporció a la capacitat que tenim de redistri-
buir riquesa.

Per tant, han enganyat a tothom, han pactat. El conse-
ller Cleries ja va pactar i va signar amb les entitats so-

cials i amb les entitats municipalistes que reformaria 
el PIRMI, i ho han tornat a signar amb el document de 
propostes, ho han fet diverses vegades, i no s’està fent 
cap reforma perquè no hi ha voluntat política.

A mi em sap greu que Esquerra Republicana contribu-
eixi també a aquesta situació. Conseller Puig i senyora 
Borràs, que també els agrada fer menció de l’obra de 
Govern del Govern d’esquerres on també hi havia els 
companys d’Esquerra Republicana.

La línia 9, que n’ha fet menció vostè, tots recordem la 
foto del 2003, del senyor Mas a la línia 9, la recordem 
tots, senyor Puig, el seu Govern. Perquè allò del mèto- 
de alemany, el pressupost a la baixa i la mala planifi-
cació és obra de vostè, senyor Puig, del seu Govern, 
igual que la no-reforma de la renda mínima d’inserció 
també és obra del seu Govern.

I acabo. Al Ple de pobresa es van fer unes resolucions 
que van aprovar Esquerra Republicana i Convergèn-
cia. Aquesta moció incorporava ajustos temporals... 
(La presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i 
aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Jordi Turull i Negre demana per par-
lar.)

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí; per demanar votacions separades. Si no hi han més 
peticions, podríem fer en un bloc el punt 1, el 2.a i 2.f 
i el 3.a i el 3.c. Sí.

La presidenta

Es podrien votar conjuntament?

Jordi Turull i Negre

Tot. 

La presidenta

Molt bé.

Jordi Turull i Negre

I la resta...

La presidenta

D’acord.

(Pausa llarga.)

Iniciem la votació d’aquesta moció. Recordar que tinc 
una petició de votació separada d’un conjunt de punts. 
Els dic, a veure si hi estan d’acord, perquè es votin 
conjuntament. El punt 1, el punt 2.a, el punt 2.f, el 
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punt 3.a i el punt 3.c. Aquests es podrien votar conjun-
tament. D’acord? (Pausa.)

Doncs, comença la votació.

Han estat rebutjats per 58 vots a favor i 67 en contra.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 125 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la futura seguretat social 
catalana (tram. 302-00171/10)

Passem al punt quinzè de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
futura seguretat social catalana. La formula el Grup  
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
I té la paraula l’il·lustre senyor Oriol Amorós.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyor Amorós, ja pot començar.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyo-
res i senyors diputats, bé, les eleccions del 25 de no-
vembre varen dir molt clarament, ens van mandatar, 
a aquest Parlament, de posar en mans dels ciutadans 
el futur polític d’aquest país. I, per tant, és bo i és ne-
cessari que aquest Parlament faci tots els treballs  
necessaris per preparar que la consulta es produeixi 
amb la llibertat de decisió màxima dels ciutadans i 
que els ciutadans tenen tot el dret del món a saber qui-
nes són les conseqüències de les possibles decisions 
que poden prendre en aquesta consulta sobre la inde-
pendència que farem el 9 de novembre.

Hi ha hagut qui, a falta d’arguments, l’únic argument 
que ha trobat ha estat posar la por respecte al futur 
esperançador que li suposa una Catalunya indepen-
dent, i han volgut generar pors respecte a tota mena 
de temes, jo crec que d’una forma poc moral, fins i tot, 
aprofitant-se de la feblesa, de la dificultat de la depen-
dència major de les persones grans en el tram final, 
doncs, de la seva vida, que són dependents econòmi-
cament del sistema de pensions.

Per tant, em sembla que és necessari posar els punts 
sobre les is, posar tota la informació damunt de la tau-
la, deixar ben clar quines són les conseqüències so-
bre el sistema de pensions que pot tenir la decisió que 
prendrem els catalans i les catalanes el futur 9 de no-
vembre.

Per tant, el primer que s’ha de dir és explicar com fun-
ciona aquest sistema de pensions i difondre-ho clara-
ment perquè la població ho conegui, perquè el nostre 
sistema de pensions té una aparent contradicció, i és 
que, jurídicament, els drets es generen a partir de les 
contribucions fetes per cadascú, però, en canvi, finan-
cerament, se sustenten en funció de les aportacions 
actuals a través d’un sistema, com vostès saben, de re-
partiment.

Per tant, quins són els factors que determinen que una 
solució, la independència, o la contrària, que és man-
tenir l’statu quo..., quina incidència tingui en el siste-
ma de pensions. Doncs, clarament, la relació entre el 
nombre de treballadors actius i el nombre de pensio-
nistes. I, en aquest cas, si som independents, hi sortim 
guanyant, perquè hi ha clarament una relació més alta 
a Catalunya de treballadors actius que de pensionistes. 
Dos, el salari mitjà. I en aquest cas també hi sortim 
guanyant amb la independència, perquè el salari mit-
jà de Catalunya és més alt. I tres, el tipus de cotitza-
ció que hi hagi. I això sí que dependrà de la decisió 
política que prengui la república catalana, quan sigui 
independent, o la decisió política que es prengui en el 
marc espanyol. És evident que, en el marc espanyol, hi 
ha una tendència generalitzada a la rebaixa dels tipus 
de cotitzacions i és evident, o a nosaltres ens sembla 
així, que en una Catalunya independent, crec –i això 
ja no és tan evident, sinó que és una suposició– que hi 
hauria una majoria política progressista que, segura-
ment, doncs, treballaria per garantir el sistema de pen-
sions. Però, a igualtat de tipus de cotització, la gent ha 
de saber que una Catalunya independent avui tindria 
unes pensions un 10 per cent més altes.

Analitzem la història de l’economia catalana recent i 
de l’economia espanyola recent per veure quina ha es-
tat l’aportació al sistema. I en el període estudiat, que 
és del 95 al 2011, vegem que Catalunya aporta un sal-
do positiu de més de 24.000 milions d’euros, l’Estat ha 
tingut un saldo negatiu –negatiu– de 82.000 milions 
d’euros, és a dir, quatre vegades, gairebé quatre vega-
des més. Alguns diuen: «No, però és que Catalunya hi 
ha anys que té el sistema de pensions deficitari.» Efec-
tivament; els anys de crisi són anys en què el sistema 
de la seguretat social és deficitari perquè es paguen 
més pensions i prestacions d’atur. Però, compensant 
els anys en què té superàvit i en què és deficitari, veiem 
que a Catalunya hi ha superàvit; al conjunt de l’Estat, 
en el període estudiat, tenim dèficit.

Als darrers dos anys, que han estat menys estudiats o 
no s’han fet públiques fins ara –sabem que aviat el Go-
vern les farà públiques, les dades–, en els darrers dos 
anys ha estat deficitari tant a Catalunya com a la resta 
de l’Estat, efectivament; per exemple, al 2013, a Cata-
lunya, el sistema ha estat deficitari amb uns sis-cents 
euros per persona; al conjunt de l’Estat, però, 823. Per 
tant, també en els moments de crisi, l’economia cata-
lana dóna més seguretat al sistema de pensions.

Per tant, nosaltres el que fem en aquesta moció és de-
manar, per una banda, al Govern de la Generalitat que 
publiqui regularment les dades del sistema de pensions.  
Ja n’hi ha prou que es diguin mentides. Posem la veri-
tat i tota la informació damunt de la taula. Que no vul-
guin espantar els nostres avis amb mentides. Posem 
la veritat i les dades damunt de la taula. I això es farà 
efectiu en els propers dies, pel que tenim entès.

Segona, que donem llibertat als ciutadans, de tal ma-
nera que totes les decisions que es prenguin o que 
es puguin prendre el 9 de novembre siguin factibles 
i, per tant, si voten que no, doncs, tindrem el sistema 
de pensions actual, però, si voten que sí, hem de tenir 
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preparada una tresoreria general de la seguretat social 
de Catalunya.

Per tant, el que demanem en aquesta moció és, senzi-
llament, facilitar les condicions d’informació i de lli-
bertat perquè, sobre un tema tan important com són 
les pensions, els ciutadans i les ciutadanes de Catalu-
nya decideixin amb plena llibertat, amb plena infor-
mació i coneixedors de quines són les possibilitats del 
nostre país un cop sigui independent, que ho serà.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula l’il-
lustre senyor Marc Vidal, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Marc Vidal i Pou

Bé. Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, se-
nyores i senyors diputats..., senyor Amorós, la seva és 
una exposició altament descriptiva, cinc pàgines, per 
tant, la descripció és llarga i intensa, que, tal com ha 
dit vostè, explica l’estat d’ingressos i despeses de la se-
guretat social a Catalunya per justificar que les pen- 
sions en una Catalunya independent serien viables.

A mi em preocupa una mica que ho faci tan descriptiu 
per allò que pot interpretar la gent d’allò d’excusatio 
non petita, accusatio manifesta; vull dir, em preocupa 
aquest sentit. I ho dic perquè, en un tema tan seriós 
com les pensions, de què, tal com vostè ha dit, depenen 
milers de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, crec 
que és poc recomanable fer jocs malabars, perquè ge-
nera expectatives que podrien complir-se o no.

És evident que un sistema de pensions exclusivament 
català, que depengués de les aportacions de Catalunya, 
seria perfectament viable veient quina és la riquesa del 
país, però també és evident que això dependrà dels 
mecanismes, del sistema, dels processos que perme-
tin fer viable aquest sistema de pensions. I això no surt 
només d’un desideràtum, sinó d’un procés seriós de 
negociació per evitar convertir-ho en un brindis al sol.

Vostè defineix molt clarament quines són les mancan-
ces actuals del nostre sistema de pensions que el fan 
vulnerable. I és una anàlisi en què coincidim. I, com 
que hi coincidim, ens sembla que hauria de portar 
com a conseqüència propostes que modifiquessin, pre-
cisament, els elements que permeten aquesta vulnera-
bilitat, sigui el sistema de pensions de tot l’Estat o un 
hipotètic sistema que puguem tenir si un dia som inde-
pendents, perquè depèn, hi insisteixo, no del desiderà-
tum, sinó dels mecanismes que el fan possible.

I per contra, després d’aquestes cinc pàgines d’expli-
cació, en les propostes resolutives de la moció, vostè 
no fa referència a cap d’aquestes possibles modifica- 
cions, a les quals sí que es refereix en la descripció.

I és per això que li hem presentat les esmenes que li 
hem presentat. Hem presentat esmenes d’addició en 
tres aspectes, que vostè els descriu.

El primer és que l’actual regulació de pensions per-
petrada pel Govern central no és adequada; permet 

millores concretes actualment per garantir els fons de 
reserva i per garantir la seva sostenibilitat. I per això 
hem presentat una esmena amb quatre apartats: cobrir 
amb ingressos fiscals les despeses de gestió de la se-
guretat social; fer un sistema de redistribució més just 
modificant les bases màximes i mínimes; assegurar la 
separació de les fonts de finançament i ubicar les pres-
tacions de viduïtat i orfandat en el concepte de presta-
cions no contributives i, per tant, finançades a càrrec 
dels pressupostos generals de l’Estat, i un –que vostè 
no ens ha acabat acceptant– que era aplicar un incre-
ment progressiu de les aportacions de l’Estat per arri-
bar a la mitjana d’aportacions sobre el PIB europeu. 
Aquest no ens l’ha acceptat.

Hi ha una segona esmena que li hem presentat que és 
la garantia de la pervivència del nostre sistema de pen-
sions, que depèn de la qualitat i la quantitat de l’ocupa-
ció. I, per tant, hauríem de proposar a Madrid, també 
com a garantia que, si ens toca algun dia, també ho 
faríem aquí, perquè, si no, és poc creïble –si no, és 
poc creïble–, alguns elements concrets de millora de 
la quantitat i de la qualitat de l’ocupació.

I, en aquest cas, hi ha una esmena amb cinc apartats: 
un pla per reduir la precarietat; un pla per lluitar con-
tra l’economia submergida; salaris dignes, situant-los 
en el 60 per cent del salari mitjà, progressivament; un 
pla de xoc per l’ocupació juvenil; retirar la reforma la-
boral. Sembla que ens l’ha acceptat, aquesta esmena, 
i, per tant, estem contents i satisfets.

En canvi, hi ha una tercera esmena que li hem presen-
tat..., que vostè ho esmenta, perquè, per igualar aquesta 
mitjana europea d’aportacions al sistema de pensions,  
cal incrementar mesures de fiscalitat, perquè, si no in-
crementem mesures de fiscalitat, no podem aportar 
més al sistema de pensions. I per això nosaltres parlà-
vem d’un pla de lluita contra el frau fiscal, una refor-
ma fiscal per fer un sistema més just, la creació d’una 
banca pública amb els bancs rescatats, una taxa sobre 
les transaccions financeres, reduir les aportacions pú-
bliques a les despeses militars, reduir les aportacions 
a la corona, reduir les aportacions a l’Església catòli-
ca... Aquesta no ens l’ha acceptat.

Bé, aquestes són mesures que permeten la sostenibi-
litat del sistema, tant si depenen d’organismes espa-
nyols com estrictament catalans.

Hi ha algunes propostes que vostè fa, que vostè pre-
senta que són per a demà, i les posa, tal com va ex-
plicar en la interpel·lació, perquè formen part del seu 
acord de suport al Govern. Nosaltres entenem que re-
quereixen un debat una mica més profund o més se-
riós que un article en una moció, i que, fruit d’aquest 
debat, es pot arribar a la proposta que vostè fa o a una 
altra proposta. 

Crec que és un punt frívol tractar temes d’aquesta pro-
funditat amb una certa lleugeresa, perquè, passi el que 
passi el dia 9, passarem temps depenent de l’actual 
sistema de pensions i els nostres avis tenen el vici de 
menjar cada dia. I haurem d’obrir negociacions i es-
tablir acords que poden donar com a conclusió el que 
vostè proposa o una cosa diferent.



Sèrie P - Núm. 65 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de juny de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 34.2  27

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Abans votàvem la Moció del 
Grup Socialista sobre la renda mínima d’inserció, i 
hem vist el resultat, és a dir, zero euros per ara, però 
el conseller Puig i el senyor Amorós ens prometen una 
vida feliç, sense atur, amb unes prestacions per des- 
ocupació. Això ho va dir vostè, senyor Puig, eh?, això, 
en la seva interpel·lació. En la interpel·lació, en la seva 
resposta, va dir que hi hauria més pensions i més al-
tes, i menys atur i les prestacions d’atur més altes. Ai-
xò ho va dir vostè, senyor Puig.

Jo crec, i en això coincideixo amb la intervenció que 
s’ha fet abans per part d’Iniciativa, que és profunda-
ment irresponsable el que aquí es va escoltar, profun-
dament frívol escoltar el Govern d’un país dient les 
coses que es van dir en aquest faristol. Van fer un in-
forme de gestió dient que això de la transició nacional 
evoluciona bé, per després començar a fer volar co-
loms. Perquè, clar, aquí s’ha d’agafar el punt 3 de la 
moció i veure que vol que s’elabori un pla per disse-
nyar l’administració de la seguretat social catalana, si 
el sentit del vot dels ciutadans del 9 de novembre és 
favorable a la constitució d’un estat independent.

Per tant, el que ara està passant gana, el que ara té pro-
blemes, aquest no ens preocupa. Això sí, farem una 
votació, si es pot fer, i si surt que sí, aleshores farem 
tot això. Si us plau, una miqueta de responsabilitat, 
una mica de responsabilitat.

I, senyor Amorós, denunciar el discurs de la por fent 
discurs de la por també és profundament irresponsa-
ble, perquè vostè, al final, aquí el que diu és: «El futur 
estat català lavará más blanco, perquè a l’Estat espa-
nyol està tot en perill i tot està en risc.» I després de-
nuncia el discurs de la por per part del Partit Popular. 
Perdoni, estan fent exactament el mateix, Esquerra Re-
publicana i Convergència i Unió: el discurs de la por. 
I ho han dit així. La decisió és veure on està el risc. 
I ens apunta clarament que el risc és a Espanya.

Saben què passa, senyor Amorós i senyor de Conver-
gència? Nosaltres creiem en el sistema públic de pen-
sions. Hi creiem. I creiem en el Pacte de Toledo. Hi 
creiem. I creiem que cal fer totes les reformes que cal-
guin, com s’han anat fent. I vostès han posat en qües-
tió un dels pilars del contracte social del nostre país, 
com és el sistema de pensions, amb aquesta interpel-
lació i amb aquesta moció, que és profundament ir-
responsable.

El senyor Puig parlava de clarividència. I a mi m’agra-
daria parlar de consistència. Fem política ficció. No 
tenim clar... Senyor Amorós, el Fons de reserva ser-
veix per tirar d’ell quan no hi ha prou cotitzacions. Ha 
estat pensat així, ha estat dissenyat així, ho diu el Pac-
te de Toledo. No farem, com diu el senyor Puig, de dir 
que el Fons de reserva a les polítiques actives, com va 
dir en la seva intervenció. Una miqueta de respecte al 
Pacte de Toledo i al que significa el Fons de reserva.

I si el Fons de reserva està exposat a deute públic, jo 
prefereixo que estigui al deute públic del meu país i 
no que estigui a la borsa, com els sistemes de capita-
lització, on, per cert, tots han perdut. O és que també 
ens volen proposar que l’estat català farà un sistema de 
capitalització i fiarà els recursos del Fons de reserva 
a la borsa i especular contra les condicions laborals 
dels treballadors, com està passant amb els sistemes 
de capitalització? Això és el que tenim, publicitat en-
ganyosa. 

I diuen que a Catalunya tot serà millor, però si tenim 
les mateixes condicions que l’Estat espanyol, m’ima-
gino que serà exactament el mateix, no? O és que la 
reforma laboral que va votar Convergència i Unió 
no s’aplicaria? Jo recordo una entrevista del senyor 
Mas, parlant de l’estat català, i deia que a l’estat català 
aquest que vostès estan planificant hi hauria pensions 
baixes, hi hauria una rebaixa de les prestacions, i que 
això era la realitat. I vostès vénen aquí i ens venen ai-
xò, que serà tot meravellós; això sí, sense saber quina 
és la decisió i quina és la viabilitat dels seus projectes.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Conseller, bé, crec que va que-
dar clar també l’altre dia, quan es va fer la interpel-
lació, que nosaltres compartim gairebé el 98 per cent 
del que en aquell moment es va dir. I també teníem un 
posicionament, doncs, que compartia en molta part la 
moció tal com havia quedat escrita en el moment de  
la seva presentació. I crec que ho compartim, perquè 
no és un misteri, i em sobta de vegades sentir algun 
grup parlamentari aquí, que sempre jo crec que s’ha 
demanat com a mínim poder tenir la gestió dels recur-
sos de la seguretat social. I, a més a més, crec que surt 
en el mateix Estatut d’autonomia, en aquest i en l’an-
terior. Per tant, em sobta, de vegades, sentir certes for-
ces catalanistes fent ara segons quins escarafalls. Em 
sobta realment molt.

I és veritat, sí, nosaltres vam presentar esmena en el 
punt 2. I la vam presentar, precisament, senyora Grana-
dos, perquè nosaltres sí que tenim molt clar que no ens 
agrada que els altres ens creïn un alarmisme a nosal-
tres quan és totalment injustificat; tampoc pensem que 
nosaltres hàgim de fer al revés. I, per tant, el que lli-
guem és: estem d’acord, lògicament, amb l’existència 
d’un fons de reserva, i el Fons de reserva per natura-
lesa és això, es nodreix de fons quan l’economia creix 
i aquests fons s’han de fer servir quan estem en crisi. 
Per tant, això és una cosa que és totalment normal. 

Ara, el que sí que també pensem que cal, per assegu-
rar la viabilitat del sistema, és, doncs, senzillament, 
que hi hagi polítiques fermes, que creïn ocupació i, a 
través d’aquesta ocupació, hi hagi una major recapta-
ció per part de la seguretat social. I no només creació 
d’ocupació, perquè aquí necessitem un altre element 
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també important, i és que els salaris es vagin recupe-
rant; necessitem més ocupació i una recuperació de 
salaris, que això fa viable aquest sistema i qualsevol 
sistema de seguretat social.

I penso que també és una evidència i, si més no, els 
números canten. I els números que canten quins són? 
És a dir, fins i tot en èpoques de crisi, la proporció de 
persones que treballen a Catalunya, és a dir que tenen 
una feina, és més alta que la mitjana de l’Estat. I tam-
bé és una evidència que la proporció de persones a Ca-
talunya que tenen un salari mitjà per sobre del salari 
mitjà espanyol, també és una evidència.

I, per tant, això fa pensar que podríem tenir un sistema 
de pensions totalment sostenible, i no només això sinó 
que podríem –podríem, hi poso el relatiu, podríem–  
segurament pagar, si no totes, algunes pensions per 
sobre, senzillament perquè els números ens indiquen 
el que ens indiquen.

Però, bé, també és veritat una cosa, que, tot i que se’ns 
ha acceptat la nostra esmena, nosaltres ens hem sentit 
una miqueta decebuts pel fet que Esquerra Republica-
na hagi acceptat una part de les esmenes d’Iniciativa. 
I no perquè no compartim algunes de les coses que diu 
Iniciativa; és evident que estem a favor de lluitar con-
tra el frau fiscal, només faltaria. Ara, arriba un mo-
ment que jo crec que agafar una moció i començar-hi 
a posar absolutament de tot desvirtua l’objectiu. Jo em 
pensava que estàvem parlant de la futura seguretat so-
cial catalana. No, ara estem parlant aquí d’un poti-poti 
que jo, ho sento, però crec que desvirtua l’objectiu ini-
cial d’aquesta moció, perquè, al final, acabem parlant 
de moltes altres coses més i concretant menys allò que 
sí que ens interessa concretar. Perquè, hi continuo in-
sistint, jo crec que tots estàvem d’acord que, siguéssim 
independents o no siguéssim independents..., em pen-
sava que tots estàvem d’acord que, com a mínim, tota 
la gestió la voldríem nosaltres, i, evidentment, a partir 
d’aquí, hi han unes certes actuacions que hem de fer 
entre tots plegats.

Però crec que el fet d’acceptar aquestes esmenes, al-
gunes de les esmenes d’Iniciativa, ho desvirtuen. 
I menys mal que no s’han acceptat totes, perquè jo no 
sé com hauríem explicat als nostres treballadors autò-
noms que els volíem apujar encara més les bases de 
cotització mínimes i màximes. (Veus de fons.) Sí, per-
què, si es parla en genèric, jo entenc que afecta tots els 
treballadors, eh? Si no, que s’especifiqui. Això sortia 
posat. 

Evidentment que nosaltres estem d’acord amb els 
punts, sobretot, que donaven justificació a aquesta mo-
ció, amb el punt 3 i amb el punt 4. Evidentment, no?, 
hem de crear l’òrgan únic gestor del conjunt de les 
prestacions de la Generalitat, i, si pogués ser, que tam-
bé informi d’altres prestacions, per poder veure què 
està cobrant la gent i sobretot poder garantir que pot-
ser hi ha algú que, entre Generalitat, ajuntaments i tal, 
no està cobrant res, i, evidentment, començar a treba-
llar pel que ha de ser l’administració de tresoreria de 
la seguretat social catalana.

I, pel tema de les balances fiscals, evidentment que 
també hi estem d’acord. Només recordar que no sé si 

avui es faran públiques o no, però que ja s’incorporava 
el saldo de la seguretat social en el... Per tant, ho vo-
tarem a favor, perquè és una cosa que absolutament ja 
teníem.

I fins aquí.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula l’excel·lentíssim 
senyor Rafael Luna, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, aquesta moció és fruit..., jo no sé si dir d’una 
interpel·lació. Ha sigut fruit de dos persones, de dos 
consellers que s’havien ficat d’acord a fer dos coses: 
crear por i declarar la independència de la seguretat 
social a Catalunya. Amb una sola lletra: les dades de 
la conselleria d’Economia i Coneixement. Perquè els 
dos van jugar amb les mateixes dades; un, possible-
ment més treballat que l’altre, però les mateixes.

Per tant, vostès, aquí, el que van fer és una qüestió que 
jo encara, amb els anys que porto de diputat, no havia 
vist mai a la meua vida. Hauria sigut més fàcil que 
vostès haguessin fet un document conjunt, una inicia- 
tiva conjunta, que no fer el paripé que vostès van fer.

Aquí el senyor Oriol Amorós va voler crear la por, la 
por de dir: «Escolti’m, ve una fallida de la seguretat 
social a nivell d’Espanya.» Miri, senyor Amorós, unes 
pinzellades per anar després al rovell de l’ou.

El 1996, quan arriba el Govern del Partit Popular, el 
primer mes de govern van haver de demanar un prés-
tec per pagar les pensions, perquè la seguretat social 
estava en fallida. El 1997 el Govern del Partit Popu-
lar, el Govern de José María Aznar, va crear un fons 
de reserva de pensions. És a dir, una caixa única a la 
qual, senyor Amorós, se contribueix per empresa i per 
persona, no per territori. I sí que es paga, i els paga-
ments són per domicili. Per tant, aquí hi ha persones, 
a Catalunya, que han pogut treballar a un altre lloc de 
Catalunya i han contribuït a un altre lloc de Catalu-
nya. Per tant, jo el que sí que li he de dir a vostè és que 
no fem tot això tan casolà i tan nostre. 

Doncs bé, amb aquest fons de reserva, l’any 2012 
s’ha pogut pagar el dèficit a Catalunya de pensions de 
2.385 milions d’euros. Li sembla poc? –li sembla poc? 
Miri on està, la por. Comencem a veure on està la por. 

I continuo: per si això no fos poc, que hi podem es-
tar d’acord o podem no estar-hi d’acord, nosaltres hem 
fet un pacte intergeneracional, un pacte per garantir 
les pensions en un futur. I ho hem fet de tal manera 
que cada cinc anys es pugui revisar. I ho hem fet d’una 
manera..., de crear un índex de revalorització que ve 
a assegurar l’autofinançament de les pensions del fu-
tur. I ho hem fet amb una actualització que permet no 
congelar les pensions..., del 0,25, i arribant a un topall, 
amb un IPC amb un màxim de més el 0,25. I això que 
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s’ha fet, que és un pacte entre generacions, és per ga-
rantir en un futur aquestes pensions que vostè, senyor 
Oriol Amorós, diu que estan en perill de fallir.

Sap el que està en perill de fallir si vostès declaren la 
independència? Que els pensionistes a Catalunya no 
podran cobrar les seues pensions. Aquesta és la rea-
litat. I li dic: des del 2010, des del Govern i des del 
fons, des de la caixa única, s’han pagat a Catalunya 
420 milions d’euros; el 2011, el Govern de Madrid, el 
Govern dolent, el Govern d’Espanya, la caixa en què 
Catalunya també ha participat..., 1.168 milions d’eu-
ros; el 2012, 2.385, i el 2013 tornem-hi. Miri, Madrid 
–Madrid– ha tingut un superàvit de 2.209 milions, i 
no ha obert boca –i no ha obert boca–, i està encan-
tada de participar en aquesta caixa única que vostès 
volen trencar. I vostè ha parlat de concert econòmic.  
País Basc; vol que li digui el concert econòmic? El País  
Basc ha tingut un dèficit de 1.747 milions d’euros. On 
està la por, senyor Oriol Amorós? On està la por? 

La por és que si demà som independents..., m’expli-
qui vostè amb números com paguem la pensió a mol-
ta gent com el meu pare, que tenen noranta-dos anys 
i estan cagats, realment, amb el que vostès pensen fer. 
Se pot jugar amb tot. Amb la independència i amb la 
joguina de la independència, el que vulguin. Però amb 
el que la gent ha treballat i ha recuperat per poder viu-
re en un futur no. I nosaltres per aquí no passarem.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señores di-
putados, señoras diputadas, hoy debatimos una moción 
presentada por Esquerra Republicana de Catalunya 
con el apoyo de Convergència i Unió que habla sobre la 
creación de la seguridad social catalana. I desde Ciuta-
dans estamos encantados de que hayan presentado us-
tedes esta moción. Y estamos encantados porque les 
desenmascara, sobre todo en tres aspectos.

El primero es sobre el referéndum ilegal para la sece-
sión de Cataluña del resto de España. Ustedes dicen: 
«No, queremos escuchar la voluntad del pueblo, es un 
ejercicio democrático.» ¡Falso! Ustedes ya han toma-
do la decisión –ustedes ya han tomado la decisión. Lo 
decía el señor Oriol Amorós el otro día: los catalanes 
el 9 de noviembre votarán que sí. Y como lo dice el 
señor Amorós, pues nada, dedicamos aquí tiempo del 
Parlament y recursos públicos a crear estructuras de 
estado, porque ellos ya han tomado la decisión.

El segundo punto que se pone de manifiesto con esta 
moción presentada: que ustedes saben que el tema de 
las pensiones es uno de los mayores talones de Aqui-
les que tiene el discurso separatista. Me ha robado la 
frase antes el señor Vidal: excusatio non petita, accu-
satio manifesta. Porque ustedes saben que con la inde-
pendencia no se podrían pagar las pensiones. ¿Y eso 

lo decimos nosotros únicamente? No. ¿Lo dice úni-
camente la Tesorería General de la Seguridad Social? 
No. Lo dice también el Idescat, el Instituto de Estadís-
tica de Cataluña. ¿Qué dice, el instituto? Pues que con 
las cotizaciones de los trabajadores de Cataluña no da 
para pagar las pensiones de los catalanes. Repetimos: 
con la cotización de los trabajadores de Cataluña no 
da para pagar las pensiones de los catalanes. 

¿Y por qué estamos en Cataluña en esta situación? Bá-
sicamente por tres cuestiones: una, porque tenemos 
una población más envejecida que el resto de Espa-
ña y tenemos un porcentaje mayor de pensionistas que 
la media española; tenemos medias de pensiones más 
altas que en el resto de España, y tenemos un diferen-
cial entre el salario medio, y por tanto las cotizaciones 
medias, y las pensiones medias que es mucho más alto 
que la media de España. Y este diferencial es el que  
cada año el malvado Estado, según ustedes, tiene  
que cubrir con una aportación extra desde la caja úni-
ca. El principio de caja única es precisamente el que 
garantiza que en estos momentos los catalanes estén 
cobrando la pensión. Y ustedes quieren romper con 
ese principio, que es una auténtica garantía para los 
pensionistas catalanes. 

Y, después, hay un elemento que se pone de manifies-
to con su moción, y que es un posicionamiento ideo-
lógico clarísimo: ustedes consideran que las personas 
que cotizan menos o que no cotizan nada son un lastre 
para las personas que cotizan mucho. Eso sí, siempre 
y cuando vivan en el resto de España. Es un plantea-
miento ideológico, seguro que muy progresista en el 
Matrix separatista este en el que parece ustedes que 
viven. Allí el progresismo seguro que se ubica en este 
lado. Pero en el mundo real desde luego que no. Por-
que ¿ustedes plantearán esto mismo dentro de Cata-
luña? Ustedes saben que dentro de Cataluña hay más 
diferencias territoriales que entre Cataluña y el resto 
de España. Lo saben. ¿Ustedes van a hacer el mismo 
planteamiento dentro de Cataluña? ¿Lo harán? ¿Con-
siderarán que los que aportan poco o nada no tienen 
derecho a cobrar pensión? Por eso no quieren que se 
publiquen las balanzas dentro de Cataluña. De esas 
han votado en contra en el Parlament a una propues-
ta de Ciutadans. Mire, nosotros queremos que se pu-
bliquen todas las balanzas: entre Cataluña y el resto 
de España, las fiscales, las comerciales, las sociales, 
y las de dentro de Cataluña también. Todas. Porque 
se desmontaría el argumento separatista. Porque den-
tro de Cataluña hay más diferencias territoriales que 
entre Cataluña y el resto de España. Sean valientes, 
háblenlo. Ustedes ¿por qué apuestan? ¿Por un modelo 
de capitalización, que cada uno haga su huchita de lo 
que ha cotizado y cuando llega la jubilación lo cobra 
y el que no ha cotizado nada no tenga nada? Sean va-
lientes, díganlo. ¿Quieren romper el principio de so-
lidaridad intergeneracional? Sean valientes. Si tienen 
tantas valentías para hacer una declaración unilateral 
de independencia, sean valientes para decir aquí en el 
Parlamento qué es lo que proponen. 

El sistema público de pensiones es el mayor logro del 
estado del bienestar en el que vivimos, y los Pactos 
de Toledo fueron un gran logro que nosotros defende-
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mos y ponemos en valor. Y es evidente que hace falta 
poner en marcha medidas para garantizar la sosteni-
bilidad de nuestro sistema de pensiones. Es evidente. 
Y compartimos una preocupación lógica y razonable. 
Pero lo que no vamos a permitir es que ustedes, por-
que tienen tantas ganas de dejar de ser españoles, rom-
pan el sistema público de pensiones, ni en Cataluña ni 
en el resto de España.

Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, 
señoras diputadas, señor conseller.

La presidenta 

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, la senyora Isa-
bel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs bé, bon dia. Per posicionar la CUP - Alternati-
va d’Esquerres sobre aquesta moció. 

Bé, el vot en concret, com que no se’ns ha passat fi-
nalment com han quedat les esmenes acceptades o no, 
no el direm fins al final. Però sí que d’alguna manera 
volem trencar aquest relat oficial i oficialista que s’ha 
escoltat fins ara. A més a més ja ens quadra, perquè és 
el relat de consens, el relat que s’ha construït des de 
l’Estat espanyol i que aquí també se segueix fent. I és 
un relat en el qual no ens enquadrem. Entenem que  
és una perspectiva equivocada d’inici, i bàsicament 
respon a tres coses que no són certes. La primera és 
que les pensions són insostenibles; la segona és que 
no hi haurà diners per pagar pensions en un futur, i 
per tant per finançar-les, i la tercera és que per man-
tenir-les, perquè siguin viables, han de començar a ra-
cionalitzar-se ja. Tres coses pròpies del relat de règim 
que aquí s’agafen com a paradigma d’entrada per a co-
mençar a construir una cosa que no compartim.

La primera que clarament no compartim és que la rela-
ció crisi-pensions és una construcció basada en orien- 
tacions tècniques de l’economia. Això no és cert. És 
una relació feta interessada ideològicament, com ho 
és que la construcció de la independència no perme-
trà pagar les pensions, que és falsa. Doncs exactament 
igual de fals és dir: «La crisi econòmica capitalista té 
un impacte sobre les pensions, i aquestes no es podran 
pagar.» Exactament igual de falses són totes dos. Pri-
mera, perquè una pretesa reforma sobre les pensions ja 
es parla fa molts anys. El primer, de fet, que ho va co-
mençar a parlar va ser un govern com el de Pinochet, 
el 73; després el Govern espanyol, l’Estat espanyol, el 
84 i el 86; després també el Banc Mundial; després 
aquest informe de savis que volien reformar les nos-
tres pensions i que ja deien que els moments de la crisi 
en tot cas sí que són bons per a fer sacrificis, perquè la 
gent és menys bel·ligerant i entenen el sacrifici; uns ex-
perts, dotze eren, no?, nou d’ells de la banca i assegu-
radores; també algú de la UGT i de Comissions. 

Per tant, aquest relat segons el qual aquests pensions 
són insostenibles nosaltres no el compartim; no ens 
el creiem, a més a més. I pensem que cal abordar-lo 
d’inici. Perquè, per què s’exigeix que sigui equilibrat, 
el pressupost de les pensions? Per què s’exigeix, a més 

a més, que sigui mantingut mitjançant les cotitzacions 
de les treballadores? Que l’exèrcit el mantenen els sol-
dats? Que els monàrquics mantenen la monarquia? Per 
què aquesta relació s’ha de donar de manera intacta i 
no es fa mitjançant impostos, és a dir, un sistema im-
positiu que l’ajudi, com es fa en altres països? A més a 
més, s’ha dit aquí que allò important és el nombre de 
treballadors. És fals. Allò important és el que produei-
xen els treballadors. És a dir, quina capacitat de rique-
sa generen. I, per tant, en el capitalisme i en una crisi 
de sobreproducció aquest no seria el problema.

Però és que, a més a més, aquest discurs, lligat també 
al de les polítiques de l’austeritat, ens situa en uns ser-
veis que van retallant-se, uns serveis a més associats  
a una reforma laboral que ha suposat una veritable 
desfeta del mercat laboral, i un mercat laboral i unes 
orientacions mundials que volen encara més baixar les 
cotitzacions de la seguretat social. 

I és que, finalment, tota aquesta construcció ideològi-
ca té una finalitat molt clara, claríssima, i a més a més 
no amagada, que és el pastís llaminer dels fons privats 
de pensions que des de la Unió Europea es promouen 
ja fa molts anys, que els governs i les institucions tam-
bé promouen i que en aquests últims anys han passat 
d’alguna manera de beneficiar 0,31 milions d’espa-
nyols a ara 10,30 milions de persones. Què passa, amb 
això? Passa que tot i així no són rendibles, tot i així és 
pèssima la rendibilitat que donen. I, per tant, se’ls ha 
d’ajudar amb desgravacions fiscals. Bé, doncs, és obvi: 
si un sistema de pensions públic fort, universal i a més 
a més garantit en tot moment tira endavant, un sistema 
privat de pensions no és rendible, no té opció de nego-
ci i, per tant, no pot prosperar. És bastant simple, és 
bastant fàcil, i aquesta associació, crisi amb pensions, 
és totalment interessada, ideològicament interessada.

Per tant, nosaltres animem les persones amb capacitat 
crítica, doncs, que llegeixin i que no acceptin aquesta 
idea que les pensions són insostenibles. És a dir, calen 
reformes polítiques, cal abordar des del mercat labo-
ral, des de les cotitzacions, també una reforma fiscal, 
des d’una avançada en la trencadissa capital i treball, 
però que en tot cas és una construcció ideològica, i 
aquestes pensions, que són treball que nosaltres hem 
diferit en el temps per a poder pagar, no es toquen. Ni 
des de Madrid ni des d’aquí.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyors diputats. 
Miri, començaré pel final. Jo no sé, senyora Vallet, si 
ens hem entès. Nosaltres aquí no defensàvem el siste-
ma actual de pensions tal com està posat, i a més a més 
compartim que el sistema de pensions s’ha de comple-
mentar amb fons de pressupostos generals; això ho de-
fensem. El que proposàvem era un exercici democràtic 
per facilitar els criteris de decisió de la gent el proper 
9 de novembre, de dir: «Escoltin, amb els paràmetres 
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actuals, com ens va la independència i com ens va la 
no-independència?» Era un exercici intel·lectual, senzi-
llament, per posar claredat damunt de la taula, perquè 
el pare del senyor Rafael Luna, doncs, tingui tota la in-
formació i no visqui atemorit per les, diguéssim, fri-
volitats que diu el seu fill; senzillament perquè el seu 
pare tingui informació, senyor Luna. Però, clar, si vostè 
li fa aquestes afirmacions tan irresponsables –perdoni 
que li ho digui: tan irresponsables–, tan poc ajustades a 
llei, a les seves lleis, tan poc ajustades a les seves lleis...

És a dir, els drets jurídics dels contribuents són vi-
gents visquin a l’Estat espanyol o visquin fora de l’Es-
tat espanyol, aquests contribuents. O es pensa que no 
es paguen pensions a contribuents espanyols que estan 
residint a l’estranger? Perdonin, els drets jurídics que 
tenen continuen sent vigents. Evidentment, en el pro-
cés d’independència haurem d’arribar a una negocia-
ció, perquè quan siguem independents probablement 
la resta de l’Estat espanyol haurà de fer alguns ajustos 
al sistema, i els faran lliurement com voldran. I Cata-
lunya serà solidària, com ho ha estat sempre, i buscarà 
un bon acord, com ho ha fet sempre.

Però vostès han defugit el repte intel·lectual de posar 
números a la decisió que s’ha de prendre el 9 de novem-
bre. La senyora Eva Granados, per exemple, de qui no 
he pogut distingir la seva intervenció de la de Ciutadans 
–mai havia vist una intervenció del PSC tan semblant 
a la de Ciutadans, sincerament, senyora Granados, tan 
semblant–, no ha aportat una sola dada, ni una! Vostè 
ens ha acusat de frivolitat, però vostè no ha posat ni un 
número, ni un! Per tant, aquí es tracta de ser transpa-
rents, de ser clars i d’estar documentat.

I els que han posat números, que l’únic del bloc unio- 
nista... Perquè avui sí que han actuat com un bloc, la 
veritat; han fet intervencions calcades, PSC, Ciuta-
dans i PP. I ho lamento pel cas del PSC, perquè el seu 
programa electoral deia una altra cosa totalment dife-
rent; totalment diferent, el que deia el seu programa 
electoral, del que avui han fet aquí. Però, clar, no han 
aportat ni un número. I l’únic que ha aportat dades, 
que és el senyor Luna, ha fet la trampa de sempre (re-
mor de veus): explicar els anys de dèficit de Catalu-
nya sense donar el dèficit del conjunt de l’Estat. Vostè 
diu: «2.385 milions de dèficit l’any 2012 a Catalunya». 
I la resta de l’Estat, senyor Luna? No, no, la resta de 
l’Estat. (Veus de fons.) No, no, no amagui dades. Ho 
veu? Vol tornar a amagar dades! Amaguen dades sem-
pre, per enganyar la gent, per posar por amb mentides. 
(Remor de veus.) Jo les dic totes, les dades: les de Ca-
talunya i les del conjunt de l’Estat. Per què vostè no-
més diu la de Catalunya? Per què amaguen les dades? 
Transparència.

Doncs, miri, al conjunt de l’Estat, deu vegades més de 
dèficit. Quan som el 16 per cent de la població i quan 
som el 23 per cent de les contribucions, només hem fet 
el 10 per cent del dèficit. El sistema de la Catalunya 
independent, queda demostrat, després d’escoltar-los a 
vostès... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’ora-
dor i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

No cal cridar, eh? El temps ja se li ha tret. (Remor de 
veus.) Senyor Luna... Demano silenci, eh? Ja portem 
cinc minuts una mica esverats.

(Marc Vidal i Pou demana per parlar.) Senyor Vidal.

Marc Vidal i Pou

Per demanar votació separada del punts 3 i 4, que es 
poden votar conjuntament.

La presidenta

Tres i 4, que es poden votar junts, eh? (Pausa.) Molt bé.

(Eva Granados Galiano demana per parlar.) Senyora 
Granados.

Eva Granados Galiano

Per demanar votació separada i per al·lusions també, 
presidenta.

La presidenta

Digui’m la votació separada.

Eva Granados Galiano

La votació separada: el punt 1, el 2 bis, el 2 ter i el 5.

La presidenta

Trenta segons per a les al·lusions.

Eva Granados Galiano

Sí, per les al·lusions, al senyor Amorós jo li haig de re-
cordar que el Grup Parlamentari Socialista ha fet es-
menes en tots i cadascun dels punts de la moció que 
vostè ha presentat, i vostè no ha volgut ni asseure’s ni 
negociar amb aquest grup parlamentari. Per tant, quan 
parla de rigor i frivolitat, ja pot apuntar-se aquestes 
paraules.

(Veus de «Molt bé!» i aplaudiments. Jordi Turull i Ne-
gre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Voldríem demanar votació separada 
del punt 2.ter.3.

La presidenta

Dos ter.3, molt bé.

Jordi Turull i Negre

I el 2.ter.5.
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La presidenta

D’acord. (Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) 
Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí; gràcies, presidenta. Per demanar votació separada 
dels punts 1, 2, 2.ter.3, 2.ter.5...

La presidenta

Un moment, un moment: 1, 2...

Carina Mejías Sánchez

...2.ter.3...

La presidenta

...2.ter.3...

Carina Mejías Sánchez

...2.ter.5...

La presidenta

...2.ter.5...

Carina Mejías Sánchez

...el 5...

La presidenta

...el 5...

Carina Mejías Sánchez

...i després, a part també, el 3 i el 4.

La presidenta

El 3 i el 4 ja estan demanats. El 3 i el 4 es poden fer 
conjuntament?

Carina Mejías Sánchez

Sí.

La presidenta

Molt bé. (Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.) 
Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Per demanar votació separada del 4, que s’ha demanat 
ja, però, com s’ha dit que es feia conjuntament, doncs, 
per a nosaltres separat.

(Rafael Luna Vivas demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Luna.

Rafael Luna Vivas

Per al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Rafael Luna Vivas

Miri, el que és irresponsable, senyor Amorós, però molt 
irresponsable, i dóna molta por, és quan un dirigent d’una 
formació política, com és el senyor Junqueras, diu que 
per aconseguir la independència s’ha de paralitzar tota 
l’economia de Catalunya. Això és una irresponsabilitat.

(Veus de «Molt bé!» i aplaudiments. Oriol Amorós i 
March demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Amorós...

Oriol Amorós i March

Bé, en primer lloc...

La presidenta

No, suposo que és per al·lusions.

Oriol Amorós i March

Sí, sí.

La presidenta

Doncs, trenta segons.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora... Només expressar la meva satisfac-
ció perquè els grups unionistes de la cambra no han 
estat capaços de contraposar una sola dada. I una ve-
gada més vostè, senyor Luna, i la resta dels seus com-
panys, PSC i Ciutadans en aquest cas, no han aportat 
dades, i vostè ha aportat només les dels anys de dèficit 
de Catalunya i s’ha oblidat del dèficit de l’Estat. Per 
tant, gràcies, perquè la independència ha tornat a gua-
nyar un altre debat.

(Rialles i remor de veus. Inés Arrimadas García de-
mana per parlar.)

La presidenta

La senyora Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Por alusiones, señora presidenta.
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La presidenta

Trenta segons.

Inés Arrimadas García

Sí, como el señor Amorós pedía datos al bloque cons-
titucionalista, pues, le digo que aquí ahora mismo le 
bajo y le doy los datos que hemos sacado del Institu-
to de Estadística de Cataluña, que refrendan nuestra 
intervención. Y si antes le decía que en el Matrix se-
paratista el progresismo tenían que ser ustedes, pues, 
seguro que en el Matrix separatista la rigurosidad in-
telectual le corresponde a usted, señor Amorós.

La presidenta

Passem ara a la votació d’aquesta moció.

Començarem pel punt 1 –punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor, 17 en contra i 8 abs- 
tencions.

Votem ara el punt 2 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 106 vots a favor, 17 en contra i 1 abs- 
tenció.

Passem ara a votar el 2 ter inicial –2 ter.

Comença la votació.

(Remor de veus.) No? (Pausa.) Un moment. 2 ter inicial  
–2ter. (Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Sí?

Carina Mejías Sánchez

Només a la introducció?

La presidenta

Sí, sí, sí.

Carina Mejías Sánchez

D’acord.

La presidenta

Comença la votació: 2 ter.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor i 17 en contra.

Passem a votar ara el 2.ter.3 –2.ter.3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 64 en contra i 9 abs- 
tencions.

Votem ara el 2.ter.5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 64 en contra i 9 abs- 
tencions.

Votem ara l’apartat 3 –3.

Comença la votació.

(Veus de fons.) Apartat 3. (Pausa.) Iniciativa ha dema-
nat el 3 i el 4, el punt 3 i el punt 4. I després el Grup 
Mixt ha demanat el punt 4. Per tant, ho fem separada-
ment, d’acord? (Pausa.) Després farem la resta. (Veus 
de fons.) Només queda això? (Pausa.) Bé, doncs ja ho 
farem. Però fem el punt 3.

Votem el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 71 vots a favor, 41 en contra i 12 
abstencions.

Votem ara el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 66 vots a favor, 42 en contra i 15 
abstencions.

Votem el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 98 vots a favor, 17 en contra i 9 
abstencions.

I ara la resta de la moció, quedi el que quedi. (Rialles.)

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 89 vots a favor, 18 en contra i 14 
abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política industrial (tram. 302-00173/10)

I passem ara al punt setzè de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  
la política industrial. Presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il-
lustre Santi Rodríguez.

(Remor de veus. Pausa.)

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors di-
putats, honorable conseller, després d’aquests minuts 
de ficció amb què ens ha delectat el senyor Amorós, 
intentarem reprendre el debat amb un tema d’aquells  
reals, amb un tema d’aquells que afecten la ciutadania 
i que afecten els catalans i les catalanes.

En primer lloc, he de fer un primer agraïment, que és 
al diputat del nostre grup parlamentari José Antonio 
Coto, que va haver de fer in extremis la interpel·lació 
fa quinze dies per una indisposició que vaig tenir jo 
mateix. I que aprofito, doncs, no només per agrair-li-
ho, sinó per felicitar-lo per la interpel·lació que va fer. 
(Remor de veus.)

I, en aquest sentit, també reconèixer una certa perple-
xitat, perquè el conseller va estar en tot moment a la 
defensiva. I aquesta era una interpel·lació i aquesta és 
una moció que el que vol precisament és explicar, dir: 
«Escolti’m, hi ha, tenim un petit problema; val la pe-
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na tenir-lo present per intentar corregir aquelles coses 
que no funcionen i intentar sortir d’aquesta situació.»

I el plantejament és força senzill. Estem en una situació 
ja en aquest moment que hem sortit de la recessió eco-
nòmica i estem en una fase de creixement, creixement 
encara incipient; les dades d’ocupació es comencen 
a recuperar, les altes a la seguretat social, al conjunt 
de la seguretat social també s’estan recuperant. Però, 
quan ho analitzem sectorialment, la indústria detectem 
que no acaba de funcionar com la resta de l’economia: 
mentre a la majoria de sectors econòmics s’està gene-
rant ocupació, en el sector de la indústria encara s’està 
perdent ocupació.

I després desgranem totes aquelles accions que s’estan 
duent a terme per part del Govern de la Generalitat, 
que són més aviat poques, però que alguna hi ha, per 
intentar detectar quins són aquells elements que po-
dríem o que hauríem de millorar per tal d’accentuar la 
recuperació també en el sector de la indústria. Obvio 
la referència a la importància del sector de la indús-
tria, especialment a Catalunya. Però creiem que sí que 
hi han elements de preocupació que convé tenir detec-
tats per poder corregir adequadament.

Amb relació a la internacionalització, és cert que a 
Catalunya les exportacions i la internacionalització de 
l’economia és una part important de la internacionalit-
zació de l’economia espanyola, però també és cert que 
les darreres xifres com a mínim ens encenen el llumet 
ambre, el llumet de precaució. Dèiem fa poques setma-
nes que les exportacions catalanes a l’exterior durant 
l’any 2013 havien baixat un 1 per cent amb relació als 
tres exercicis anteriors, que havien tingut creixements 
d’una mitjana del 12 per cent. I, per tant, enceníem 
aquesta llum carbassa, llum de precaució. Tinguem-ho 
present. Actuem per tal de corregir aquesta situació.

Un altre problema també evident és el de les dificul-
tats perquè hi hagi transferència de tecnologia, perquè 
hi hagi innovació en les empreses, perquè la recerca 
que es fa tingui la seva translació a les empreses i tin-
gui també la seva translació en una millora de la pro-
ductivitat i en una millora de la competitivitat de les 
indústries.

Advertíem, també, ho feia el diputat Coto, sobre allò 
que creiem que, en aquests moments en què les enti-
tats financeres ja porten uns quants anys que tenen di-
ficultats per facilitar crèdit a les empreses, per facilitar 
crèdit a les activitats industrials..., hi hagués un paper 
de l’Administració, amb les eines que té l’Administra-
ció; que suplissin aquesta manca de finançament de 
les entitats de crèdit. I, en aquest sentit, advertíem que 
l’Institut Català de Finances al llarg dels darrers anys 
el que ha anat passant és que ha anat reduint els recur-
sos destinats a crèdit a les empreses i a les indústries, 
globalment ha anat reduint aquests recursos.

Però a més a més d’això –a més a més d’això–, i el 
2014, també en els pressupostos es posa en evidència 
aquesta reducció de recursos, a més a més d’això, tam-
poc no esgota tota la capacitat que té l’Institut Català 
de Finances d’atorgar crèdit i de facilitar finançament 
a les empreses i a les indústries.

I aquests són elements que posem en evidència en 
aquesta moció, que demanem que hi hagi una correc-
ció d’aquests aspectes, que en la mesura que sigui pos-
sible l’Institut Català de Finances, a partir de les dades  
i del coneixement de quina és la situació de crèdit en 
els mercats financers, tingui la capacitat de cobrir 
aquells forats que hi puguin haver i d’aquesta mane-
ra ajudar la indústria catalana, ajudar a la recuperació 
econòmica i fer possible allò que ja està passant en la 
resta de l’economia, i és que el creixement també be-
neficiï la indústria i en comptes de parlar de pèrdua 
de llocs de treball puguem parlar també de creació de 
llocs de treball al sector industrial.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula la 
il·lustre senyora Alícia Romero, en nom del Grup So-
cialista.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia. Bé, no sé si és la tercera 
o la quarta o la cinquena moció que debatem en aquest 
Ple sobre política industrial, conseller. Jo la veritat és 
que..., en parlàvem amb el diputat Rodríguez, ja estem 
una mica cansats que no parem d’aprovar mocions i 
tots diem i repetim que és tan important la política in-
dustrial per al país, per sortir de la crisi, per a la força 
econòmica de Catalunya.

Per tant, no sé si servirà d’alguna cosa que l’aprovem. 
Nosaltres hi donarem suport, com no pot ser d’una al-
tra manera, perquè és veritat que el diputat Rodríguez, 
doncs, ha tingut la generositat d’acceptar moltes es-
menes. Però, de veritat, el que crec realment que cal, 
doncs, és una intenció clara d’avançar amb propostes 
concretes, evidentment, amb la seva repercussió pres-
supostària, per tal, doncs, de fer del sector industrial 
un sector potent a Catalunya que ens permeti generar 
riquesa i generar llocs de treball.

Fa esment el document, i també en vam parlar fa unes 
setmanes en aquest Ple, de les 138 propostes del pacte 
«Més indústria»; són 138 propostes molt interessants, 
algunes més a mitjà termini, altres més a curt. Nosal-
tres ja vam dir en alguna altra intervenció que valdria 
la pena poder-les prioritzar, calendaritzar i pressupos-
tar. Si algunes ja ho estan, doncs, veure quines falta-
rien per acabar de sumar a un gran paquet, a un bon 
paquet de mesures.

Segur que està fent coses el Govern; és veritat que les 
partides s’han anat reduint. Estic segura que està fent 
coses el Govern. Però, conseller, jo penso: si tots els 
grups parlamentaris –em sembla que només faltem 
nosaltres, que ja poder no val la pena que fem cap pro-
posta de resolució sobre política industrial–, vull dir, 
si tots els grups parlamentaris n’han fet una, de pro-
posta de resolució, de moció sobre política industrial, 
deu ser perquè realment aquest tema ens preocupa i 
potser perquè no acabem de veure, doncs, una actitud 
o una voluntat real en aquesta línia.
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No ho sé, jo com a mínim m’ho plantejaria, no?, per-
què avui és el Partit Popular, fa poc va ser Iniciati-
va, uns mesos abans va ser Ciutadans, no? Per tant, jo 
l’únic que diria és: si realment hi ha una voluntat real, 
hi ha uns recursos de veritat, hi ha una activitat que ja 
s’està posant en marxa, amb relació, doncs, al que es 
planteja a la proposta, doncs, escoltin, que ens ho ex-
pliquin i potser deixarem de fer aquest tipus de propos-
tes de resolució o de mocions. Però segurament tenim 
alguns dubtes i per això cada ics plens anem aprovant 
propostes d’aquest tipus.

Com dic, tenim documents sobre la taula suficients 
realment per impulsar la política industrial del país, 
n’he citat un, i em sembla que, a més a més, no l’hem 
fet cap partit polític; darrere hi havia col·legis profes-
sionals, universitats, i, per tant, crec que està bastant 
legitimat. Segurament hi podríem afegir moltes més 
coses, però en aquesta línia hauríem de treballar.

Si s’estan fent coses, que ho sabem, perquè és veritat 
que se’ns ha convocat a una trobada del grups per ex-
plicar-nos com estava anant algun dels aspectes i de les 
propostes de l’estratègia industrial, crec que deu faltar 
algun impuls si avui aquí encara estem portant mo-
cions lligades a aquest sector que tant ens preocupa.

Per tant, nosaltres hi donarem tot el suport. Ens agra-
daria que no vinguessin més mocions sobre aquest 
àmbit, perquè significaria que com a mínim tenim la 
sensació que hi ha una aposta ben clara, que hi han re-
cursos, que hi han accions i que hi han resultats, que 
vol dir generació de llocs de treball, riquesa, que no 
tanquen empreses. Ahir ho vam veure, és a dir, vam 
tenir aquí representants de l’empresa Schott Iberica, 
vam tenir l’altre Ple els d’Alstom, Panrico... És a dir, 
anem tenint contínuament empreses industrials que 
tanquen, per diferents motius. Ens agradaria que ai-
xò no fos així. I, per tant, veure, doncs, aquesta aposta 
més clara i més nítida per part del Govern.

Tot el suport a aquesta moció. Suposo que la majoria 
de grups a qui han acceptat esmenes, entre ells, Con-
vergència i Unió, també l’aprovaran, i, per tant, doncs, 
bé, el que cal és que ens posem en marxa, ja fa molts 
plens que ho diem. I, en fi, espero que puguem dir: 
«Doncs, sí, és veritat, perquè veiem resultats.»

Moltes gràcies. 

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Mena, en nom del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. I bon dia de nou a tots i a totes. 
Miri, senyor Rodríguez, el primer que no compartim 
des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida és la diag-
nosi de la situació que fa el Partit Popular a la intro-
ducció d’aquesta moció.

Pel que fa als punts concrets que després despleguen, 
amb matisos, amb algunes esmenes que ja ens han ac-
ceptat, doncs, són tan genèrics que segurament no po-

dem negar el nostre suport, però sí que creiem que no 
aporten cap compromís explícit per part del Govern 
de la Generalitat.

I ho explico. Vostès comencen la seva moció dient: 
«Durant els darrers mesos l’economia catalana ha dei-
xat enrere la recessió econòmica i hem encetat una no-
va etapa de creixement.»

A partir d’aquí, ja li dic, senyor Rodríguez, que hem 
estat temptats de no continuar llegint la moció i vo-
tar-la en contra, perquè entenem que no s’adequa a la 
realitat que avui tenim ni a Catalunya ni a Espanya.

Perquè quin és aquest context que vostès expressen de 
creixement? Miri, aquestes presumptes dades positives 
que vostès anuncien estan sustentades en més precarie- 
tat i en més inestabilitat laboral. Les dades demos-
tren que els aturats no és que hagin trobat feina, sinó 
que o bé no s’inscriuen al registre o bé han marxat del  
país forçats per aquest exili. El 88 per cent de les noves 
contractacions són temporals; només dues de cada deu 
d’aquestes noves contractacions són indefinides. I l’úl-
tim informe de l’EPA diu que s’han perdut a Catalunya 
30.200 contractes indefinits i se n’han creat 34.000 de 
temporals; per tant, un increment de la precarització 
de les condicions laborals. I aquesta és la realitat del 
context socioeconòmic que ens trobem a Catalunya.

Però què és el que ha fet el Govern de l’Estat, on allà 
el Partit Popular sí que té plena responsabilitat i, per 
tant, podrien aplicar aquelles polítiques que vostès 
plantegen en el Parlament de Catalunya? L’Estat es-
panyol és un dels països europeus en què hem perdut 
més pes industrial; només Grècia i Xipre, de tota la 
Unió Europea, han tingut un pitjor comportament res-
pecte de la indústria. Mentre a Alemanya, per exem-
ple, el sector industrial és el 25 per cent del PIB, a 
Espanya no arriba al 16. El Govern de l’Estat, tampoc 
el català, no són capaços de definir quin model d’in-
dústria volem potenciar, que seria una anàlisi més ne-
cessària que mai.

I el Govern de Rajoy és el líder europeu en la precarie- 
tat i la parcialitat laboral. Li ho poso com a exemple, 
senyor Rodríguez: la desigualtat salarial a Espanya ja 
està per sobre de la desigualtat salarial a Grècia i a 
Romania.

I en contra d’aquestes polítiques o aquestes realitats, 
quines propostes fan vostès en aquesta moció? Inten-
sificar, sense dir com, les polítiques de suport i acom-
panyament del sector industrial; assenyalar que un 
pacte ja fet, com és el pacte «Més indústria», és una 
aportació valuosa; reforçar, també sense dir com, l’es-
tratègia industrial; ordenar els polígons industrials i la 
informació que se’n deriva, d’aquests polígons, i ela-
borar un informe semestral sobre el finançament. Cer-
tament, mesures que no hi podem dir que no des del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa - Esquerra Unida. 

Però, clar, el substancial són les esmenes que hem fet 
Iniciativa i Esquerra Unida i que el Partit Popular no 
ha acceptat, és a dir, aquelles esmenes que hem pre-
sentat i que vostès no han acceptat, que són tres tipus 
d’esmenes.
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La primera, de context. La situació que vostès des- 
criuen, senyor Rodríguez, a la seva moció, a la intro-
ducció, és una situació irreal, no constata la realitat de 
la precarització del mercat laboral, també a la indús-
tria, que s’està generant a Catalunya, que s’està gene-
rant al conjunt de l’Estat espanyol gràcies a la reforma 
laboral del Partit Popular. Per tant, el context del qual 
vostès parteixen no té res a veure amb la realitat que 
avui hi ha a Catalunya, amb la realitat que avui hi ha 
al conjunt de l’Estat espanyol.

Un altre bloc d’esmenes són les que tenen a veure amb 
l’estratègia. Des d’Iniciativa i Esquerra Unida ente-
nem que ens cal una aposta valenta, decidida i ambi-
ciosa per canviar el model energètic, que és priorita-
ri, també, en el desenvolupament industrial del nostre  
país i que vostès no han acceptat.

I la tercera, i en vull fer especial menció, ara mateix, 
és de qualitat. Nosaltres els hem proposat un mínim, 
que és el de garantir els llocs de treball de qualitat i, 
per tant, el que pretenem és eliminar la precarietat i 
donar estabilitat. I vostès no han acceptat aquestes es-
menes.

Per tant, senyor Rodríguez, votarem en contra –i en 
demano a la presidenta votació separada– dels dos pa-
ràgrafs de la introducció, dels dos primers paràgrafs, 
perquè entenem que no tenen res a veure amb la reali-
tat que avui es viu a Catalunya, i, per tant, els votarem 
en contra, atès que vostès no han acceptat les nostres 
esmenes. I també, com s’ha dit abans, de la resta de 
punts, que els entenem genèrics i de bones intencions, 
gairebé punts declaratius, des del Grup d’Iniciativa i 
Esquerra Unida no hi podem votar en contra.

La presidenta

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

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Conseller, senyores i senyors di-
putats, bé, de fet avui Catalunya té dues prioritats: una 
és el procés pel dret a decidir, amb la consulta del 9 de 
novembre, i la segona, la sortida de la crisi com més 
aviat millor –i no menys important. I avui, efectiva-
ment, com es deia aquí, tornem a parlar d’aquest tema; 
alguns diuen que cansats, però, escolti’m, si a la gent 
els preocupa, doncs, està bé que ho facin. Ara, jo tam-
poc he vist que hi hagi massa aportacions noves, ni 
cap idea nova, en totes les mocions que s’han presen-
tat en aquest Parlament.

I abans de començar a mi m’agradaria donar algunes 
dades macroeconòmiques sobre la indústria de Cata-
lunya en aquest 2014, que ens diuen que realment s’ha 
entrat en un nou punt d’inflexió, la qual cosa és im-
portant; el que ens preocuparia és que no s’hagués en-
trat en aquest punt d’inflexió. I, de fet, això no només  
ho diem nosaltres, o ho diran aquestes dades: també ho  
diran les patronals, ho diuen els gremis, ho diuen els 
representants dels sectors empresarials. Per tant, no 
entenem aquesta negativitat amb tot plegat.

Creació d’empreses a Catalunya, de gener a abril de 
2014: 6.852 noves empreses, un increment d’un 4,66 
per cent. Però bé, hem de mirar la dissolució que hi 
ha hagut: 1.073 empreses, una disminució, respecte al 
mateix període de l’any passat, d’un 21 per cent, que 
ens dóna un saldo positiu d’un 25 per cent en creació 
d’empreses.

Exportacions. Primer trimestre del 2014, increment 
d’un 4,1 respecte al mateix període de l’any passat, 
per sobre de la Unió Europea. Catalunya representa el 
25,2 per cent de totes les exportacions de l’Estat espa-
nyol. I el 55 per cent de les empreses catalanes, amb 
l’enquesta que s’ha fet, creuen que durant el segon tri-
mestre del 2014 incrementaran les seves vendes i, per 
tant, també les seves exportacions.

Producció industrial. Algú deia aquí que no anem bé. 
Bé, doncs, el primer trimestre del 2014, la producció 
industrial ha incrementat un 2,1 per cent a Catalunya. 
I les expectatives per al segon trimestre, en l’IPI, con-
tinuen sent d’un creixement que el mes d’abril ha estat 
d’un 5,3 per cent respecte a l’any anterior. Per tant, da-
des positives.

Inversió industrial. Segons l’enquesta d’inversió in-
dustrial a Catalunya que s’ha fet aquesta primavera, es 
preveu un increment d’un 4,3 per cent més que l’any 
anterior. L’increment es preveu tant en pimes com en 
grans empreses, i es destaca un creixement previst de 
l’automoció i dels béns de consum duradors.

Atur; parlem d’atur, perquè també hi va involucrat. Atu-
rats inscrits a l’atur: 592.000 persones; disminució d’un 
7,8. Però anem a veure el sector industrial: 84.300 per-
sones a Catalunya el mes de maig; hi ha hagut una dis-
minució interanual d’un 11,6 per cent. Fa trenta-dos 
mesos que no baixàvem dels 600.000 aturats, gaire-
bé tres anys; ens situem al 2010, 2009-2010. I fa onze 
mesos que l’atur a Catalunya va baixant, mes a mes. 
Per tant, es veu una clara tendència. Ja sabem que això 
no és suficient. Ho va dir ahir el president, ho ha dit 
moltes vegades el conseller: és evident que això no és 
suficient. Però sí que veiem un punt d’inflexió, la qual 
cosa vol dir que la tendència comença a canviar.

Pes de la indústria a Catalunya –i això és important. 
Quin pes té respecte a tots els altres sectors? El 20,6 
per cent. A Espanya pot ser el 16, però a Catalunya 
20,6 per cent. I, si ho fem respecte al PIB, estem per 
sobre del 19 per cent. La Unió Europea, què ens de-
mana? Que estiguem, l’any 2020, sobre el 20 per cent. 
Per tant, crec que les coses poden anar bé. I això és 
el que està fent amb l’estratègia industrial el Govern 
de Catalunya: posar aquest full de ruta per continuar 
anant endavant, per recuperar el creixement de l’eco-
nomia, per recuperar els llocs de treball i per convertir 
Catalunya, i també Europa, a dintre de tota aquesta 
estratègia, que també està dintre de l’estratègia euro-
pea, en un territori capaç de competir amb els grans 
centres econòmics i amb les potències emergents.

I aquí s’ha parlat molt del finançament; no vull dei-
xar passar de no parlar del finançament. Sí que durant 
molts anys no s’han esgotat, però és que les empreses 
no feien inversions. I si les empreses no feien inver- 
sions, encara que el Govern hi posava recursos, no hi 
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eren. I, escolti’m, en aquests moments l’Institut Cata-
là de Finances, i també amb línies amb la Direcció 
General d’Indústria, a través d’Acció..., hi han préstecs 
per a la innovació; per a la internacionalització; per 
a la industrialització i reactivació industrials; per als 
emprenedors, autònoms, comerços; per a l’economia 
social; per a les empreses culturals, per a les agroa-
limentàries, també, indústria; per a avals en circulant 
–cosa en què hi ha un problema–; préstecs a accio-
nistes per a la capitalització d’empreses –tenim unes 
empreses, unes indústries molt poc capitalitzades. Per 
tant, sí que s’ha fet molta cosa. Entre el 2011 i el 2013, 
s’han finançat més de 9.400 empreses, per import su-
perior a 2,2 milions d’euros.

Aquest Govern està treballant i fa el que es veu i el 
que moltes vegades no es veu, per poder tornar a te-
nir una indústria sobre el 25 per cent, com estàvem els 
anys 2000 o 2003 –24 per cent sobre el producte inte-
rior brut–, i per poder generar llocs de treball i poder 
sortir al més aviat possible d’aquesta crisi.

Votarem a favor de tot el que és la moció que avui pre-
sentem. Gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
l’il·lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller... Senyor 
Rodríguez, bé, dir-li, d’entrada, que votarem a favor 
de tots punts de la seva moció, tal com han quedat 
transcrits. També dir-li que no ho farem amb un gran 
entusiasme, eh? Entenc que és un redactat, la veritat,  
bastant insípid i bastant incolor i bastant inodor, si 
m’ho permet, eh? Vostè sembla que hagi escrit una cosa 
que, una mica, digui: «Bé, a això no es pot dir que no.»  
I exceptuant la introducció, que, com ha dit el senyor 
Mena, no la podem compartir de cap de les maneres, 
perquè vostès fan aquest balanç triomfal aliè a la rea-
litat i autista respecte al patiment social, a banda d’ai-
xò, la resta de coses que diuen..., doncs, home, no hi 
ha cap barbaritat, hi ha alguna cosa que està recollida 
en mocions que hem fet tots els grups, el nostre grup 
–que abans la senyora Romero s’ha deixat d’esmen-
tar– va fer la Moció 51/X, on tocàvem alguns temes 
semblants, amb una perspectiva diferent, com es pot 
imaginar, però sobretot amb molt més detall, no?

Escolti, manifestar que hem de donar suport a la po-
lítica d’acompanyament d’estratègia industrial? Fan-
tàstic. No sé quantes indústries ajudarà, sincerament. 
Però podia haver anar una mica més enllà, perquè el 
24 d’octubre passat, quan es votava la moció que hi  
feia referència en aquest Parlament, doncs, demanàvem, 
abans que s’acabés el període de sessions, el programa 
de clústers, que ja el tenim; el programa d’innovació, 
que ja el tenim; el programa de suport a la internacio- 
nalització, que ja el tenim, i un programa de reacti-
vació industrial amb moltes mesures, entre les quals 
la relocalització d’algunes indústries, perquè aques-

ta també pot ser una via per reforçar el nostre teixit 
industrial. La veritat és que amb la millora de les in-
fraestructures dels últims quinze anys i amb l’empit-
jorament de les condicions laborals dels darrers anys, 
doncs, per bé o per mal, en alguns àmbits s’ha guanyat 
una competitivitat amb què poden tornar indústries  
que havien marxat i relocalitzar-se en el nostre país. 
S’ha intentat, per exemple, en algun cas de la indús-
tria de l’automoció, de complements de l’automoció, 
bastant important, i ha retornat a alguna activitat que 
estava a Polònia o que estava a França o que estava a  
altres llocs, no? Per tant, en aquest darrer possible-
ment calia afegir un..., detallar-ho una mica més.

Respecte al pacte «Més indústria», hi ha una referèn-
cia genèrica que ha estat aprovada quatre o cinc vega-
des en aquest Parlament, a proposta de gairebé tots els 
grups de la cambra. Escolti, cap problema.

Que hem de reforçar i complementar aspectes..., «hos-
ti», doncs, escolti’m, a això, no direm pas que no.

Ordenació de polígons industrials. Home, aquí vos-
tès haurien de ser una mica més ambiciosos, perquè 
alguna responsabilitat hi tenen. O sigui, el problema 
dels polígons industrials al nostre país és que la fisca-
litat que genera l’activitat industrial als municipis és 
un enorme incentiu a la disgregació. És a dir, cadas-
cun dels municipis vol activitat industrial al seu mu-
nicipi, perquè generen un IAE, un impost d’activitats 
econòmiques, que fa que projectes de racionalitat en 
l’ordenació dels polígons industrials i que, per tant, 
tinguessin una fiscalitat conjunta a nivell comarcal, o 
a nivell de mancomunitat de municipis, o a nivells su-
periors, que seria molt interessant, doncs, no són pos-
sibles precisament per la legislació estatal en matèria 
d’activitat econòmica sobre el territori. I aquí vostès 
podrien fer alguna cosa més que un brindis al sol com 
el que fan en aquesta moció, vostès podrien contribu-
ir-hi una mica més. Vostè sap –estic segur, senyor Ro-
dríguez, que ho sap, i estic fins i tot bastant convençut 
que ho pot compartir– que no és bo per a Catalunya 
tenir unes 1.870, em sembla que són, 1.870 o 1.880 
àrees industrials, algunes de les quals tenen un super-
mercat i un rentat de cotxes i poca cosa més –i algu-
na mesquita despistada, fins i tot, en algun municipi 
on costa entendre la diversitat religiosa, eh?–, i el que 
necessitaríem, en lloc de tenir això, aquesta disgrega-
ció, és tenir 250, 300 polígons, perfectament equipats, 
amb connexió de banda ampla, amb un subministra-
ment elèctric que no falli mai, amb possibilitat de tri-
ar subministrador elèctric... Això ja seria magnífic; sé 
que no els agrada als seus amics de Madrid, això, pe-
rò això seria magnífic, tenir tres-cents grans polígons 
amb molta potència i amb molta capacitat. Límit prin-
cipal a fer això? Tots els municipis volen la indústria 
al seu municipi, perquè l’IAE està fet com està. Per 
tant, aquí, això dels polígons és un dels grans canvis 
que vostès podrien fer molt...

Finançament? Escoltin, si us plau, ajudin una mique-
ta, però ajudin una miqueta aviat, perquè, si tingués-
sim la fitxa bancària a l’ICF, l’ICF tindria un accés al 
crèdit fiscal amb menys risc i, per tant, el podria ofe-
rir més barat. Per tant, vostès diuen: «Escolti, l’ICF, 
que doni molt.» Escolti, l’ICF suporta un risc que no 



Sèrie P - Núm. 65 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de juny de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 34.2  38

suporta la banca privada i té unes dificultats d’opera-
ció que no té la banca privada. Parlin amb el gover-
nador del Banc d’Espanya. Ara, tenim la sort, doncs, 
que aquest deixarà de ser qui dóna les fitxes bancàries 
ben aviat, i com que vostès em sembla que no ho faran 
anirem a Europa, que són més racionals, i crec que 
allà ens entendrem millor. Però en aquest tema vostès 
podien dir molt més.

S’ha deixat vostè de parlar d’energia, parla de termes de 
formació amb molt poca concreció... I jo crec que el que 
hauríem de fer és, sí, fer més mocions, no cansar-nos 
de fer més mocions, però per anar concretant, per dir 
coses tangibles, per ajudar les empreses de Catalunya, i 
sobretot per ajudar a la creació de llocs de treball.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, hoy hablamos del sector 
industrial, y la realidad es que este sector está pasan-
do por una situación muy delicada en Cataluña y en el 
conjunto de España. En los últimos años en Cataluña 
se han destruido doscientos mil empleos relacionados 
directamente con la industria, ha habido cientos de cie-
rres de empresas que eran grandes empresas del sec-
tor industrial en Cataluña, y han ido desapareciendo 
subsectores industriales que eran auténticos referentes 
en todo el país. Por tanto, no entendemos, desde Ciu-
tadans no entendemos el discurso triunfalista por parte  
del Gobierno de la Generalitat respecto a la situación del  
sector industrial, y más viendo datos recientes: en el 
último trimestre –en el último trimestre– se han segui-
do destruyendo empleos en el sector industrial.

A Ciutadans nos preocupa mucho la situación de este 
sector, y hace ya un año presentamos la primera mo-
ción que se presentó en el Parlament respecto al sector 
industrial, la presentamos nosotros, con veinte medi-
das concretas, porque entendíamos que debía ser una 
prioridad absoluta para el Gobierno el poner en marcha 
medidas para impulsar el sector industrial. Después 
han ido viniendo otras mociones de otros partidos po-
líticos, y hoy debatimos una del Partido Popular, que 
sinceramente es, yo diría, la más genérica de todas.

Además de la preocupación mostrada por los diferen-
tes grupos parlamentarios de la oposición, pues, hay 
un dato objetivo, y es que el sector de la industria se 
ha puesto de acuerdo para elaborar un pacto por la in-
dustria. En este pacto están incorporados, pues, re-
presentantes del sector empresarial, de los sindicatos, 
universidades, centros de investigación, colegios pro-
fesionales, y se han puesto todos de acuerdo porque 
era evidente que había que impulsar el sector indus-
trial y frenar su desaparición.

En este pacto por la industria que ha impulsado el sec-
tor, pues, hay 158 medidas concretas. Estas medidas, 

sumadas a las que en su día propusimos nosotros con 
el resto de grupos parlamentarios, nos hacen ver que de 
medidas concretas, definidas, hay. Lo único que falta 
es la aplicación de las mismas. Hay medidas concretas 
definidas, muy interesantes, que ayudan, por ejemplo, 
a traer más inversiones productivas a Catalunya, me-
didas que contribuirían a reducir la presión fiscal pre-
cisamente de estas actividades productivas, medidas 
para mejorar la gestión de los polígonos industriales, 
que ahí antes se comentaba, ¿no?, la dificultad que tie-
ne también, que es una competencia que muchas ve-
ces recae en las propias administraciones locales, pero 
desde la Generalitat de Catalunya se puede articular 
una oferta de servicios, pues, coordinada de los polí-
gonos industriales. Hay medidas concretas muy inte-
resantes para solucionar uno de los grandes problemas 
que tenemos en el sector industrial, y es que falta la 
transferencia desde la investigación científica a la in-
versión en innovación productiva. Esa transferencia, 
sin duda, es uno de los déficits que tenemos en este sec-
tor, y hay medidas concretas definidas para mejorarlo.

Hay otros aspectos también muy importantes, como 
medidas energéticas, medidas para favorecer un acce-
so a la energía, pues, a un menor precio que para el sec-
tor industrial es fundamental. Medidas para mejorar  
la financiación de las empresas. Y un tema, que pa-
ra nosotros es muy importante, en otros sectores tam-
bién, pero en este concretamente, que es medidas para 
que la formación que reciben los jóvenes en las dife-
rentes modalidades se dirija hacia las necesidades del 
mercado de trabajo y, concretamente, se dirija a las ne-
cesidades del sector industrial.

En definitiva, hemos trabajado entre todos, hemos defi-
nido entre todos infinidad de medidas concretas que es-
tán perfectamente al alcance de la mano del Gobierno  
de la Generalitat y que en la mayoría de los casos  
no significan ni aumento de partidas presupuestarias, no  
significan ni un incremento del gasto público; por tan-
to, lo que vemos es que falta voluntad política.

¿Y en qué vemos que falta voluntad política? Pues, mi-
ra, lo primero que hacemos es coger el pacto, el acuer-
do de gobierno entre CiU y Esquerra Republicana; la 
palabra «consulta» aparece veintiuna veces, la pala-
bra «industria» aparece una. Yo creo que eso es una 
muestra clarísima de cuál es la prioridad del Gobierno.

¿Otra muestra? El Pleno de reactivación económica. 
Desde Ciutadans, junto con otras fuerzas parlamenta-
rias, llevamos un año pidiendo que se haga un pleno 
de reactivación económica, exclusivo y específico pa-
ra esto, donde poder profundizar con más tiempo que 
en una moción de cinco minutos sobre propuestas pa-
ra reactivar la economía y reactivar el sector indus-
trial; CiU y Esquerra Republicana de Cataluña siguen 
votando que no en la Junta de Portavoces.

Y vemos una clara muestra de lo que es una apuesta 
política de verdad, el Barcelona World. Eso sí que ha 
sido una apuesta política del Gobierno de la Genera-
litat. Han hecho una ley ad hoc; han sido capaces de 
cambiar una normativa fiscal, una normativa urbanís-
tica, una normativa medioambiental, únicamente para 
que el proyecto BCN World salga adelante. Ahora, pa-
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ra que empresas industriales se queden en Cataluña no 
son capaces de hacer esta misma apuesta.

Por tanto, desde Ciutadans les pedimos que cambien 
sus prioridades, que se centren en la reactivación eco-
nómica y en el sector industrial, y que abandonen las 
otras prioridades que les tienen demasiado ocupados.

Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, 
señoras diputadas, señor conseller. 

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez 

Doncs bé, per a posicionar la CUP - Alternativa d’Esquer-
res en aquesta moció. Bé, doncs, primer de res, la mo-
ció s’enceta amb aquestes paraules: «Durant els darrers 
mesos l’economia catalana ha deixat enrere la recessió 
econòmica i hem encetat una nova etapa de creixement,  
però en el sector industrial encara és l’excepció.»

En principi, i anem a pams, bé, nosaltres entenem que 
cal una mica més de respecte i que sobretot cal aban-
donar..., o una mica menys de triomfalisme, perquè la 
situació ni de bon tros no és la descrita, i, si no, fem una 
mica de repàs: austeritat i blindatge, reducció de la des-
pesa pública, rescat de les entitats financeres fallides, 
augment de les privatitzacions, flexibilització de les con-
dicions laborals, limitació també de les llibertats bàsi-
ques, desnonaments abundants; en fi, un panorama que 
ens ha deixat a les classes populars amb bàsicament el 
pagament i el patiment sobre aquesta crisi. I parlar ara 
de recuperació econòmica és, entenem, poc respectuós.

I sobre el triomfalisme, bàsicament el mateix. Qui-
nes són les receptes que s’han donant últimament i 
què s’han donat sobretot en els quaranta últims anys?  
Consumisme, importacions, endeutament, com els 
tres vectors màgics que ens faran sortir de la crisi. 
Doncs bé, dues metàfores associades. La primera, 
Barcelona World; ja es deia, apostar de nou pel nego-
ci dels grans esdeveniments. I la segona, la rebaixa..., 
el que semblarà, no?, la rebaixa de l’impost de socie-
tats, quan ja és una evidència que el tipus real, després 
d’aplicar les bonificacions, es quedava en ben bé res. 
Per tant, una balança fiscal, com hem dit sempre, que 
recau majoritàriament en les rendes de treball.

I el que és més graciós o sobretot el que és més gra-
ciós que vingui de vostès és que vostès vénen aquí re-
petint el «menys estat i més mercat», i a més a més es 
vanaglorien de repetir-ho, i agafem la moció i vostès 
diuen..., de les nou mesures que conté, quatre inter-
venció directa i amb recursos de l’Administració; de 
les nou, quatre l’Administració ha de posar diners, ha 
de finançar, ha d’intervenir, ha de planificar.

Per tant, a veure, ens aclarim o no ens aclarim? Menys es-
tat i més mercat, però quan convé o quan no convé? Quan 
minven els ingressos, llavors l’Administració ha de po-
sar els recursos? I en època que hi havia beneficis, llavors 
què?, com funcionaven?, socialitzem les pèrdues i priva-
titzem els beneficis? Doncs, mirin, amb el nostre vot no.

I, per altra banda, quin model és el que estan defen-
sant vostès d’activitat industrial? Perquè hem intentat 
llegir la moció molts cops per veure quin model es de-
fensa, quin model de producció a més a més es defen-
sa, amb quines condicions. Perquè ens fa una mica la 
impressió que s’està de nou insistint en aquest model 
que ens ha portat a la situació en la qual estem. 

Per no dir altres coses que ens sobten, com, per exem-
ple, doncs, la relació entre la política industrial i les 
multinacionals, quan se’ls ha facilitat tot el possible 
perquè s’estableixin aquí, quan marxen i deixen una 
«estela» d’aturats i un territori erm; ho tenim a Lear, 
ho tenim a Sony, ho tenim a Tradema, a Valeo. A més a 
més, una devaluació progressiva dels salaris de les tre-
balladores i els treballadors, que estan ara amb estàn-
dards de fa deu anys –de fa deu anys–, que no surten  
anomenats en la moció i que per vostès sembla que 
siguin, doncs, factors de producció: quan volen és im-
portant i quan volen n’abusen i els rebutgen, doncs, bé, 
una mica com segons els convingui; per no parlar de 
la reforma laboral i en quina situació ens deixa, o de la 
flexibilitat, també, i de la devaluació salarial, que afec-
ten, a més a més, en molt més mesura la indústria i 
quin model industrial volem construir.

Per tant, doncs, enteníem que si es vol fer qualsevol 
tipus de política industrial s’ha de planificar. Nosal-
tres votarem en contra d’aquesta moció, perquè bàsi-
cament no aporta res i no diu res. Torna a insistir en 
receptes caduques, torna a insistir a considerar les tre-
balladores mera mà d’obra sense drets, i, a més a més, 
torna a insistir a no posar cap tipus de contrapartida 
a aquelles multinacionals que s’instal·lin aquí. En ple 
drama sobre ERO, en ple drama sobre deslocalitza-
cions de les empreses, no veiem que es condicionin 
els ajuts de les cessions de sòl o altres ajuts a veure 
com es continua l’activitat laboral; no veiem que s’es-
tableixin indemnitzacions per danys i perjudicis quan 
aquestes empreses volen marxar; no veiem tampoc 
quin és el paper que han de córrer aquestes empre-
ses respecte als ERO que plantegen, o com es poden 
fer mesures perquè les treballadores i els treballadors  
segueixin l’activitat industrial, si hi hagués qualsevol 
tipus de pla industrial o qualsevol tipus de model in-
dustrial, que dubtem que vostès en tinguin.

I, per tant, doncs, votarem, com he dit, que no, perquè 
entenem que en tota la lletra que hi ha en la moció no es 
desgrana en cap punt cap voluntat, doncs, de reorien- 
tar el model econòmic i cap voluntat de definir qualse-
vol tipus de model industrial que no sigui el que ja he 
comentat: consumisme, importacions i endeutament.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta; per posicionar-me sobre les esme-
nes presentades, i també algun apunt respecte a mol-
tes coses que s’han dit.
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Home, jo, primer, necessàriament, he de reiterar un 
concepte d’aquells que, de petitets, ja amb el Barrio 
Sésamo ens ensenyaven, no? Si el creixement en una 
determinada època és negatiu, és menys alguna cosa, 
i a l’època següent és positiu, és més alguna cosa, vol 
dir que hem passat d’una situació de decreixement a 
creixement, és a dir, hem passat d’una situació de re-
cessió a creixement, i, per tant, això és recuperació. És 
un concepte Barrio Sésamo. Llavors no és una opinió, 
no és l’opinió del Partit Popular, és el que ens diuen 
les xifres; hem passat d’una situació de creixement ne-
gatiu a una situació de creixement positiu. 

Jo ja entenc que a alguns de vostès els sàpiga greu que 
passi això, ja ho entenc. Mirin, recordo..., ara veia..., 
ara no la veig, però veia una diputada de Convergència 
i Unió que, quan la campanya electoral, l’última cam-
panya electoral, deia: «Benvinguda sigui la crisi!» Bé, 
jo ja ho entenc, que alguns de vostès necessitin la crisi 
per tal de poder fer les seves línies polítiques, no?, pe-
rò per nosaltres l’objectivitat és la que és.

Sobre la creació d’ocupació, estem en el mateix: no és 
una opinió. Mirin les dades d’afiliació a la seguretat 
social, que veurà exactament com estava el mercat de 
treball a Catalunya i a Espanya fa un any i com està 
ara; a Catalunya, hi han quaranta mil cotitzants més. 
Hi insisteixo, són dades, no és una opinió. Miri també 
el volum de contractes indefinits que es fan ara amb 
relació als que es fan l’any passat; són més ara, molts 
més ara. No és una opinió, és una realitat. I a vostès els 
agradarà més o els agradarà menys, però això és així.

Amb relació a les esmenes que ha presentat Iniciativa 
hem acceptat les números 2, 4, 5 i hem transaccionat 
la 6, i no hem acceptat ni la 1, ni la 3, ni la 7. La 1, 
amb relació a la reforma laboral, que vostès ja ho han 
intentat moltes vegades, diu: «Escolti’m, això ha anat 
malament.» No, escolti, en general, la reforma laboral 
no ha anat malament, ha anat bé; fins i tot en el sec-
tor industrial, on es continuen perdent llocs de treball, 
s’ha suavitzat molt la pèrdua de llocs de treball des 
que està en vigor la reforma laboral.

Amb relació a l’esmena que ens ha presentat el Partit 
dels Socialistes, no podem acceptar comprometre’ns 
a fer un pacte nacional sobre la indústria. Sap per 
què? Perquè arribem tard, perquè els agents socials i 
els agents econòmics aquest pacte ja l’han fet. Men-
tre aquí estem parlant i estem discutint d’altres coses,  
que segurament són les que interessen al Govern, les que  
interessen a Convergència i Unió i a Esquerra Repu-
blicana, la societat ja s’ha posat d’acord cap a on s’ha 
d’anar; és el pacte «Més indústria» i és el pacte que re-
iteradament se n’han presentat mocions.

Amb Convergència i Unió hem transaccionat la seva 
esmena que fa referència al paper de l’ICF en el finan-
çament de les empreses i les indústries. I, en aquest 
sentit, home, dir-li al senyor Amorós, sap per què no 
hi han coses concretes? Perquè, per exemple, quan 
vostè proposa coses concretes, com la moció de l’oc-
tubre, que deia: «incrementar els recursos de l’ICF en 
un 5 per cent», el que ha passat el 2014 és que els re-
cursos de l’ICF han baixat en un 40 per cent.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Cridem a votació.

(Joan Mena Arca demana per parlar.) Senyor Mena?

Joan Mena Arca

Sí; per al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

I, a part dels trenta segons, eh que vostè ha dit que vo-
lia votació separada dels dos primers paràgrafs...

Joan Mena Arca

Del preàmbul, diguéssim...

La presidenta

...de la introducció?

Joan Mena Arca

De tota la introducció.

La presidenta

I el proposant hi està d’acord? (Pausa. Veus de fons.)

Joan Mena Arca

De la votació separada?

La presidenta

En principi, no es vota, però si hi ha voluntat de vo-
tar... (Veus de fons.) Ah!, no es vota –no es vota.

Joan Mena Arca

Ah!, no s’ha de votar, la introducció?

La presidenta

No, no s’ha de votar. D’acord? 

Joan Mena Arca

D’acord –d’acord.

La presidenta

Llavors no hi ha cap altra petició?

Joan Mena Arca

No, no; si no es vota la introducció, no.

La presidenta

D’acord. Molt bé. Doncs, trenta segons.
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Joan Mena Arca

Per al·lusions. Sí, senyor Rodríguez, miri, jo no sé en 
el Barrio Sésamo que vostè es pensa que mirem nos-
altres, però en el seu Barrio Sésamo segurament que 
no es parla del concepte social, perquè, miri, si algu-
na cosa tenim sobre la taula és més precarització, més 
desigualtat salarial i més riscos laborals.

I, escolti’m, jo tinc la sensació, senyor Rodríguez, que 
si algú ha necessitat la crisi econòmica ha sigut el Par-
tit Popular precisament per garantir els privilegis als 
més poderosos. I aquesta reforma laboral, i tant que ha 
servit!, senyor Rodríguez, i tant que ha servit! Ha servit 
sobretot per als interessos pels quals vostès l’han ela-
borat, que és per les classes dirigents, i ha perjudicat, 
precisament, el conjunt de treballadors i treballadores.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Senyor Rodríguez, ha demanat la paraula?

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Molt senzillament, per recordar-li al senyor Mena tam-
bé una dada objectiva. (Remor de veus.) S’ha esmentat 
durant el debat d’aquesta moció el declivi del sector...

La presidenta

Esperi un segon, senyor Rodríguez, esperi un segon, 
esperi. (Pausa.) Continuï.

Santi Rodríguez i Serra

S’ha esmentat durant el debat d’aquesta moció la situa- 
ció de declivi del sector industrial que s’ha patit tant 
a Catalunya com a Espanya. Només dir-li al senyor 
Mena, constatar-li una dada: aquest declivi industrial 
es va començar a produir a partir de l’any 2005, quan 
vostès governaven a Catalunya i el PSOE, a Espanya.

La presidenta

Passem a la votació de la moció. No hi ha cap petició 
de votació separada. 

Per tant, comença la votació.

Ha estat aprovada per 122 vots a favor i 3 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’actuació i el cessament del director 
general de la Policia (tram. 302-00170/10)

Passem al dissetè punt de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ac-
tuació i el cessament del director general de la Policia. 
Té la paraula, per presentar-la, l’il·lustre senyor Jaume 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

(Remor de veus. Pausa.)

El vicepresident segon

Quan vulgui, senyor diputat.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, president, gràcies. Bé, en primer lloc permetin-me, 
en començar la intervenció, saludar la mare, la famí-
lia i amics del senyor Alfonso Bayard, que ens acom-
panyen. També membres del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya que també són avui aquí amb 
nosaltres.

Bé, el conseller Espadaler, de cara al nomenament del 
nou director dels Mossos, va dir que calia aplicar en 
les polítiques, ara, d’Interior criteri, sentit comú i sere-
nitat, i que era una oportunitat de mirar endavant. Hi 
estem d’acord –hi estem d’acord. Però també pensem 
que per materialitzar això cal també diàleg amb els 
grups de l’oposició.

Jo els vull ensenyar, perquè s’ho mirin bé els diputats 
i diputades, sobretot de Convergència i Unió (l’orador 
mostra dos fulls)... Això és la moció que va presentar 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida so-
bre aquest punt –vuit punts–, i això són les esmenes 
de Convergència i Unió: supressió absolutament, gai-
rebé de tot; tot suprimit. Queda una mica al comen-
çar, i la signatura del senyor Jordi Turull al final; tota 
la resta, supressió. Així és difícil dialogar.

En les propostes de moció, en fem unes que fan refe-
rència al passat, perquè pensem que cal iniciar una no-
va etapa, i també propostes per a aquesta nova etapa, 
per aconseguir, mirant al passat, una certa serenitat. 
Pensem que seria important –és un tema simbòlic– 
que el Parlament de Catalunya demanés avui perdó a 
totes les víctimes de les bales de goma, incloses, evi-
dentment, les que es van produir en l’etapa en què Ini-
ciativa dirigia el Departament d’Interior, a totes; però 
creiem que seria important.

També creiem que és important –i ho demanem en el 
punt 4– acabar amb les versions de l’etapa Prat sobre 
el cas d’Ester Quintana. Volem instar el Govern a re-
conèixer que Ester Quintana va ser ferida per una bala 
de goma. Ho ha dit ja un jutge en una interlocutòria, i 
no és una sentència, és veritat, però el Govern ha man-
tingut fins a cinc versions diferents, i pensem que és 
normal que el Parlament pugui instar el Govern a dir 
la veritat. (Remor de veus.)

Un altre punt...
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El vicepresident segon 

Perdoni –perdoni–, senyor diputat. Els agrairia silenci. 

Jaume Bosch i Mestres

Un altre punt: el cas de la mort de l’actor Alfonso 
Bayard. Han calgut vint mil signatures i una interpel-
lació al conseller perquè, uns dies després, el Depar-
tament d’Interior acceptés rebre la família, fet que ja 
s’ha produït, i ho constatem. Però volem conèixer els 
resultats de la investigació sobre els fets i que els co-
negui la família, i que s’analitzi si es van complir els 
protocols a aplicar a persones amb malalties mentals o 
si s’han de revisar. Crec que en aquest punt –en altres 
sóc conscient que hi ha controvèrsia– podríem arribar 
a un acord i que fos votat per unanimitat.

I fem algunes propostes mirant al futur. En el punt 
primer demanem que volem que s’obri un diàleg amb 
els grups parlamentaris, amb la societat civil, amb els 
moviments socials, per definir la política a aplicar en 
casos de protestes i mobilitzacions. S’han d’aïllar els 
violents, s’han d’aïllar els grups violents, però per a ai-
xò cal la col·laboració ciutadana, i aquesta s’ha d’acon-
seguir amb diàleg, no amb imposicions.

També demanem en el punt 2 que es reuneixi el Con-
sell de Seguretat de Catalunya. El Reglament del  
Consell de Seguretat de Catalunya, que és el màxim 
òrgan de participació de la societat civil en temes de 
seguretat, diu que s’ha de reunir dues vegades l’any, 
més casos extraordinaris. Segons les meves informa-
cions, no es reuneix des de l’abril del 2012. Hi ha pe-
ticions de reunió del Consell Nacional de la Joventut, 
que ho ha demanat, de Comissions Obreres, d’UGT, 
de la Confederació d’Associacions de Veïns i del  
Consell LGTB de Catalunya. Tant costa reunir un or-
ganisme que presideix el conseller per informar sobre 
l’evolució de la seguretat aquests anys i de casos que 
couen a la societat civil i que en volen ser informats? 
L’únic que demanem és que es reuneixi el Consell de 
Seguretat de Catalunya, que segons el seu reglament 
s’ha de reunir dues vegades cada any.

L’altre punt: demanem que s’aprofiti el relleu del di-
rector dels Mossos per obrir una reflexió del paper del 
Cos de Mossos d’Esquadra, tal com ha demanat el 
Consell Nacional de la Joventut en una resolució apro-
vada fa poc.

I també del tema de Can Vies, reconeixem que és un 
tema complex, en parlarem amb més complexitat a la 
compareixença que farà el conseller Espadaler, però 
en volem destacar dos aspectes en què ens sembla que 
podríem fer consens. Un és donar suport a la decla-
ració de la síndica de greuges de Barcelona, que va 
condemnar la violència i va instar a la negociació; 
simplement això. I un altre, demanar un informe al 
Departament d’Interior perquè expliqui les actuacions 
policials, com va ser possible que es cremés una unitat 
mòbil de TV3, com és possible que es cremés una ex-
cavadora, què va passar amb l’actuació dels Mossos a 
La Directa... Volem conèixer això, i ens sembla que és 
lògic demanar-ho.

I un punt 8: també volem diàleg intern en el Cos de 
Mossos, amb els sindicats de mossos, que viuen una si-
tuació de molta tensió. I demanem que hi hagi una me-
sa sectorial..., és una fórmula, n’hi poden haver d’altres, 
però demanem una mesa sectorial amb els Mossos per 
aclarir això.

En definitiva, són propostes en positiu i creiem que 
amb lògica. I pensem que ni les propostes del Consell 
Nacional de la Joventut, ni les de la síndica de Bar-
celona, ni les de la família del senyor Bayard es me-
reixen la supressió com a resposta, com se’ns ha dit. 
Se’ns demanen, evidentment, cent dies en aquests mo-
ments per al director general. En aquests moments són 
molts dies, però nosaltres estem disposats a dialogar 
i a buscar una sortida a la situació que té el Cos de 
Mossos. Però també demanem que per part del Go-
vern hi hagi voluntat de diàleg amb l’oposició.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Han presentat esmenes en 
aquesta moció tres grups parlamentaris, i en primer 
terme té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Conseller, senyores i senyors di-
putats, bé, avui aquesta moció tracta sobre l’actuació 
i el cessament del director general de la Policia, que 
efectivament, almenys en el seu títol, ha quedat abso-
lutament desfasada, no? Però aquesta sí que podem dir 
que és una moció que li podíem haver donat suport en 
molts punts si haguessin acceptat les nostres esmenes, 
perquè moltes de les seves propostes les podríem ac-
ceptar, almenys en part, no?, però no en tot. Això..., sí 
que ens hem trobat amb aquest problema.

Alguns dels seus punts tenen un enfocament que no 
compartim del tot, no podem donar per bo l’enfoca-
ment d’algunes de les seves propostes. No diem que 
no hi hagi carències o qüestions determinades a mi-
llorar, que no es puguin millorar protocols d’actuació 
o que no s’hagin d’impulsar la informació, el diàleg i 
la mediació en el manteniment de la seguretat ciutada-
na i en el manteniment de l’ordre públic. Però ens hem 
trobat que dins de la seva moció el seu enfocament 
sembla, una mica, com si tot estigués malament, no?, i 
pensem que no és ben bé, del tot així, i no podem aca-
bar-ho de compartir.

Nosaltres, el nostre grup, el Grup de Ciutadans, li ha 
presentat un total de sis esmenes i hem respectat el fet 
que és una moció d’Iniciativa; per tant, no hem pre-
sentat cap esmena d’addició, n’hem presentat només 
de modificació o algunes de supressió, no? Miri, en-
traré punt per punt en el nostre posicionament.

Al punt 1 reconeixem la necessitat d’impulsar precisa-
ment el diàleg del Govern amb tots els grups parlamen-
taris i amb les organitzacions municipalistes i amb les 
principals entitats i moviments socials, per tal d’aïllar 
socialment les minories violentes, la gent i els grups 
organitzats que practiquen la violència aprofitant actes 
de manifestació i de protesta que són no només legals, 
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sinó també legítims. Això ho compartim plenament. 
Però pensem que no cal entrar a definir un nou enfoca-
ment de les polítiques de seguretat basat en les garan-
ties dels drets d’expressió i de manifestació pacífica de 
la ciutadania, i pensem que no cal perquè és l’enfoca-
ment d’una policia democràtica i pensem que disposem 
d’una policia democràtica i, per tant, el Cos de Mossos 
d’Esquadra actualment ja actua amb aquesta visió.

En el punt 2 celebrem el canvi introduït amb l’esme-
na acceptada, una esmena presentada per Esquerra, i, 
per tant, hi votarem a favor. Coincideixo amb el se-
nyor Bosch que cal impulsar –i, bé, posar-ne en vigor 
la reglamentació– el funcionament dels consells de se-
guretat. Cal informar de primera mà la societat civil, 
cal ser transparents tant com es pugui, cal explicar a la 
societat civil què es fa, per què es fa, com es fa, i bus-
car també sinergies per millorar la seguretat ciutadana 
i el manteniment de l’ordre públic.

Al punt 3 hi hem presentat esmena per tal de declarar 
de forma pública i solemne la solidaritat amb totes les 
víctimes derivades de l’acció policial, de l’ús legítim 
de la força en el manteniment de l’ordre públic, i ins-
tar el Govern a aplicar de forma ràpida les mesures de 
reparació i rescabalament ja aprovades per aquest Par-
lament. No entrem en el..., no ens acaba d’agradar la 
figura del perdó, en aquest cas, sinó de la solidaritat, i, 
per tant, ens abstindrem en aquest punt.

Al punt 4 ja li anuncio que també ens abstindrem, per-
què no ens sembla oportú portar en aquests moments 
aquesta qüestió, que encara està sub iudice, i no volem 
entrar en altres valoracions.

Respecte al punt 5, el relacionat amb el senyor Alfon-
so Bayard –que també vull mostrar la solidaritat del 
nostre grup amb la seva família–, ens consta que ja hi 
ha hagut contactes amb la família i, bé, hem presentat 
una esmena, que ha estat transaccionada també, junta-
ment amb l’esmena d’Esquerra, i, per tant, li donarem 
suport en la seva redacció definitiva.

Respecte al punt 6, és un altre punt amb dues propos-
tes en què només podem estar parcialment d’acord. Hi 
hem presentat esmena, no ens ha estat acceptada; per 
tant, també li anuncio que ens hi abstindrem.

Respecte al punt 7, hi votarem en contra, perquè no 
compartim la visió que la policia, que el Cos de Mos-
sos d’Esquadra actua vulnerant drets i llibertats ciu-
tadanes.

I finalment, respecte al punt 8, que insta el Govern 
a crear una mesa sectorial de negociació del Cos de 
Mossos d’Esquadra, ens sembla oportuna. Les especi-
ficitats del mateix cos, la forma..., les seves funcions, 
la penositat, els riscos, doncs, fan pensar que seria bo 
que es tractessin aquestes qüestions laborals en una 
mesa específica. És una demanda dels sindicats, i nos-
altres hi estarem a favor.

I, bé, saludar o donar la benvinguda al nou director 
general. Manifestar que ens ha agradat que avui ma-
teix hagi mantingut un primer contacte. I esperem que 
faci millor tasca que el seu antecessor.

Gràcies.

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor diputat. També ha presentat esmenes 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i en el 
seu nom té ara la paraula l’il·lustríssim diputat senyor 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades, dei-
xin-me en primer lloc fer un comentari respecte a la 
contextualització que ha fet de la moció el senyor Jau-
me Bosch, fonamentalment per dues qüestions. Una, 
aquesta moció deriva d’una interpel·lació que era bàsi-
cament un intent objectiu –un intent objectiu– de de-
manar el cessament del director general de la Policia. 
Les circumstàncies han canviat, fins al punt que el 
contingut de la moció també ha canviat. I ara li ex-
plicaré bàsicament per què nosaltres hem plantejat 
esmenes de supressió en molts casos: perquè moltes 
de les qüestions que es plantegen en aquesta moció ja  
estan fetes, moltes de les coses que planteja en aques-
ta moció ja estan fetes, i d’altres –no masses–, home, 
són qüestions estratègiques que deriven absolutament 
de forma diferenciada d’un plantejament de la segu-
retat que tenim entre Convergència i Iniciativa. I, òb-
viament, el plantejament d’Iniciativa és radicalment 
diferent del que pot fer en un moment determinat un 
govern de Convergència i Unió des de la perspectiva 
de seguretat. I és bo que la gent sàpiga també que hi 
ha diferències, i, per tant, és obvi que no podem vo-
tar el que realment xoca amb els principis bàsics de la 
seguretat des d’una perspectiva, hi insisteixo, de Con-
vergència i Unió.

Concretament, quan es planteja en el primer punt que 
s’ha d’impulsar el diàleg..., l’estem impulsant, el dià-
leg. Són una constant, les manifestacions que hem fet 
des d’aquest grup parlamentari, i a més a més aquest 
diàleg es veu amb reunions, amb la bona disposició del 
conseller i amb totes aquelles qüestions que tinguin  
a veure amb la seguretat. Aquest diàleg hi és. I el que a 
nosaltres ens semblava adequat era dir: «continuant el 
que estem fent», que és dialogar, en una matèria espe-
cialment delicada –i en això sí que estem tots d’acord–, 
que és el problema de la seguretat, i en alguns casos 
concrets que, a més a més, s’han vist els darrers temps.

En segon lloc, pel que fa a la qüestió de la mort del se-
nyor Bayard –de qui aprofito també per saludar la seva 
família–, ens hem ens reunit els grups parlamentaris, 
pràcticament tots s’han reunit amb la família; hem es-
coltat, hem acceptat el que ens han explicat. I nosaltres 
intentarem en la mesura del possible, des del Govern, 
assumir les inquietuds que aquesta situació ha derivat 
no només d’una forma concreta per a ells, que segu-
rament el que els motiva en aquest moment no és tant 
–que òbviament genera tota la solidaritat del món– la 
qüestió concreta..., sinó la revisió dels protocols en ca-
sos com aquests, que el Govern, d’alguna manera, o 
el departament els revisi. Per tant, això ens vam com-
prometre a fer-ho, reiterem que ho continuarem fent i, 
a més a més, en el moment que des d’una perspectiva 
formal el departament hagi acabat la investigació que 
té oberta..., i, com que està oberta, difícilment podem 
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presentar cap tipus de conclusió, perquè el que no vo-
lem, també, per altra banda és transformar aquest cas 
en altres casos en què ja tenim certa experiència. I, per 
tant, l’objectiu fonamental és: transparència; compro-
mís amb les persones directament afectades, que els 
traslladarem totes les qüestions que tenen a veure amb 
l’assumpte, i, per altra banda, també disposats, si cal, 
a revisar el protocol en qüestió. En aquest punt estem 
d’acord, i el votarem a favor.

En la resta de coses ja li he insistit que algunes s’es-
tan fent. Pel que fa, per exemple, a la qüestió de l’Es-
ter Quintana, hem demanat disculpes pel tema Ester 
Quintana i a ella personalment en les moltíssimes oca-
sions que hi ha hagut comissió i que ella ha assistit 
físicament a la comissió; ho hem fet. I, a més a més, 
el que és transcendent sobre la qüestió que té a veure 
amb Ester Quintana és que va motivar una comissió 
d’estudi sobre les bales de goma i, a més a més, ma-
joritàriament, vam prendre acords respecte a aquesta 
qüestió, i han generat, per exemple, un protocol que 
alguns han dit, no necessàriament el Govern, que era 
pioner des d’aquesta perspectiva.

El senyor Bayard i la família Bayard, els ho hem co-
mentat també, és perfectament possible que puguin, 
d’alguna manera, assumir aquest protocol i que pu-
guin endegar les accions que permeten aquest proto-
col des d’una perspectiva legal, que són a més a més 
compatibles amb les accions que hagin pogut iniciar 
des d’un punt de vista judicial.

I, en darrer terme, no és tant una qüestió de cent dies; 
la seguretat necessita consens, la seguretat necessita 
que no sigui utilitzada de forma demagògica i la segu-
retat necessita un projecte de país, òbviament. Nosal-
tres en moltes qüestions estem d’acord amb vostès que 
hi han qüestions que són clarament integrals i estra-
tègiques per al país; la seguretat ho és. Hi ha un nou 
director general; el que demana segurament el director 
general, i així ho ha fet, perquè sé que ho ha fet..., que 
ha intentat o ha contactat amb tots els representants 
dels grups parlamentaris. Hi ha una bona predisposi-
ció al diàleg. Som conscients de la delicadesa de de-
terminades situacions, però el que demanem també en 
coresponsabilitat amb això és lleialtat, lleialtat en la 
necessitat de tenir un projecte de seguretat molt i molt 
connectat, coordinat, consensuat, que faci que qualse-
vol problemàtica que genera no generi, des d’una pers-
pectiva política, una lluita que no beneficia, certament, 
absolutament ningú.

Per tant, el que li demanaria a la presidenta, i pel que fa 
als punts..., o al president, pel que fa als punts a votar, és 
que demanaríem la votació separada del punt 5, perquè 
em sembla que és el punt realment que nosaltres a més 
a més tenim interès a votar-lo a favor perquè hem pres 
clarament un compromís des d’aquesta perspectiva.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. També ha presentat esmenes, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, la 
diputada Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Conseller, diputats i diputades..., 
miri, senyor Bosch, nosaltres, quan vam veure que 
mantenia una interpel·lació i una moció vinculada a un 
cessament polític, no li vam poder dir en aquell mo-
ment, perquè la interpel·lació era al Govern, li ho diem 
ara, no ho vam trobar oportú; no ho vam trobar opor-
tú en la mesura que ja s’havia produït el gest de res-
ponsabilitat política i, per tant, dequeia en si mateixa, 
en base al mateix objectiu de la seva interpel·lació, el 
manteniment d’aquesta iniciativa, això.

Partint d’aquí, el contingut que vostè ens ha ofert 
l’hem tractat de treballar amb unes esmenes, algunes 
de les quals vostè ha acollit –dues, concretament– i 
que subscrivim. Però volíem posar en valor, abans 
d’entrar a la resta d’esmenes que no ens ha acceptat, el 
que ha fet aquest Parlament en aquesta legislatura res-
pecte a les polítiques de seguretat pública i a algunes 
de les qüestions que vostè toca en els diferents aspec-
tes de la moció.

Just com a conseqüència de la responsabilitat que s’ha-
via d’assumir davant de les víctimes de pilotes de goma,  
es crea una comissió d’estudi sobre el model de segure-
tat pública i esdeveniments de masses, i es prenen unes 
mesures on es prohibeixen les pilotes de goma –pri-
mer país del món que ho fa formalment–, s’accentua 
un nou model de seguretat pública i una revisió dels 
protocols de la Brimo, s’accepta la realització i el dis-
seny i la publicació recent al departament d’un protocol 
d’indemnització a les víctimes per responsabilitat ob-
jectiva –molts pocs països tenen un mecanisme així–, i 
finalment hi ha hagut un gest de responsabilitat política 
–escassos en la vida política de la majoria dels països 
comparats, escassos. Clar, això ho volem posar en va-
lor, perquè això són mesures i són avanços.

També volem posar en valor un concepte de segure-
tat pública que, quan vostès tenien responsabilitat en 
aquest departament, una servidora sap que el defensa-
va, que és tenir consciència de la fragilitat de determi-
nats serveis públics, com poden ser la policia, la salut 
o l’educació, a l’hora de fer un ús legítim del que és la 
tàctica política o l’oposició política.

Aquesta fragilitat vostès la van patir, inclús, li diria 
jo, de forma lamentable –de forma lamentable–, però 
sempre s’és a temps de corregir. El que no és, penso jo, 
corregir és potser reiterar quan s’està a l’oposició ges-
tualitats d’oposició política de les quals un ha hagut 
d’aprendre molt i que són arriscades. I part del con-
tingut d’aquesta moció –part del contingut d’aquesta 
moció–, pel que fa, i ho concreto, a la consideració de 
les víctimes, ens sembla –i així ho hem fet nosaltres  
a les esmenes– que requeria –requeria– una certa sen-
sibilitat per deixar les víctimes ja en el lloc que estan, 
poder fer la nostra feina i posar en valor –posar en va-
lor– totes les mesures que s’han aprovat en aquest Par-
lament.

Celebrem, i en això li reconec que ha fet un esforç de 
consens, i li ho agraïm, que, pel que fa al recent i la-
mentable esdeveniment de la mort del senyor Bayard, 
hagin pogut trobar la manera de consensuar i que avui 
es puguin aprovar en aquesta moció dues qüestions 
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que ja s’han fet, però que són imprescindibles de ser 
aprovades formalment, entre altres coses perquè estan 
demanades per 21.000 persones que han recollit sig-
natures, no?, i és que l’aspecte de la salut mental sigui  
prioritari en la consideració de les actuacions policials.  
El protocol existent..., nosaltres el mateix dia que hi va 
haver la concentració de la família a la plaça Molina 
vam fer pregunta al Govern en aquest tema; ens cons-
ta que el departament va reaccionar. I, per tant, el més 
important –a partir de la moció, avui també s’aprova 
en aquest Parlament, en el punt 5– és que això no es 
torni a repetir, que això no es torni a repetir i que, per 
tant, la salut mental, la consideració de les persones 
malaltes en tots els serveis públics, també en el poli-
cial, sigui considerada per raons de dignitat, de salut i 
del dret a la vida.

La qüestió vinculada a les víctimes demana una ex-
quisidesa, una pulcritud, que entenem nosaltres que 
hauríem pogut consensuar pel que fa a les esmenes 
que hem presentat. I lamentem, en tot cas, que no ha-
gin pogut ser acceptades i hàgim pogut avançar en 
aquesta línia.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Ara és l’hora de posicionar-se la 
resta de grups que no han presentat esmenes. En pri-
mer terme, pel Grup Parlamentari Socialista, el seu 
diputat senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Conseller, diputades, diputats, vol-
dria que les meves primeres paraules fossin adreça-
des a la família del senyor Bayard per transmetre’ls en 
nom del Grup Parlamentari Socialista el nostre condol 
i el nostre afecte. Entenem que les circumstàncies per 
què estan passant han de ser molt i molt dures.

En segon terme, voldria expressar també el suport del 
Grup Parlamentari Socialista a la moció que presen-
ta el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, que en termes generals, doncs, hi 
coincidim. Com és evident tindríem els nostres mati-
sos a fer, especialment pel que fa als punts 3, 4 i 7, i ara 
exposaré breument per què, però ens hem abstingut de  
redactar-hi esmenes perquè en termes generals consi-
deràvem que era adequada una reflexió, especialment 
ara que s’inicia una nova etapa, al voltant de temes que 
han estat molt punyents en la gestió de la seguretat ciu-
tadana i de l’ordre públic en els darrers temps, no?

Pel que fa al punt número 3, i li comento també el punt 
número 4, enteníem que hi havia esmenes del Grup 
de Ciutadans i també del Grup d’Esquerra Republica-
na que nosaltres hauríem considerat bo incloure-les,  
perquè consideràvem que milloraven el text que vostès 
proposaven i que facilitaven un cert grau de consens 
al voltant d’aquests dos punts. Perquè és veritat que 
nosaltres no som especialment amics del fet que els 
parlaments demanin perdó a les víctimes d’una o altra 
actuació pública quan els parlaments, en realitat, no 
són els responsables últims d’aquestes actuacions, per-

què segurament en el seu si hi trobaríem partidaris i 
detractors de les polítiques públiques o de la forma de 
gestionar que han portat que una situació determina-
da s’hagi donat. Però entenem, i tanmateix per això hi 
donarem suport, que és bo que hi hagi un acte de re-
coneixement públic i un acte, diguem-ne, que provi de  
reconciliar una institució pública amb el sentiment  
de greuge que pugui existir entre les víctimes.

En segon terme, en el punt 4, que també li dic que 
podria haver-hi esmenes amb què hauríem estat més 
d’acord que amb la formulació que vostès fan..., tan-
mateix hi donarem suport, perquè, encara que creiem  
que és bo esperar que sigui un jutge el que acabi d’es-
tablir quins són els fets que es van produir exacta-
ment, la veritat és que nosaltres vam estar presents a 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic, i vam sentir el testimoni de la doctora Estella 
Fernández, l’oftalmòloga que va estar portant diver-
ses lesions molt similars a les que va patir la senyo-
ra Quintana, i, de fet, a la senyora Quintana mateix. 
I creiem que, després de sentida la seva exposició, que 
tothom pot consultar en el registre, diguem-ne, de la  
videoteca de la web del Parlament de Catalunya, creiem  
que, vist això i la interlocutòria judicial que va ser 
coneguda fa uns dies, doncs, poden quedar racional-
ment pocs dubtes respecte a quin és l’origen de la le-
sió de la senyora Quintana. I, a més a més, hem de dir 
que el Govern de la Generalitat, amb el senyor Manel 
Prat al capdavant de la Direcció General de la Policia, 
va donar, sense esperar tampoc a cap resolució judi- 
cial, fins a cinc versions diferents del que havia passat 
aquell dia, si és que nosaltres no ens hem descomptat, 
perquè crec que va arribar un punt en què era difícil 
portar el compte de les versions que s’havien donat. 
Per tant, considerem que fóra bo que el Govern fes 
una reflexió respecte a això.

Clar, la resta de propostes que vostès fan ens sem-
blen adients, ens semblen escaients, i creiem que han 
de contribuir al fet que repensem entre tots i intentem 
consensuar un model de seguretat ciutadana i d’ordre 
públic; no només d’ordre públic, que a vegades ens 
centrem moltíssim en el debat sobre aquesta qüestió i 
tan important o més és el debat sobre la seguretat amb 
una concepció integral, no?, no nomes la seguretat que 
pot proporcionar el Cos de Mossos d’Esquadra, sinó 
la seguretat material de les persones.

Bé, en aquesta nova etapa ens hi trobaran, ens hi troba-
rà el conseller, tot i que li he de dir –i aprofito l’ocasió 
que el tinc aquí– que l’altre dia vam quedar certament 
perplexos pel que ens va contestar a preguntes d’aquest 
mateix diputat respecte a les motivacions de la dimis-
sió del senyor Prat en el moment precís en què ho va 
fer. Avui la senyora Calvet ha dit que era un acte de res-
ponsabilitat política. Doncs, bé, l’explicació que se’ns 
havia donat fins al moment és que es tractava de raons 
personals, les que l’havien portat a dimitir. 

I, escoltin, al mig d’una crisi com la que s’estava pro-
duint, era bastant més que raonable preguntar sobre 
les raons que havien conduit a aquesta dimissió. I vos-
tè, senyor conseller, em va qualificar d’indigne per 
qüestionar el moment triat. 
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Em pregunto, senyor conseller, si també considera que 
és indigne el senyor alcalde de Barcelona, que li va 
qüestionar exactament el mateix poques hores després.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. També per fixar posició, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades, bé, 
a part d’algunes qüestions concretes, que després m’hi 
referiré, aquesta moció..., podríem dividir el seu àmbit 
en tres apartats clarament diferenciats.

En primer lloc, nosaltres volem mostrar la nostra sor-
presa i el rebuig, alhora, tant pel que diu la moció com 
per l’esperit que traspua tota la moció, perquè nosal-
tres entenem que esdevé una declaració de culpabilitat 
general dels mossos d’esquadra. Amb aquesta moció 
el que es pretén, en definitiva, és declarar els mossos 
culpables, i no es respecta la presumpció d’innocèn-
cia dels agents dels Mossos que es puguin trobar im-
mersos en algun procediment judicial. Es declara els  
mossos culpables, només amb arguments polítics i 
sense una sentència ni un judici just.

Per tant, nosaltres, des del Partit Popular no contribui- 
rem a aquesta utilització política dels Mossos d’Es-
quadra i no contribuirem a deslegitimar el Cos dels 
Mossos d’Esquadra. Entenem que la moció esdevé un 
atac, sense justificació, al cos i, en definitiva, si em 
permet l’expressió que ho podria resumir, un judici 
polític al Cos dels Mossos d’Esquadra, pel que vostès 
expressen i com ho expressen al llarg de la moció.

El segon gran àmbit de què parla aquesta moció és, al 
nostre entendre, la utilització política també de les víc-
times que es fa en dos casos concrets, i nosaltres creiem  
que cal denunciar aquesta manera de fer política, sin-
cerament, discrepem absolutament d’aquesta manera 
de fer política. Nosaltres pensem que el millor respec-
te a les víctimes i a les seves famílies, precisament, és 
deixar que la justícia actuï, i actuï ràpidament, sense 
interferències polítiques. I això, al nostre entendre, no 
passa en la seva moció i no passa amb el que proposa 
amb relació al punt 4 i punt 5.1.

Nosaltres sí que entenem que té sentit, i per això li do-
narem recolzament, la transacció que s’ha fet respec-
te..., on es demana que es puguin avaluar els protocols 
d’actuació dels Mossos d’Esquadra respecte a aque-
lles persones que puguin patir malalties de salut men-
tal, però fruit d’una avaluació prèvia i sense prejutjar 
abans el sentit d’aquesta avaluació, i, per tant, si hi han 
elements a millorar, que es millorin, i si hi ha elements 
que s’arriba a la conclusió que s’han fet correctament, 
doncs, haurem d’assumir també aquesta conclusió.

Per tant, màxim respecte a les víctimes i a les seves 
famílies.

Reclamar una actuació judicial ràpida i sense pressions  
polítiques. I, al nostre entendre, la seva moció el que 
pretén..., o esdevé, en definitiva, un intent d’interferir, 
al nostre entendre de forma irresponsable, en les ins-
truccions judicials que poden estar en curs.

El tercer gran àmbit que ens trobem aquí són les refe-
rències que vostès fan a Can Vies. I vagi per endavant 
que nosaltres rebutgem clarament tota la violència que 
ha comportat el desallotjament de Can Vies i la con-
demnem de forma clara. Ahir vostès van poder escol-
tar una interpel·lació que fèiem al conseller d’Interior, 
on deixàvem clar, en aquest sentit, el nostre posiciona-
ment. A nosaltres ens ha sobtat la manera en què vostès 
fan més o menys aquest rebuig o aquesta condemna, 
que és d’una forma indirecta; és a dir, no, escolti, en 
comptes de dir: «El Parlament rebutja i condemna...», 
vostès diuen: «No, ens referim a un tercer, que és la sín-
dica, que diu no sé què...», etcètera. Curiós, una mane-
ra de condemnar la violència curiosa. Segurament, una 
certa explicació la podrem tenir en el fet, doncs, que, 
com ja vam dir ahir, aquesta violència va ser exerci-
da per l’esquerra radical i, per tant, busquem elements 
no prou clars. Nosaltres ja li anunciem, no?, que nosal-
tres en la moció subsegüent a la interpel·lació que vam 
presentar ahir farem una declaració clara de condemna 
d’aquesta violència, sense pal·liatius, sense remetre’ns a 
re, d’una forma clara, amb el to que vostè ja coneix, que 
és en el sentit que nosaltres volíem que el Parlament 
pogués assumir una declaració institucional d’un re-
buig clar, nítid, a la violència exercida al barri de Sants 
aquests darrers dies.

I, respecte a les qüestions concretes, fonamentalment 
n’hi han dues. Una, la constitució de la mesa sectorial,  
que nosaltres això ho votarem favorablement, entre 
altres coses, perquè també ho hem proposat en el si 
d’aquest Parlament i no hem tingut èxit; esperem que 
aquesta vegada ho puguem aprovar. I en segon lloc, 
que es convoqui el Consell de Seguretat de Catalunya; 
entenem que s’ha de convocar, que és un bon espai on 
el conseller pot explicar les últimes actuacions... Però 
si es convoca aquest consell entenem que el punt 1 no 
té sentit, eh?, perquè és, una mica, dir exactament el 
mateix, no? I, per tant, creiem que l’àmbit de partici-
pació és el Consell de Seguretat de Catalunya, que és 
el que s’ha d’exercir i s’ha de convocar.

I acabar amb una petita referència al representant de 
Convergència i Unió. Vistes les decisions que ha pres el 
conseller d’Interior –ja li ho vam dir ahir, i per això li 
ho reiterem– i vistes les polítiques que ha impulsat, les 
diferències entre Convergència i Unió i Iniciativa per 
Catalunya cada cop són més minses, cada cop s’assem-
blen vostès més... (Veus de fons.) Sí, no, sí, s’assemblen 
més, perquè és el que li deia ahir: tornen les polítiques 
del tripartit, i, per tant, vostès, junt amb Esquerra i Ini-
ciativa, en matèria de seguretat, cada cop són el mateix.

Gràcies, senyor president.

(Remor de veus.)
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La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bon dia de nou. Especialment sa-
ludar la família de l’Alfons Bayard. En tres blocs, o en 
quatre, que contempla la moció d’Iniciativa...

Un, sobre la dimissió de Manel Prat. Per nosaltres 
clou una part d’una època que podríem singularitzar 
en quatre frases que l’han definit: «O generem pànic 
o no els traiem d’aquí» –inspector Hermida, desallot-
jament de plaça Catalunya–, «Atonyinaríem fins al 
mahatma Gandhi» –Sergi Pla, comissari de Recur-
sos Operatius–, «Anirem més enllà de la llei» –Felip 
Puig–, «Els perseguirem com a rates de claveguera» 
–comissari en cap David Piqué, el Dia de les Esqua-
dres. I encara continua, perquè llegir la setmana pas-
sada el tuit d’un portaveu sindical que deia: «Ja que 
els polítics no ho fan, ho farem els policies» és una 
sinistra apologia del colpisme, i així comencen –per-
donin d’exabrupte– totes les dictadures.

Dit això, ens volem centrar en el més important. Morts 
sota custòdia, Alfons Bayard, i plou sobre mullat: 
malauradament, el 2004 i el 2006 també va haver-hi 
morts de persones afectades per diferents tipus de ma-
lalties mentals, a Cercs, Santa Susanna... Deuen re-
cordar perfectament l’escena de Santa Susanna, d’una 
persona que patia esquizofrènia. Es va fer un protocol 
normalitzat de treball, i ara resulta que tampoc fun-
ciona, el 2014. Juan Carlos Benítez: policies que de-
claren que li van aplicar relaxació muscular, policies 
imputats per esborrar vídeos de mòbils de veïns que 
havien gravat l’escena i policies que es rapen tot el ca-
bell i tots els braços per evitar la prova de tòxics. I  
Ester Quintana, òbviament, que no tindré temps 
d’abordar-ho. Però encara hi ha gent –i el senyor Cal-
bó ho deia– que fa onze anys que espera que es faci 
justícia per haver perdut un ull, en aquest cas, pel Cos 
Nacional de Policia.

També hi ha la referència a les morts sota custòdia; 
s’ha de poder parlar de les morts sota custòdia. El mes 
que ve hi haurà el Dia Internacional contra la Tortura; 
l’informe de la Coordinadora per a la Prevenció apunta 
a quaranta-cinc casos a Catalunya que afecten vuitan-
ta-tres persones; vint-i-tres casos que afecten quaranta-
set persones en el cas dels Mossos d’Esquadra i quatre 
morts sota custòdia. Quatre morts sota custòdia no és 
cap acusació de culpabilitat, és una realitat, que hi ha 
persones que moren a comissaria o que moren també 
als CIE.

Per tant, primer, òbviament, tota la nostra estima per 
la família Bayard, per la família Benítez, òbviament 
per Ester Quintana...

I després hi ha un tema que travessa transversalment, 
que és la qüestió de Can Vies. En perspectiva, crec que 
és una reflexió oportuna que tot el que ha passat era 
absolutament evitable. Si algú analitza el que ha pas-
sat, acabem de fer un loop per tornar al 25 de maig, 
estem al mateix lloc on hi havia un conflicte veïnal, 

que s’arrossega fa disset anys, amb una querella que va 
posar, tot sigui dit, el tripartit en el seu moment, un al-
calde socialista, el 2007, i, per tant..., que és la crònica 
d’un absurd també, d’un menyspreu i d’una incapacitat 
d’entendre la ciutat; també d’una injustícia i d’un abús. 
Nosaltres també hem dit que és violència política ins-
titucional enderrocar disset anys de cultura popular i 
autogestionada. I aquí a vegades es fa el doble joc, per-
què ahir el senyor Calbó deia coses..., que si no s’ha fet 
res. El 1997 –delegada del Govern García Valdecasas, 
totes les competències del Cos Nacional de la Policia, 
i governava el PP– tampoc van fer res. Perquè el movi-
ment ocupa existeix en aquest país des del 1984.

I acabo. En el relat oficial, nosaltres sempre hem apos-
tat per una societat lliure de qualsevol tipus de vio-
lència. Venim de la cultura de la desobediència civil, 
lluitem per desactivar tots els espirals i escenaris que 
porten que es produeixin fets de totes les violències, 
de totes, i, per tant, apel·lem a l’autotutela i al respecte. 
Però el punt 1 i el punt 6.1, que en demanarem vota-
ció separada, em sembla que no entren en aquest relat, 
com a mínim des de la nostra perspectiva, de la re-
solució, la gestió i l’autogestió alternativa per resoldre 
els conflictes.

Finalment, acabo amb tres referències, ja que parlem de 
drets civils. Aquest cap de setmana és jornada de lluites 
contra els centres d’internament d’estrangers. Idrissa 
Diallo va morir a Barcelona el gener del 2012; Aramis 
Manukyan va morir el desembre del 2013. I participa-
rem i donem ple suport..., és un nou dia, quan parlem 
de Can Vies, per recordar que el Sergi encara continua 
empresonat injustament, a través d’un atestat policial 
de la Guàrdia Urbana que és de Kafka com a mínim.

I quan es parla de legitimació i deslegitimació 
–i amb això acabaré–, òbviament, el nostre model no 
és l’avantprojecte de llei mordassa, que penalitza pre-
cisament la desobediència civil pacífica, perquè és 
mentida. També quan es protesta pacíficament: cin-
quanta-nou ferits a plaça Catalunya el 27 de maig del 
2011, que han quedat en absoluta impunitat; pla Caufec 
contra l’especulació, vint anys de lluita i els demanen 
nou anys de presó per protestar pacíficament... Perme-
tin-me l’autodeslegitimació del Cos Nacional de Po-
licia espanyola a Catalunya. La setmana passada van 
condemnar, per proxenetisme, per corrupció policial, 
Fernando Martínez –suposo que el coneixen, és advo-
cat del PP, era membre de la Comissió de Garanties–,  
el comissari Luis Gómez i l’inspector José Javier  
Martín, àlies Jordi, que el 1997 era qui feia els infor-
mes contra Can Vies; un inspector que va ser denunciat  
quatre cops per tortures. Al Jordi jo només li vull dir 
una cosa, parafrasejant Benedetti: «T’han condemnat a 
sis anys de presó. Déu t’empari, Jordi, Déu t’empari o, 
millor, Déu et rebenti.»

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Jaume Bosch.
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Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Jo vull començar, en primer lloc... 
Bé, tots els grups tenen les esmenes transaccionades 
que hem aconseguit, i les té també la Mesa. Sí que 
voldria dir que vull agrair l’esforç de tots els grups 
per arribar a un acord en el tema de l’Alfons Bayard i 
agrair l’esforç de darrera hora també de Convergència 
i Unió per poder fer l’acord.

En tot cas, vull recordar una cosa a tothom: quan vam 
presentar la moció, després d’entrevistar-nos amb la 
família del senyor Alfonso Bayard, el Departament 
d’Interior encara no s’havia ni tan sols posat en con-
tacte amb ells; per això la vam presentar, la moció. 
Que després de fer la interpel·lació i presentada la mo-
ció el departament els ha rebut, és cert; però quan la 
vam presentar no els havia rebut, per això la vam pre-
sentar. Això, que quedi clar.

La segona qüestió és un comentari a la senyora Gem-
ma Calvet; altres diputats l’hi han fet en altres oca- 
sions. Senyora Calvet, vostè és una diputada com tots 
els altres, no està per sobre del bé i del mal. (Remor de 
veus.) No ens doni lliçons. És a dir, què li vull dir amb 
això? Que quan..., no ens digui que els altres fem tàc-
tica política i vostè parla en bé del país. No, en tot cas, 
o tots fem tàctica política o tots parlem per al bé del 
país. Però no li he de demanar permís a vostè sobre si 
presento una determinada moció o una determinada 
interpel·lació. (Veus de «Molt bé!»)

I la tercera qüestió és que a nosaltres sí que ens sembla 
important que el Parlament es defineixi sobre el tema 
de l’Ester Quintana. És veritat, està pendent de judici, 
però aquí no estem parlant de responsabilitats penals. 
El senyor Manel Prat –els ho vull recordar a tots i a to-
tes– va presentar la dimissió i el mateix dia va dir que  
ell corroborava que no havien estat els Mossos els  
que havien disparat a la senyora Ester Quintana; això 
ho va dir el dia que va presentar la dimissió. I el que 
nosaltres volem saber és si el Parlament dóna suport a 
aquesta visió política –no judicial, que ja se n’establi-
ran les responsabilitats: política– sobre aquest tema. 
I, per tant, nosaltres, presidenta, demanem que aquest 
punt, el número 4, tingui votació separada i es llegeixi 
abans que sigui objecte de votació.

I, finalment, el senyor Lluís Guinó deia: «Hi ha dife-
rències lògiques, això és la democràcia.» Però jo tam-
bé estic absolutament convençut –i crec que en això 
coincidim– que hi ha un gruix en el tema de la segure-
tat en què hauríem d’intentar fer un esforç tots plegats 
per mantenir un acord global en temes fonamentals. 
I nosaltres, ara que s’ha produït el cessament del se-
nyor Manel Prat o la dimissió del senyor Manel Prat, 
ara els fem aquest oferiment també. I fins i tot li ho 
dic al revés: acceptem l’oferiment que ha fet el con-
seller Espadaler, volem dialogar. En aquest Parlament 
ha funcionat durant molts anys un acord bàsic entre 
Convergència i Unió, Esquerra, el PSC i Iniciativa so-
bre el model de seguretat i sobre el paper del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Alguns grups que diuen que de-
fensen el Cos de Mossos d’Esquadra de seguida que 
poden diuen que les seves competències les haurien 
d’exercir els cossos de seguretat de l’Estat o qüestio-

nen el funcionament dels Mossos d’Esquadra quan es-
tan en conflicte de competències amb cossos de segu-
retat de l’Estat.

Estem disposats a fer un esforç per recuperar aquell 
consens, que es va trencar per motius ics i que ha estat 
trencat durant tot aquest temps. Nosaltres estem dispo-
sats a dialogar i a parlar. El que no ens poden demanar 
és que acatem el que digui el Departament d’Interior. 
Nosaltres també hi volem dir la nostra, la direm, i estic 
absolutament convençut que si posem una bona inten-
ció per part de tots seria positiu per a Catalunya, i més 
en els moments que vivim, que hi hagués un acord bà-
sic sobre els temes de seguretat en aquest país.

(Veus de «Molt bé!» i alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Senyora 
Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Per demanar votació separada de 
l’1, 3, 4 i 6, per una banda...

La presidenta

3, 4 i 6.

Carina Mejías Sánchez

1, 3, 4 i 6, per una banda; el 7, per una altra, i 2, 5 i 8, 
per una altra.

(David Fernàndez i Ramos demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Només per demanar votació separada, com he dit 
abans, del punt 1 i del punt 6.1.

La presidenta

Punt 1 i punt 6.1. 

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per demanar votació separada dels punts 2, 5.2 i 8, i, 
per una altra banda, el 5.1.

(Pausa llarga. J. Lluís Salvadó i Tenesa demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Salvadó.
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J. Lluís Salvadó i Tenesa

Per demanar votació separada de tots els punts.

La presidenta

De tots els punts? 

J. Lluís Salvadó i Tenesa

De tots, sí.

La presidenta

Ah, ho podia haver dit abans...

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Així ho arreglem tot ja.

La presidenta

Estava ordenant totes les peticions... 

Doncs, comencem les votacions pel punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 31 vots a favor, 82 en contra i 12 
abstencions.

Votem ara el punt 2.

Comença la votació.

He estat aprovat per 78 vots a favor i 47 en contra.

(Remor de veus.) Senyor Amorós, no pot votar. (Per-
sisteix la remor de veus.) Continuem? (Pausa.)

Votem el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 32 vots a favor, 64 en contra i 28 
abstencions.

I, abans de votar el punt 4, en donem lectura.

El vicepresident segon

Punt 4: «El Parlament insta el Departament d’Interior 
a reconèixer que la senyora Ester Quintana va ser feri-

da a Barcelona el 14 de novembre de 2012 per una ba-
la de goma disparada per algun membre del Cos dels 
Mossos d’Esquadra.»

La presidenta

Passem a la votació. 

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 64 en contra i 28 
abstencions.

Passem ara a votar el punt 5.2 –5.2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 125 vots a favor.

Votem el punt 5.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 108 vots a favor i 17 abstencions. 

(Alguns aplaudiments.)

Votem ara el punt 6.1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 49 vots a favor, 64 en contra i 12 
abstencions.

Votem ara la resta del punt 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 83 en contra i 9 
abstencions.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 32 vots a favor i 91 en contra.

I votem ara el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor i 66 en contra.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i set mi-
nuts.
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 1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
l’11 de juny, a les 10.00 h).


2. Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular. Tram. 202-00013/10. Comissió d’Afers 
Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 331, 3).


3. Proposició de llei del règim especial d’Aran. Tram. 
202-00055/10. Ponència conjunta. Debat de totalitat 
(text elaborat per la ponència: BOPC 334).


4. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors. Tram. 
261-00002/10. Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Debat i votació 
del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 333, 3).


5. Interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del 
mapa comunicatiu. Tram. 300-00180/10. Grup Mixt. 
Substanciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural. Tram. 300-00186/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei 
orgànica per la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa 
Majestat el Rei Joan Carles I de Borbó. Tram. 300-
00182/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-


nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre l’economia del tercer 
sector. Tram. 300-00183/10. Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats socials. 
Tram. 300-00181/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre la situació actual 
del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 300-00184/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre la violència que ge-
neren els grups radicals i els organitzats. Tram. 300-
00185/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les escoles bressol. Tram. 302-00168/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.


13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política. Tram. 
302-00172/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.


14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la renda mínima d’inserció i les famílies sense 
ingressos. Tram. 302-00167/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la futura seguretat social catalana. Tram. 302-
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00171/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial. Tram. 302-00173/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació i el cessament del director general de 
la Policia. Tram. 302-00170/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades l’11 de juny de 2014, a les 
10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació del transport escolar. Tram. 310-
00322/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a garantir la neutralitat políti-
ca i la imparcialitat de les administracions públiques. 
Tram. 310-00323/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament d’empreses i el de la planta de 
Schott Ibérica, SA, a Sant Adrià de Besòs (Barcelo-
nès). Tram. 310-00319/10. Maurici Lucena i Betriu, 
del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de les persones discapacitades i 
els centres especials de treball. Tram. 310-00320/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el copagament dels serveis socials. Tram. 310-
00317/10. Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’afectació mediambiental de les prospec-
cions marines a la costa nord. Tram. 310-00318/10. 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reunió entre el conseller d’Economia i Conei-
xement i el síndic major de la Sindicatura de Comp-
tes amb relació a la companyia aèria Spanair. Tram. 
310-00321/10. Carina Mejías Sánchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures de suport a la infància durant els 
mesos d’estiu. Tram. 310-00314/10. Jordi Turull i Ne-
gre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els avenços en la connexió amb metro de l’aero-
port de Barcelona - el Prat. Tram. 310-00315/10. Jordi 
Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les darreres dades turístiques. Tram. 310-
00316/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la proposta de decret de la Comissió Eu-
ropea de regulació de l’agricultura ecològica. Tram. 
310-00312/10. Dionís Guiteras i Rubio, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el desallotjament de Can Vies. Tram. 310-
00313/10. Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


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. 317-00184/10. 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. 
317-00183/10. 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. 
317-00187/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 317-
00189/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari 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. 
317-00188/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00185/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveni-
ments polítics. Tram. 317-00186/10. Jordi Turull i Ne-
gre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10


Dictamen de la Comissió d’Afers Institucio-
nals


A la presidenta del Parlament


La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha estudiat el text de la 
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislati-
va popular (tram. 202-00013/10), l’Informe de la Po-
nència i les esmenes i els vots particulars presentats 
pels grups parlamentaris.


Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 


Llei de modificació de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular


Exposició de motius


En l’actualitat, tant la comunitat jurídica com la po-
lítica reconeixen la iniciativa legislativa popular com 
un mecanisme de participació ciutadana en l’activitat 
legislativa, entenent per això la capacitat que deter-
minats ordenaments jurídics donen a un conjunt de 
ciu tadans per tal que puguin activar i instar la dis-
cussió, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació 
d’una llei.


La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al 
sistema de democràcia parlamentària, ja que la com-
plementa i la fa més rica, per tal com permet que de-
terminades demandes socials que, per les raons que 
sigui, no queden recollides en l’agenda política pu-
guin arribar al Parlament, puguin ésser-hi discutides 
i, en última instància, aprovades.


Des de fa anys, els estudis sobre democràcia i crisi 
de representació tendien a subestimar la democràcia 
directa. No obstant això, en els últims temps i, especi-
alment, des del sorgiment del fenomen anomenat mo-
viment 15-M, s’ha fet palesa la necessitat que les insti-
tucions polítiques evolucionin cap a nous mecanismes 
de participació si no volen caure en el descrèdit abso-
lut davant dels ciutadans. L’expressió de la sobirania 
popular per mitjà de la representació exclusiva dels 
partits polítics, sense cercar alternatives fora d’aquest 
marc a la crisi de representació, és un model esgotat.


Malgrat que en els últims temps aquesta necessitat de 
recerca de nous models és més incisiva, en diverses 
ocasions els diferents grups polítics ja han manifestat 
la voluntat d’acostar més l’acció política als ciutadans. 
Una d’aquestes ocasions va ésser quan es va impulsar 
i aprovar la Llei 2/1995, del 23 de març, de la iniciati-
va legislativa popular, i posteriorment, la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, la 
qual recollia tota l’experiència acumulada durant la 
vigència de la Llei 2/1995 i les manifestacions fetes 
per les entitats impulsores, que durant aquells anys 
van anar fent aportacions que van permetre una mi-
llora legislativa substancial.


Així doncs, des de l’any 1995 han estat vint-i-sis les 
iniciatives legislatives populars que el Parlament de 
Catalunya ha tramitat. Quan la iniciativa legislativa 
popular és acceptada a tràmit per l’òrgan legislatiu, 
s’obre un termini per a presentar-hi esmenes a la to-
talitat. Aquestes esmenes a la totalitat signifiquen el 
posicionament tecnicopolític respecte a l’oportunitat 
o no de tramitar la iniciativa. Un cop finit aquest ter-
mini, la iniciativa legislativa popular resta pendent 
d’ésser debatuda en sessió plenària.


Segons l’article 72 del Reglament del Parlament, 
l’ordre del dia del Ple és fixat pel president del Par-
lament, d’acord amb la Junta de Portaveus. És a dir, 
són aquestes dues institucions les que determinen la 
inclusió dels assumptes en l’ordre del dia de les sessi-
ons plenàries.


Per tant, quan es produeix la comunicació de la com-
provació i el recompte de les signatures, i la Mesa del 
Parlament accepta a tràmit la iniciativa i la publica 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la 
titularitat de la iniciativa passa a ésser de la cambra. 
Des d’aquell moment, la comissió promotora en perd 
el control i, per tant, són el president i la Junta de Por-
taveus els qui decideixen la conveniència o no de de-
batre la iniciativa en el Ple. És a dir, els promotors de 
la iniciativa queden a l’expectativa dels criteris d’opor-
tunitat dels òrgans de govern parlamentaris, a diferèn-
cia del que pot succeir en les proposicions de llei, ja 
que, tal com determina l’article 27 del Reglament del 
Parlament, la Junta de Portaveus està constituïda pels 
portaveus dels grups parlamentaris, i són aquests els 
qui, en virtut de l’article 72 del Reglament, fixen l’or-
dre del dia del Ple. Per tant, és el mateix portaveu del 
grup qui pot donar trasllat al president i a la resta de la 
Junta la necessitat o l’interès del col·lectiu que repre-
senta sobre la inclusió d’un determinat assumpte en la 
següent sessió plenària, fet que no passa en el cas de la 
iniciativa legislativa popular, que es troba desproveïda 
de representació davant aquests òrgans decisoris.


Amb aquesta llei s’intenta fer un pas més enllà de-
mostrant que la participació ciutadana és una peça 
clau en el funcionament del sistema democràtic i que 
el Parlament de Catalunya creu en aquest paper deci-
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siu que té el ciutadà. Per això es proposa d’incloure 
la necessitat de fixar un termini de quatre mesos, per 
tal que les iniciatives legislatives, un cop hagin finit 
els tràmits parlamentaris pertinents, siguin incloses 
automàticament en l’ordre del dia de la sessió plenària 
i, d’aquesta manera, no es deixi llur inclusió a l’arbitri 
dels òrgans de govern del Parlament.


D’altra banda, l’experiència de tramitació de les ini-
ciatives legislatives populars també posa en relleu la 
necessitat de reforçar la intervenció dels promotors 
en el debat de totalitat, com també en la tramitació 
posterior de les iniciatives que superin aquest debat. 
Per això, aquesta llei reconeix als promotors noves 
facultats d’actuació i intervenció, especialment en el 
treball de les comissions legislatives.


Un altre aspecte que és important d’aclarir a l’efecte 
de la tramitació de les iniciatives legislatives populars 
és el de l’eventual afectació del pressupost vigent en 
el moment de llur tramitació. Per tal d’evitar que això 
pugui impedir la tramitació de la iniciativa, es propo-
sa la inclusió d’un mecanisme automàtic per a diferir 
l’entrada en vigor de la llei a l’exercici pressupostari 
següent.


Una altra novetat destacable és que estén la funció d’as-
sessorament que els serveis jurídics del Parlament ja 
feien respecte a les comissions promotores a totes les 
fases de la tramitació de la iniciativa, i no només a la 
fase de presentació, com actualment estableix la llei.


Finalment, cal destacar la novetat que significa el fet 
d’establir que el Parlament dicti, en el termini de sis 
mesos a comptar de la publicació d’aquesta llei, les 
instruccions pertinents per a garantir l’aplicació de la 
signatura electrònica a la presentació de les iniciati-
ves populars. Amb el compliment d’aquest requisit, es 
facilita notablement l’exercici d’aquest dret de partici-
pació ciutadana.


Aquesta llei consta de quatre articles, una disposició 
transitòria i una disposició final. Els quatre articles 
modifiquen l’article 14 i la disposició addicional pri-
mera de la Llei de la iniciativa legislativa popular i hi 
afegeixen dues disposicions addicionals i una dispo-
sició final.


Article 1. Modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006


Es modifica l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, que resta 
redactat de la manera següent: 


«Article 14. Tramitació de la proposició de llei


»1. La tramitació parlamentària s’ha de fer d’acord 
amb el que estableixen els preceptes del Reglament 
del Parlament que regulen el procediment  legislatiu, 
sens perjudici de les especialitats que especifica 
aquesta llei.


»2. El debat de totalitat de la proposició de llei ha de 
tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament a què es refereix l’article 12.3. La 
Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió 
promotora les dates d’inici i de finiment del termini.


»3. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-
venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups parlamen-
taris poden tornar a intervenir després que ho hagi fet 
el representant de la comissió promotora.


»4. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de 
tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promoto-
ra pot participar en la tramitació davant la comissió 
parlamentària corresponent per mitjà de les actuaci-
ons següents: 


»a) Ésser escoltada en els termes que el Reglament 
del Parlament estableix per a les compareixences de 
les organitzacions i els grups socials, abans que s’obri 
el període de presentació d’esmenes a l’articulat.


»b) Proposar compareixences de persones i entitats en 
el tràmit a què es refereix la lletra a. Aquestes compa-
reixences han d’ésser sotmeses a votació de la comis-
sió legislativa corresponent.


»c) Designar un representant perquè assisteixi a la 
primera reunió de la ponència nomenada per la co-
missió.


»d) Participar, per mitjà del seu representant, en les 
reunions de la ponència per a assessorar-la quan 
aquesta li ho requereixi.


»5. Un cop dictaminada la proposició de llei en co-
missió, el debat en el Ple comença amb la intervenció 
dels promotors de la iniciativa.


»6. Els serveis del Parlament han de facilitar a la co-
missió promotora la informació i la documentació 
que tingui relació directa amb la iniciativa legislati-
va o amb la seva tramitació. Així mateix, els serveis 
jurídics del Parlament han d’assessorar la comissió 
promotora amb relació al compliment dels requisits 
formals durant tota la tramitació de la iniciativa legis-
lativa. El representant de la comissió promotora ha de 
presentar les sol·licituds d’informació i assessorament 
davant la Secretaria General del Parlament.


»7. Als efectes del que estableixen els apartats ante-
riors, la comissió promotora ha de designar un repre-
sentant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la 
mesa de la comissió. El representant i el suplent han 
d’ésser membres de la comissió promotora.


»8. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa 
del Parlament propostes o queixes relatives a la trami-
tació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada 
la Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió 
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en el termini de quinze dies a partir de la recepció de 
les dites propostes o queixes.»


Article 2. Modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 1/2006


Es modifica la disposició addicional primera de la 
Llei 1/2006, que resta redactada de la manera se-
güent: 


«Primera. Signatura electrònica en la presentació de 
la iniciativa


»El Parlament, per tal de facilitar la signatura electrò-
nica en la presentació de la iniciativa legislativa popu-
lar, ha de dictar les instruccions pertinents per a ga-
rantir l’eficàcia i la seguretat d’aquest mitjà telemàtic 
en el termini de sis mesos a comptar de la publicació 
d’aquesta llei.»


Article 3. Addició de dues disposicions 
addicionals a la Llei 1/2006


S’afegeixen dues disposicions addicionals, la tercera i 
la quarta, a la Llei 1/2006, amb el text següent: 


«Tercera. Afectació pressupostària


»1. Si la proposició de llei pot implicar un augment 
de crèdits o una disminució d’ingressos amb relació 
al pressupost vigent en el moment de la seva trami-
tació parlamentària, la llei resultant de la iniciativa 
legislativa popular no pot entrar en vigor, en la part 
que comporti la dita afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent o, si escau, fins a un 
altre de posterior, si així ho determina la mateixa pro-
posició de llei.


»2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa 
del Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa 
popular al Govern perquè es posicioni sobre els seus 
efectes econòmics en el termini de vuit dies.


»3. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 1. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.


»Quarta. Criteris per al còmput del termini per a tenir 
el debat de totalitat


»1. Si el termini a què es refereix l’article 14.2 fineix 
entre períodes ordinaris de sessions, el debat de tota-
litat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple 
ordinari del període de sessions següent.


»2. Si el termini a què es refereix l’article 14.2 fineix 
quan el Parlament està dissolt, es rehabilita automà-
ticament un nou termini de dos mesos, a comptar 
de l’endemà de la constitució del nou Parlament. En 
aquest cas, la Mesa del Parlament, d’acord amb la 


Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de pre-
sentació d’esmenes a la totalitat.»


Article 4. Addició d’una disposició final a la 
Llei 1/2006


S’afegeix una nova disposició final primera a la Llei 
1/2006. Les antigues disposicions finals primera i 
segona passen a ésser, respectivament, la disposició 
final segona i la disposició final tercera. La nova dis-
posició final primera té el text següent: 


«Primera. Modificació del Reglament del Parlament


»D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament ha de fer les modificacions necessà ries 
en el seu Reglament per tal que la tramitació de les 
iniciatives legislatives populars es faci d’acord amb 
el que estableix aquesta llei. També ha d’adoptar les 
mesures necessàries per a difondre el contingut de les 
iniciatives legislatives populars i per a promoure la 
participació ciutadana durant llur tramitació parla-
mentària.»


Disposició transitòria. Termini per a la 
substanciació de les iniciatives legislatives 
populars que estan en tràmit en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei 


1. Les iniciatives legislatives populars que estiguin en 
disposició d’ésser objecte d’un debat de totalitat en el 
Ple del Parlament en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei s’han de substanciar en el termini de sis 
mesos a comptar de l’endemà de la seva entrada en 
vigor. A les iniciatives que ja hagin superat el debat 
de totalitat, se’ls aplicarà el que estableix aquesta llei 
d’acord amb llur estat de tramitació.


2. En el còmput del termini a què es refereix l’apartat 
1 només es tenen en compte els períodes ordinaris de 
sessions.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2014


El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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Esmenes reservades per a defensar en el Ple


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)


«La Comissió Promotora passarà a formar part de la 
Comissió Parlamentària que tramita aquella iniciati-
va legislativa amb veu però sense vot. Com a tal tin-
drà dret a intervenir formulant preguntes o demanant 
aclariments, en els mateixos termes que els grups par-
lamentaris.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (1)


«En tot cas, el membre designat ha de poder assistir 
a les sessions i formular preguntes o demanar acla-
riments en les compareixences de les organitzacions i 
els grups socials interessats que la comissió parlamen-
tària hagi acordat que compareguin.»


3 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)


S’addiciona un nou article 15 bis, a l’article 15 de la 
Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislati-
va popular, que queda redactat de la manera següent: 


«15 bis. En cas de que la proposició de llei presenta-
da per iniciativa legislativa popular sigui rebutjada en 
el debat a la totalitat, o la tramitació no acabi amb 
l’aprovació d’una llei, les signatures recollides seran 
considerades vàlides per demanar una consulta popu-
lar mitjançant votació segons allò que s’estableix en 
la llei de consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana. Per a que així sigui cal que la Co-
missió Promotora hagi fet constar, de manera clara, 
en el plec de recollida de signatures de la iniciativa 
legislativa ciutadana, que la signatura també compor-
ta la petició de consulta popular si finalment la tra-
mitació no conclou en l’aprovació d’una llei, indicant 
literalment el text de la pregunta a sotmetre a votació 
popular.»
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PUNT 3 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10


Text elaborat per la Ponència
Reg. 69185 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 334, pàg. 29, del 10 de juny de 2014.



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b334.pdf#page=29





 


PUNT 12 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol
Tram. 302-00168/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 69193 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les escoles bressol (tram. 300-00176/10).


Moció


El Parlament insta el Govern a: 


1. Dissenyar una planificació de centres d’educació 
infantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 
que garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qua-
litat a tota la població en condicions de igualtat social 
i territorial, atenent el principi de corresponsabilitat 
amb els ajuntaments i la comunitat educativa, així 
com respectant els projectes educatius consolidats.


2. Presentar al Parlament en el termini de 3 mesos 
aquest nou mapa de planificació d’escoles bressol.


3. Restituir el finançament de les places 0-3 anys 
a com a mínim 1600 euros per alumne/any, i com-
prometre’s a augmentar-ho progressivament fins als 
1.800 euros alumne/any. Entenent l’educació 0-3 com 
una etapa educativa fonamental.


4. Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses realit-
zades en concepte de funcionament i places d’escoles 
bressol, despesa que correspon a la Generalitat.


5. Establir un conveni marc amb el món local pel fi-
nançament estable d’aquest servei, sota els criteris de 
coresponsabilitat qualitat i equitat.


6. Incloure una clàusula de garantia de compliment 
dels compromisos de pagament a càrrec seu en els 
acords de delegació de competències i convenis de 
col·laboració que, actualment, ja tingui signats, així 
com amb els de nova creació.


7. Continuar el procés d’homogeneïtzació de les llars 
d’infants de titularitat municipal i de les de la Gene-
ralitat.


8. Instaurar una partida suficient de beques per evi-
tar la discriminació d’accés al servei d’educació 0-3 
per motius de renda. Estudiar la proposta d’establir 
els preus de les llars d’infants en funció de la renda 
de les famílies.


9. Continuar les activitats de formació als professio-
nals que es dediquen a la formació del 0-3 i presentar 
una relació de les diferents activitats que en aquesta 
matèria es realitzen.


10. Instar el Govern de l’Estat a restablir els imports 
pressupostats al Plan Educa 3 a, com a mínim, els 
nivells de 2011.


Dossier per a la sessió 34


Convocada per a l’11 de juny de 2014


Segona part


Ple del Parlament
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11. El Parlament de Catalunya constata que la modi-
ficació de la Llei de Bases de Règim Local, introdu-
ïda per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, fa necessària que la Generali-
tat de Catalunya, per garantir la viabilitat de la xarxa 
pública d’escoles bressols doti pressupostàriament, de 
forma adequada i suficient, per a cada exercici econò-
mic a aquells municipis que tinguin delegada la com-
petència de crear-les i gestionar-les en els seus termes 
municipals.


12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de la llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local en les 
corporacions locals en relació a les llars d’infants.


13. Comparèixer en seu parlamentaria, en el termini 
de tres mesos, per informar sobre les actuacions del 
Govern en matèria d’educació infantil a Catalunya.


Palau del Parlament, 29 de maig de 2014


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 69873, 69904, 69907, 69908 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69873)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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 in-
terpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00168/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1


«1. Dissenyar una planificació de centres d’educació 
infantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 
que garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qua-
litat a tota la població en condicions de igualtat social 
i territorial, atenent el principi de corresponsabilitat 
amb els ajuntaments i la comunitat educativa, així 
com respectant els projectes educatius consolidats. 
Aquesta planificació haurà d’incloure el pressupost i 
el finançament necessari per dur-la a terme.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 3


«3. Restituir per al proper curs 2014-2015 el finança-
ment de les places 0-3 anys a com a mínim 1600 eu-
ros per alumne/any, i comprometre’s a augmentar-ho 
progressivament per tal d’arribar l’any 2016 fins als 
1.800 euros alumne/any. Entenent l’educació 0-3 com 
una etapa educativa fonamental.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 4


«4. Pagar en els propers tres anys dels deutes pendents 
amb els ens locals derivats de les despeses realitzades 
en concepte de funcionament i places d’escoles bres-
sol, despesa que correspon a la Generalitat.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 11


«11. Garantir la viabilitat de la xarxa pública d’esco-
les bressols dotant-la pressupostàriament, de forma 
adequada i suficient, per a cada exercici econòmic a 
aquells municipis que tinguin delegada la competèn-
cia de crear-les i gestionar-les en els seus termes mu-
nicipals.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 12


«12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de les retallades del Go-
vern de la Generalitat en relació a les llars d’infants.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69904)


A la Mesa del Parlament


Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra 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 in-
terpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00168/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al final del punt 1


1) «[...] educatius consolidats, tot desenvolupant la 
Xarxa d’Escoles Bressol de titularitat pública de Cata-
lunya, creada per la Llei 5/2004, de 9 de juliol».


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 8


«[...] estudiar i fer efectiva, si s’escau, la proposta 
de [...]».


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 14


14) Remarcar el caràcter d’etapa educativa de les es-
coles bressol d’atenció a la primera infància, en un 
marc global de polítiques públiques d’infància i famí-
lia plenament integrades.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 15


15) Establir uns criteris mínims funcionals i de quali-
tat per a totes les escoles bressol de la xarxa pública, 
evitant l’augment de ràtios i la disminució del nombre 
d’educadors i educadores. Assegurar les mateixes con-


dicions de treball a tots i a totes els/les professionals 
de les escoles bressol de titularitat pública.


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69907)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada 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 in-
terpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00168/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 2 i 13


Informar el Parlament de les actuacions del Govern 
en matèria de primer cicle d’educació infantil a Ca-
talunya, incloent-hi sobre la configuració d’un nou 
mapa de planificació d’escoles bressol.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 3 i 5


Entendre l’educació 0-3 anys com a etapa educativa 
fonamental, i subvencionar la creació, la consolidació 
i el sosteniment de places per a infants de zero a tres 
anys en llars d’infants de titularitat municipal atenent 
a criteris de suficiència, els pressupostos de la Gene-
ralitat i els convenis subscrits amb l’administració lo-
cal, tal com preveuen els articles 42.3 i 198.2 i la Dis-
posició Addicional 22a de la LEC. En aquest sentit, 
el Departament d’Ensenyament ha d’acordar durant 
el curs 2014-2015 en el marc de la Comissió Mixta un 
pla de finançament i sosteniment estable de les escoles 
bressol municipals sota els criteris de coresponsabili-
tat, qualitat i equitat i establir el conveni marc subse-
güent amb el món local.







 4 | Sessió plenària 34


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


4. Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses realit-
zades en concepte de funcionament i places d’esco-
les bressol, despesa que correspon a la Generalitat. 
En aquest sentit pot promoure acords financers entre 
administracions per a contribuir al funcionament i la 
sostenibilitat i agilitar els pagaments pendents.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. Estudiar la proposta d’establir els preus públics de 
les llars d’infants i una partida de beques per al curs 
2015-2016 en funció de la renda de les famílies.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


11. El Parlament de Catalunya constata que la modi-
ficació de la Llei de Bases de Règim Local introdu-
ïda per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local fa necessària que la Generalitat 
de Catalunya acordi amb els representants dels ens lo-
cals mesures jurídiques i financeres per tal de garantir 
la viabilitat de la xarxa pública d’escoles bressol.


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de la llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local en les 
corporacions locals en relació a les llars d’infants, i de 
les possibilitats jurídiques i polítiques per donar conti-
nuïtat a les previsions estatutàries i de la LEC.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


14. Publicar en el termini màxim d’un mes la convoca-
tòria de subvencions per a l’escolarització d’infants en 
llars d’infants de titularitat privada que desenvolupen 
l’activitat amb finalitat essencial de servei, que han de 
representar per a les famílies una disminució del cost 


de l’escolarització, tal com preveu l’article 198.3 de la 
LEC, i satisfer-ne el pagament.


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Anna Simó 
i Castelló, diputada, del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69908)


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 les escoles bressol (tram. 
302-00168/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 1 i 2


«1. Avaluar l’assoliment dels objectius del mapa de 
llars d’infants de Catalunya vigent pel que fa a: 


– Garantia d’un mínim d’oferta pública a cadascun 
dels municipis del país.


– Facilitar la nova creació de places.


– Creació de l’assignació de les trenta mil places crea-
des durant el període 2004-2010.


– Valoració de l’oferta de manteniment de l’oferta pri-
vada existent.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 3, 4, 5 i 6


«3. Mantenir la col·laboració en el sosteniment de les 
places públiques de les llars d’infants municipals per 
mitjà dels pagaments per a la creació i la consolidació 
de places, promoure acords financers entre adminis-
tracions per a contribuir al funcionament i la sosteni-
bilitat i agilitar els pagament pendents. Els convenis 
entre el Departament i el ens locals per a l’educació 
infantil han de vetllar perquè restin garantides les con-
dicions bàsiques de qualitat que garanteixen la presta-
ció d’aquest servei.» 
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Continuar el procés d’homogeneïtzació iniciat 
l’any 2012 de les llars d’infants de titularitat munici-
pal i de les de la Generalitat.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Estudiar la proposta d’establir els preus de les 
llars d’infants en funció de la renda de les famílies i la 
tarifació social a les escoles bressol.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. El Parlament de Catalunya constata que la mo-
dificació de la Llei de Bases de Règim Local, intro-
duïda per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local atenta al model d’administració 
local compromesa amb les competències educatives de 
l’etapa 0-3.»


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Comparèixer en seu parlamentaria, en el termini 
de tres mesos, per informar sobre les actuacions del 
Govern en matèria d’educació infantil a Catalunya.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’inestabilitat i parà-
lisi política
Tram. 302-00172/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 69244 i 69634 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014 i 06.06.2014


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 300-
00175/10).


Exposicio de motius


Després d’un any i mig de Govern de Convergència 
i Unió a la Generalitat de Catalunya amb el suport 
parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
el balanç de la gestió fins al moment fa palesa més 
que mai la inacció de l’executiu. L’obsessió d’aquest 
Govern per la celebració de la pretesa consulta els ha 
fet perdre la objectivitat i el contacte amb la realitat, i 
posa de relleu la incapacitat de l’executiu per endegar 
reformes imprescindibles a Catalunya, adoptar mesu-
res de reactivació econòmica, treballar pel benestar 
dels catalans o aprovar lleis essencials per la regene-
ració democràtica.


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a canviar de rumb la política catalana i cen-
trar-se en les quatre prioritats que segons el Centre 
d’Estudis d’Opinió més preocupen el catalans, és a 
dir l’atur, la situació econòmica, la corrupció i els 
partits polítics, i a


1. Celebrar abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions un ple monogràfic sobre mesures per la reacti-
vació econòmica, per tal d’implementar un conjunt de 
mesures de bonificacions fiscals a pimes, autònoms i 
emprenedors per dinamitzar l’economia.


2. Impulsar el diàleg amb el Govern central sobre 
un nou model de finançament que garanteixi la su-
ficiència financera, per tal de contribuir a l’estabilitat 
pressupostària i a generar un clima de confiança entre 
l’empresariat a Catalunya.


3. Complir amb els compromisos acordats sobre la 
reforma de l’administració pública, i en particular 


presentar un balanç sobre la reducció d’empreses pu-
bliques.


4. Implementar totes les mesures acordades en les ci-
meres anticorrupció i afavorir una veritable regene-
ració democràtica, especialment en aquells aspectes 
que afecten càrrecs públics de qualsevol partit polític.


5. Per tal de garantir el dret d’accés a la informació i 
la transparència


5.1 Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de sis mesos, un informe que inclogui 
una liquidació detallada de les subvencions públiques 
atorgades a les empreses, entitats i mitjans de comu-
nicació pel Govern de la Generalitat.


5.2 Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de sis mesos, un informe que detalli el 
sou de tots els directius de totes les empreses i entitats 
públiques de la Generalitat de Catalunya.


6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat 
política i econòmica, el Govern de Catalunya es com-
promet a no facilitar, promoure, encoratjar ni donar 
suport a una Declaració Unilateral d’Independència 
(DUI) a Catalunya.


Palau del Parlament, 29 de maig de 2014


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s


Esmenes presentades
Reg. 69869, 69872, 69902, 69905 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69869)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Celestino Corbac-
ho i Chaves, 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 so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 
302-00172/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació als punts 5.1 i 5.2


5. Per tal de garantir el dret d’accés a la informació i 
la transparència.


5.1. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de tres mesos, un informe que inclo-
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gui una liquidació detallada de les subvencions pú-
bliques atorgades a les empreses, entitats i mitjans de 
comunicació pel Govern de la Generalitat.


5.2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de tres mesos, un informe que detalli 
el sou de tots els directius de totes les empreses i enti-
tats públiques de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2014


Maurici Lucena i Betriu Celestino Corbacho i Chaves
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69872)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 302-
00172/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1


«1. Celebrar abans de finalitzar l’actual període de 
sessions un ple monogràfic sobre mesures per la reac-
tivació econòmica, per tal d’implementar un conjunt 
de mesures fiscals i financeres a pimes, autònoms i 
emprenedors per dinamitzar l’economia.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 2


«2. Participar del diàleg amb el Govern central [...].»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 6


«6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabi-
litat política i econòmica, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya es compromet a no facilitar, promoure, 
encoratjar ni donar suport a la celebració d’un refe-


rèndum sense empara legal ni a una Declaració Unila-
teral d’Independència (DUI) a Catalunya.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69902)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, 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 les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 
302-00172/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2


«2. Impulsar el diàleg amb el Govern central sobre 
un nou model de finançament, que garanteixi la su-
ficiència financera, per tal de contribuir a l’estabilitat 
pressupostària i a generar un clima de confiança entre 
l’empresariat a Catalunya. en el que la Generalitat por-
tarà com a proposta la d’un nou model de finançament 
basat en el concert econòmic aprovat pel Parlament 
de Catalunya.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4 d’un incís al final del paràgraf 


«4. Implementar totes les mesures acordades en les 
cimeres anticorrupció i afavorir una veritable regene-
ració democràtica, especialment en aquells aspectes 
que afecten càrrecs públics de qualsevol partit polític, 
realitzant un retorn immediat de l’aplicació dels com-
promisos adquirits als organismes i institucions que 
varen participar en les cimeres contra la corrupció».
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 6


«6. Per tal de garantir la democràcia, la seguretat ju-
rídica i l’estabilitat política i econòmica, el Govern de 
la Generalitat impulsarà la consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya definida pel Parlament i defensada 
pel la majoria de la ciutadania a les eleccions de no-
vembre de 2012.»


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 7


«7. Davant l’abdicació del Cap de l’Estat que obre una 
nova etapa que comporta una situació d’incertesa i in-
estabilitat política, el Parlament: 


7.1. Considera que l’abdicació del Cap de l’Estat inau-
gura una nova transició política, en la que és la ciuta-
dania qui ha de ser protagonista del seu destí.


7.2 Rebutja les presses fruit de la manca de previsió, 
les formes poc democràtiques i la manca de debat en 
la tramitació a les Corts espanyoles del Projecte de 
Llei Orgànica per la que es fa efectiva l’abdicació del 
Rei Juan Carlos I.


7.3. Declara que és imprescindible sotmetre a votació 
de la ciutadania l’opció entre Monarquia i República, 
mitjançant un referèndum consultiu convocat abans 
de tres mesos.


7.4. Reitera, més que mai, ara que una part de la ciu-
tadania reclama a l’Estat espanyol el dret a decidir 
sobre la forma d’Estat, la legitimitat de què el poble 
català pugui votar el futur polític de Catalunya, mit-
jançant un referèndum consultiu o una consulta el 
proper 9 de novembre.»


Palau del Parlament, 5 de juny de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69905)


A la Mesa del Parlament


J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Sergi Sa-
brià i Benito, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 302-00172/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 6


«6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’esta-
bilitat política i econòmica, el Govern de Catalunya 
es compromet a exigir a les institucions de l’Estat el 
respecte a la consulta del 9 de novembre, l’acceptació 
i actuació conseqüent amb els resultats que se’n deri-
vin, així com que l’expressió d’una eventual majoria a 
favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, 
signifiqui l’acompliment efectiu del mandat democrà-
tic i l’inici, sense cap mena de dilació, del procés de 
constitució de la República Catalana.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al 
fet que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, 
en forma de República Catalana, que fruit d’un pro-
cés democràtic permeti a la seva ciutadania fundar un 
nou sistema jurídic i polític fonamentat en els principis 
universals de la democràcia, i de llibertat, igualtat i 
fraternitat, si aquesta és la voluntat dels ciutadans ex-
pressada a les urnes.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


J. Lluís Salvadó i Tenesa Sergi Sabrià i Benito
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció i les 
famílies sense ingressos
Tram. 302-00167/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 69192 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 
renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos 
(tram. 300-00177/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
reforma urgent de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
renda mínima d’inserció perquè, mentre no entri en 
vigor la llei de la renda garantida de ciutadania que 
s’està tramitant al Parlament, es garanteixi: 


a. La restitució de la renda mínima d’inserció com 
un dret subjectiu i universal de les persones amb uns 
ingressos insuficients per fer front a les seves necessi-
tats bàsiques, que compti amb un procés individualit-
zat d’inserció laboral i amb una partida pressupostà-
ria amb caràcter ampliable.


b. El manteniment en el programa de la renda mínima 
d’inserció a les persones que mantenen les circums-
tàncies que van generar el dret a percebre-la desprès 
dels 60 mesos de permanència.


c. Que les persones beneficiàries puguin demanar la 
prestació desprès d’haver estat durant 4 mesos sen-
se ingressos i es garanteixi el pagament efectiu de la 
prestació el mes següent a la seva resolució positiva.


2. Pel que fa a la gestió del programa, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 


a. Garantir el cobrament de la prestació a totes les per-
sones en el moment que tenen la resolució aprovada.


b. Fer efectius els pagaments endarrerits de les 
presta cions a totes les persones que les tenen apro-
vades de manera progressiva, garantint la seva elimi-
nació el 2014.


c. La reincorporació dels beneficiaris al programa de 
la renda mínima d’inserció en els casos que s’hagi 


extingit la inserció laboral o en els casos en què els 
programes de formació i treball no hagin aconseguit 
la inserció laboral.


d. En el termini màxim d’un mes, posar en conei-
xement dels equips dels Serveis Socials Bàsics dels 
Ajuntaments els expedients d’RMI amb més de 50 
mesos de permanència, així com crear una comissió 
de treball bilateral entre el govern i els ajuntaments 
amb la finalitat de millorar la seva tramitació i fer un 
seguiment més acurat de cadascun dels expe dients.


e. Posar en marxa, abans de setembre de 2014, un sis-
tema d’informació únic que garanteixi un seguiment 
personalitzat i la coordinació de les actuacions dels 
agents que intervenen en els plans individualitzats 
d’in serció.


f. Reunir, en els propers dos mesos, el grup de treball 
amb la participació de tots els agents implicats que 
estudiï les propostes de rendes socials d’equitat i les 
possibilitats de finançament d’aquestes rendes, creat 
segons la Resolució 577/X del Parlament de Catalu-
nya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.


g. Presentar al Parlament una valoració del programa 
de treball i formació a persones perceptores de la ren-
da mínima d’inserció durant el mes de setembre.


3. Pel que fa a les famílies sense ingressos que estan 
excloses de la Renda Mínima d’Inserció, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a:


a. Lluita contra la pobresa infantil


Garantir que totes les famílies amb infants i sense 
ingressos siguin beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció.


b. Activació laboral


Elaborar i executar un pla extraordinari d’orientació, 
de formació, inserció i experiència laboral per a les 
per sones actives que viuen en llars amb zero ingressos.


c. Manteniment de la llar


Garantir el manteniment de la llar i dels consums de 
subministraments bàsics. Alhora, establir conjunta-
ment amb les empreses de subministraments, l’apli-
cació automàtica de tarifes socials en els consums 
dels subministraments a totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a l’IRSC, famílies amb tots els 
seus membres en situació d’atur, persones majors de 
65 anys i persones amb diversitat funcional.


d. Ajuts d’urgència social


Augmentar els recursos destinats als ajuts d’urgències 
socials que gestionen els ajuntaments i entitats socials.


Palau del Parlament, 29 de maig de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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Esmenes presentades
Reg. 69912, 69915 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69912)


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 renda mínima d’inserció i 
les famílies sense ingressos (tram. 302-00167/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Presentar durant el 2014 una nova llei de reforma 
de la renda mínima d’inserció (RMI) que: 


a. Estableixi el dret a la inserció social i laboral i a 
disposar d’uns ingressos mínims imprescindibles per a 
la subsistència bàsica.


b. Inclogui el manteniment en el programa de la renda 
mínima d’inserció a les persones que, tot exhaurir els 
60 mesos de permanència, tinguin 60 anys o més o que 
pertanyin a famílies en pobresa severa.


c. Tingui en compte les famílies amb infants i sense 
ingressos en la determinació dels requisits per a ésser 
titular del dret i beneficiari en els nous perfils d’exclu-
sió.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.a


«2.a) Garantir el cobrament de la prestació a totes les 
persones en el moment que tenen la resolució aprova-
da, segons les disponibilitats pressupostàries.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.b


«2.b) Prioritzar la percepció de la prestació totes les 
persones que l’han sol·licitada i compleixen els requi-
sits i gestionar els pagaments endarrerits per a redu-
ir-los i eliminar-los de manera progressiva.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.c


«2.c) La reincorporació dels beneficiaris al programa 
de la renda mínima d’inserció en els casos que s’hagi 
suspès la inserció laboral o en els casos en què els 
programes de formació i treball no hagin aconseguit 
la inserció laboral.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.d


«2.d) En el termini màxim d’un mes, posar en conei-
xement dels equips dels Serveis Socials Bàsics dels 
Ajuntaments els expedients d’RMI amb més de 50 
mesos de permanència, mitjançant els mecanismes de 
coordinació existents, amb la finalitat de millorar la 
seva tramitació i fer un seguiment més acurat del ca-
dascun dels expedients.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.e


«2.e) Posar en marxa, abans de novembre de 2014, un 
sistema d’informació únic que garanteixi un segui-
ment personalitzat i la coordinació de les actuacions 
dels agents que intervenen en els plans individualit-
zats d’inserció.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.g


«2.g) Presentar al Parlament una valoració del pro-
grama de treball i formació a persones perceptores de 
la renda mínima d’inserció durant el segon semestre 
de 2014.» 


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.b


«3.b) Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis 
d’orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya a les 
persones demandants d’ocupació i/o en les accions 
d’orientació de nivell basic, les persones que estiguin 
en situació o en risc d’exclusió social i situar-les com 
a col·lectius prioritaris en les convocatòries dels dife-
rents programes ocupacionals.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.d


«3.d) Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats reals.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69915)


A la Mesa del Parlament


Pere Bosch Cuenca, diputat, J. Lluís Salvadó i Tenesa, 
portaveu adjunt 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 renda mínima d’inserció i 
les famílies sense ingressos (tram. 302-00167/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1


El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar durant el 2014 una nova llei de reforma de la renda 
mínima d’inserció (RMI) d’acord amb la Moció 60/X, 
sobre la renda mínima d’inserció aprovada 21 de no-
vembre de 2013 amb els objectius següents: 


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.a


Establir el dret subjectiu a la inserció social i laboral i 
a disposar d’uns ingressos mínims imprescindibles per 
a la subsistència bàsica i fixar un horitzó de recupera-
ció de la universalitat de la prestació per a les perso-
nes que compleixin els requisits que estableixi la llei.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.b


Ampliar el conjunt d’actuacions més enllà del límit ac-
tual de seixanta mesos.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2.b


Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir-los i 
eliminar-los de manera progressiva.


5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.a


Modificar els requisits per a ésser titular del dret i be-
neficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint en comp-
te que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable. 
A aquest efecte, cal valorar, entre altres aspectes, les 
necessitats de cada sol·licitant, la presència d’infants 
a la llar, les possibilitats de reinserció i el nivell de 
renda familiar.


6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.c


Impulsar, d’acord amb els terminis previstos, mesures 
per a garantir el manteniment de la llar i dels con-
sums de subministraments, tal i com es va acordar en 
la Moció 10/X sobre les polítiques d’inclusió social i 
eradicació de la pobresa, en la Moció 56/X, sobre la 
pobresa energètica i en la Resolució 577/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i 
les desigualtats.


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3.c


Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals.


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Pere Bosch Cuenca J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social cata-
lana
Tram. 302-00171/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 69243 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la futura seguretat social cata-
lana (tram. 300-00178/10).


Exposició de motius


Les eleccions del 25 de novembre van donar un man-
dat al Parlament per possibilitar que els catalans i les 
catalanes decideixin el seu futur polític en una con-
sulta. Aquesta voluntat ha quedat reforçada des de 
l’inici de legislatura per l’expressió popular al carrer, 
per totes les enquestes i, de manera molt especial, 
amb el resultats a Catalunya de les darreres eleccions 
al Parlament europeu de forma clara i contundent.


Amb aquest suport, cal que els treballs d’aquest Par-
lament i del Govern avancin per fer possibles i apli-
cables tots els resultats de la Consulta, per tal que la 
ciutadania pugui decidir amb total llibertat i sense 
cap mena de coacció. Per això cal donar el màxim 
d’informació i facilitar el coneixement i comprensió 
de les conseqüències de la transcendent decisió que 
han de prendre. En aquest sentit, un aspecte cabdal és 
el futur del sistema de pensions i en quina situació es 
trobaria tant en el cas que la ciutadania decideixi ro-
mandre al si de l’Estat espanyol com en el cas que de-
cideixi iniciar la constitució d’un Estat independent.


Respecte aquesta qüestió hi ha hagut nombrosos 
intents de manipulació informativa que, buscant 
atemorir les persones que es troben en una situació 
econòmicament depenent, falten a la més mínima 
objectivitat, aprofitant el desconeixement que moltes 
persones tenen sobre els mecanismes de finançament 
de les pensions.


Certament, el model espanyol està basat en el dret 
subjectiu generat per les aportacions fetes pels treba-
lladors al llarg de la seva vida laboral, però, en canvi, 


el seu finançament es sustenta en el repartiment de les 
aportacions actuals dels treballadors en actiu. Aques-
ta aparent contradicció entre la contribució que ge-
nera el dret i la contribució, actual i no capitalitzada, 
que finança la pensió ha estat aprofitada malintencio-
nadament per generar confusió.


El primer que cal dir és que la Seguretat Social està 
obligada a fer front als pagaments a tots els pensio-
nistes d’acord amb els drets que han adquirit a través 
de les seves cotitzacions al llarg de la seva vida labo-
ral resideixin o no a l’Estat espanyol. El finançament 
d’aquestes prestacions, en canvi, no ve de la capitalit-
zació de les contribucions fetes sinó del repartiment 
de les contribucions actuals.


Per tant, el finançament de les pensions, i la seva via-
bilitat futura, dependrà de la relació entre el nombre 
de treballadors ocupats i el nombre de pensionistes, 
del salari mitjà i del tipus de cotització. Resulta re-
llevant recordar aquí que el nombre de treballadors 
ocupats per pensionista a Catalunya és de 2,54, men-
tre que a Espanya és de 2,48, que el salari mig a Ca-
talunya és de 24.449 euros, mentre que a Espanya és 
de 22.790 euros.


La contribució de Catalunya al sistema de pensions


Catalunya és una contribuïdora neta al sistema espa-
nyol de la Seguretat Social, és a dir, que les aporta-
cions catalanes al sistema han estat superiors a les 
prestacions rebudes al territori.


Concretament, entre els anys 1995 i 2011 va aportar 
un saldo positiu de 24.126 milions d’euros, mentre 
que l’Estat va fer un dèficit de –82.704 milions d’eu-
ros. Dit d’una altra manera, les prestacions rebudes 
per l’Estat han estat molt superiors a les contribucions 
aportades.


Si ens fixem en el saldo acumulat per persona, les 
dades de Catalunya refermen la confiança en la seva 
capacitat de mantenir un sistema de pensions viable: 
entre el 1995 i el 2011 va ser un saldo positiu de 3.200 
euros per persona, mentre que a la resta de l’Estat es 
produïa un dèficit de 1.753 euros per persona,.


Va ser només durant els períodes 1995-1996 i 2009-
2011, 5 anys dels 17 estudiats, que Catalunya va ser de-
ficitària amb la Seguretat Social, en part, per l’elevada 
taxa d’atur, ja que van pujar les prestacions i van baixar 
les cotitzacions. En canvi, el conjunt de l’Estat el saldo 
ha estat negatiu durant 10 dels 17 anys analitzats.


Dades provisionals 2012 i 2013


Amb tot, hi ha qui no es cansa de crear desinforma-
ció. Amb dades provisionals 2012, membres del Go-
vern de l’Estat han afirmat que «la Seguretat Social 
a Catalunya al 2012 va tenir un dèficit de 3.777 mili-
ons d’euros». Amb les seves mateixes dades, el total 
de l’Estat era de un total negatiu de 23.301 milions 
d’euros. Amb les seves dades, Catalunya representa 
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el 15,6% del total de dèficit espanyol per CCAA, molt 
menys que el pes del PIB (19%) i un 23% d’aportació 
als pressupostos.


El passat 28 d’abril la ministra de treballs, la senyo-
ra Fátima Báñez, va declarar: «la solidaritat dels es-
panyols ha permès pagar el dèficit de 4500M de les 
pensions catalanes». La Ministra es deixava una dada 
fonamental: el dèficit de la Seguretat Social per pensi-
ons a tot Espanya era de 37.000 milions d’euros. És a 
dir, a Catalunya 600€/habitant, resta de l’Estat 823€/
habitant.


També les dades dels anys 2012 i 2013 confirmen que 
l’economia catalana és més capaç d’afrontar la situa-
ció de dèficit del sistema de pensions.


Com Catalunya ajuda a cobrir els dèficits del sistema 
de pensions


En moments de crisi, els sistemes de Seguretat Social 
es tornen deficitaris, en general, i han de ser coberts 
amb aportacions del pressupost de l’Estat i del Fons 
de Reserva de les pensions. Vegem com Catalunya 
contribueix en aquests dos aspectes.


Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat, val a 
dir que representant un 16% de la població i un 19% 
del PIB Catalunya n’aporta un 23%, i suporta una ba-
lança fiscal negativa que de mitjana en els anys 1986-
2011 ha estat del 8,5% del PIB.


Pel que fa al Fons de Reserva, val a dir que aquest 
està constituït pels recursos aportats dels superàvits 
dels anys de bonança. Resulta, però, que la princi-
pal aportadora de recursos al Fons de Reserva de la 
Seguretat Social ha estat Catalunya. Efectivament, 
entre 1995 i 2010 Catalunya ha generat un superàvit 
de 24.774 milions d’euros. De forma acumulada, en 
aquest període el 74% dels superàvits que financen el 
Fons Reserva han sortit de l’economia catalana.


En síntesi, cal que la ciutadania conegui la següent 
informació per a prendre lliurement la decisió de vot 
el proper 9 de novembre.


Elements de risc del manteniment de l’estatus quo so-
bre les pensions


En primer lloc cal assenyalar que l’evolució actual de 
l’economia espanyola i de les polítiques del seu Go-
vern són el principal risc sobre el futur de les pensi-
ons per diversos motius.


En primer lloc, pel manteniment d’unes taxes d’atur 
molt superiors a la mitjana europea i amb previsions 
de que aquesta distància es mantingui en el mig i 
llarg termini.


Segon, perquè la reforma laboral ha causat una caigu-
da generalitzada dels salaris i la política econòmica 
del Govern espanyol pretén mantenir aquest nivell 
baix de poder adquisitiu dels treballadors i treballa-
dores en el mig termini. 


Tercer, per l’enorme pes de l’economia submergida. 


Quart, per la vulnerabilitat del sistema de pensions a 
la piràmide d’edat.


Cinquè, per la reducció continuada del Fons de Reser-
va, incomplint el pacte de Toledo, que està perpetrant 
el Govern espanyol: les disposicions a càrrec del fons 
de Reserva de la Seguretat Social va ser de 7.003 mi-
lions d’euros el 2012 i 11.648 milions d’euros el 2013. 
Per aquest any 2014 es preveu disposar d’11.029 M€. 
A finals d’enguany el saldo del Fons es preveu que 
quedarà reduït a uns 42.000 M. En tres anys s’hauran 
menjat quasi una tercera part del fons.


Sisè, per una excessiva exposició del Fons de Reserva 
al deute públic espanyol. Aquest ha estat utilitzat pel 
Govern espanyol en excés per adquirir títols de deute 
públic espanyol fins al 97% del total d’actius finan-
cers del Fons. Ningú més gestiona un Fons així.


Setè, perquè la Reforma de les pensions impulsada 
pels PSOE, primer, i pel PP després ha introduït tres 
factors de correcció a la baixa de les pensions en el 
llarg termini.


Vuitè, perquè el Govern espanyol ha demostrat ser 
molt depenent i sensible al poder dels oligopolis, tam-
bé el dels sectors financers que malda per entrar al 
negoci de les pensions.


Novè, perquè es manté la constant invariable d’una 
contribució catalana desproporcionada als Pressupos-
tos Generals de l’Estat, és a dir, d’una balança fiscal 
molt negativa per als catalans i catalanes.


I desè, pel pes petit de les contribucions espanyoles al 
sistema de pensions sobre PIB, en relació a la mitjana 
europea, distància que no ha millorat en els darrers 10 
anys i que no sembla que tinguin voluntat de corregir.


Elements de risc de les improbables terceres vies sobre 
les pensions


Tant a l’Estatut de 1978, com a l’Estatut de 2006 a 
l’article 165.1.b, ja es preveia el traspàs de la gestió del 
règim econòmic de la Seguretat Social.


En 36 anys el Govern de l’Estat no ha donat una sola 
passa en aquesta direcció. És un precedent a tenir en 
compte.


Elements de confiança en la viabilitat del sistema de 
pensions en una Catalunya independent


Resumint els que ja s’han esmentat caldria dir que 
aquesta major confiança es fonamenta en: 


– Una major relació entre treballadors ocupats i pen-
sionistes.


– Un salari mig superior


– La desaparició del dèficit fiscal que anualment de-
treu als catalans un 8,5% del PIB
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– La contribució neta aportada en els darrers 19 anys 
al sistema de pensions espanyol.


– Una política més sensible a les necessitats de pen-
sio nistes i aturats.


Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Moció


1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la reforma del sistema de pensions empresa pel Go-
vern espanyol el passat desembre de 2013 i alerta que 
els factors de càlcul que aquesta reforma ha intro duït 
deixa la ciutadania desinformada respecte la seva fu-
tura pensió i introdueix elements de reducció i pèrdua 
de poder adquisitiu en el curt, mig i llarg ter mini.


2. El Parlament de Catalunya expressa la seva profun-
da preocupació pel futur de les pensions dins l’Estat 
espanyol quan constata que les disposicions a càrrec 
del fons de Reserva de la Seguretat Social van ser de 
7.003 milions d’euros el 2012, 11.648 milions d’euros 
el 2013 i preveuen, per aquest any 2014 de 11.029 M€, 
provocant que a finals d’aquest exercici el saldo del 
fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M. Igual de pre-
ocupant resulta la concentració dels actius financers 
del Fons en un 97% en deute públic espanyol.


3. El Parlament de Catalunya insta la Govern a elabo-
rar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria 
de la Seguretat Social catalana per garantir la percep-
ció futura de les pensions i prestacions d’atur als ca-
talanes i catalans, si el sentit del vot dels ciutadans el 
futur 9 de novembre és favorable a la constitució d’un 
Estat independent.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un òrgan únic gestor del conjunt de prestacions ori-
entades a la integració social i laboral dependents de 
la Generalitat, així com d’altres rendes socials, amb 
capacitat per a gestionar les prestacions d’altres ad-
ministracions. Aquest organisme servirà, també, per 
posar les bases organitzatives de la futura Tresoreria 
General de la Seguretat Social de Catalunya.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en 
el marc de la llei 10/2012 de publicació de les balan-
ces fiscals, que estableix la publicació anual de la ba-
lança fiscal de Catalunya amb el sector públic central, 
s’inclogui el càlcul de la balança fiscal corresponent 
als fluxos d’ingressos i despeses de Catalunya amb la 
Seguretat Social.


Palau del Parlament, 30 de maig de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 69863, 69868, 69909 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69863)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya 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 la futura 
seguretat social catalana (tram. 302-00171/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 2 bis


2 bis. El Parlament de Catalunya considera que hi ha 
elements que permeten millorar la suficiència del sis-
tema de pensions i mantenir els Fons de Reserva i, per 
tant, insta el govern de la Generalitat a negociar amb 
el Govern de l’Estat l’aplicació de les següents mesu-
res i modificacions: 


1. Cobrir amb més ingressos fiscals de l’Estat les des-
peses de gestió de la Seguretat Social que avui es pa-
guen íntegrament amb cotitzacions socials.


2. Fer un sistema de redistribució més just augmentant 
les bases màximes i mínimes de cotització.


3. Assegurar la separació de les fonts de finançament 
i ubicar, per tant, les prestacions de viduïtat i orfandat 
en el concepte de prestacions no contributives, finan-
çades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.


4. Aplicar un increment progressiu de les aportacions 
de l’Estat al sistema de pensions fins estabilitzar la 
despesa en pensions en el 14% del PIB.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 2 ter


2 ter. El Parlament de Catalunya constata que el man-
teniment del sistema de pensions té una relació directa 
amb la qualitat i la solidesa de l’ocupació i, per aques-
ta raó insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat l’estudi i aplicació de les següents 
mesures: 
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1. Elaborar un pla per reduir la precarietat i el frau en 
el mercat laboral.


2. Elaborar un pla per lluitar contra l’economia sub-
mergida i poder fer aflorar el 19% del PIB en salaris i 
ocupació no declarats.


3. Garantir uns salaris dignes i equitatius revisant a 
l’alça el salari mínim interprofessional, situant-lo en 
el 60% del salari mitjà.


4. Elaborar un pla de xoc per a l’ocupació juvenil que 
incorpori els contractes duals d’ocupació i qualifica-
ció professional i la garantia que cap jove passarà més 
de sis mesos a l’atur sense una oferta de feina o de 
formació remunerada.


5. Retirar la reforma laboral i promoure un treball es-
table i amb drets, garantint la negociació col·lectiva, 
com a element de solidaritat entre treballadors i tre-
balladores.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 2 quater


2 quater. El Parlament de Catalunya creu necessari 
arribar a la despesa mitjana europea en aportacions 
al sistema de pensions i per això considera que cal mi-
llorar l’equitat fiscal. Per aquesta raó, insta el Govern 
de la Generalitat a reclamar del govern de l’estat l’es-
tudi i aplicació de les següents mesures: 


1. Un pla de lluita contra el frau fiscal que incrementi 
les penes pel frau greu i que lluiti contra l’evasió fiscal 
dels grans patrimonis i les multinacionals.


2. Una reforma fiscal per a un sistema més just i equi-
tatiu que gravi els nivells més alts de renda, estableixi 
un nou impost sobre la riquesa i sobre fiscalitat ambi-
ental i equipari la fiscalitat de les rendes del capital a 
les del treball.


3. La creació d’una banca pública amb els bancs resca-
tats, que garanteixi la competència, elimini l’oligopoli 
i protegeixi els drets dels consumidors i consumidores.


4. Imposar una taxa sobre les transaccions financeres.


5. Reduir les aportacions públiques destinades a la 
despesa militar.


6. Reduir les aportacions a la Corona, denunciar el 
concordat amb la Santa Seu i eliminar les aportacions 
públiques a l’església catòlica.


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69868)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social catalana (tram. 
302-00171/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 1. Nova redacció.


«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la reforma del sistema de pensions empresa pel Go-
vern espanyol el passat desembre de 2013, per: 


a) El caràcter unilateral de la mateixa, realitzada al 
marge dels consens general al voltant del Pacte de 
Toledo.


b) La progressiva transformació que comporta des 
d’un sistema públic de pensions basat en el seu caràc-
ter contributiu, i de repartiment solidari intergenera-
cional, finançat per aportacions d’empresaris i treba-
lladors, mitjançant la seva progressiva equiparació 
amb un model de capitalització equivalent al privat, 
on el cotitzant assumeix tot el riscos individualment.


c) L’eliminació de la garantia de revalorització de les 
pensions en funció del IPC i la seva substitució per 
un formula que conté factors de càlcul discrecionals i 
aleatoris, que generen una amplia inseguretat jurídica 
als cotitzants respecte la seva futura pensió.


d) La introducció de factors - dits de sostenibilitat - 
que en la pràctica suposen la reducció de la pensió 
inicial comportant una pèrdua de poder adquisitiu en 
el curt, mig i llarg termini.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 2. Nova redacció.


«2. El Parlament de Catalunya expressa la seva pro-
funda confiança en la sostenibilitat financera del siste-
ma públic de pensions contributives a curt, mig i llarg 
termini, basat en un sistema de repartiment solidari 
intergeneracional, finançat per aportacions d’empre-
saris i treballadors. Per tal de garantir-ho caldrà con-
tinuar realitzant de forma progressiva i acordada els 
corresponent ajustos, com s’ha vingut efectuat fins ara 
en el si del Pacte de Toledo. En aquest sentit l’existèn-
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cia d’un fons de Reserva de la Seguretat Social, gene-
rat en períodes de bonança econòmica, es una garan-
tia per la sostenibilitat de les prestacions en èpoques 
de crisi econòmica com l’actual.» 


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista


De supressió del punt 3.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


De modificació del punt 4. Nova redacció.


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un òrgan gestor del conjunt de prestacions dependents 
de la Generalitat orientades a la integració social i la-
boral com ara les Pensions No Contributives, la Renda 
Mínima d’Inserció i totes les prestacions econòmiques 
de caràcter socioeconòmic que actualment es tramiten 
des de diferents departaments.


Aquest organisme tot tal com preveu l’article 165 de 
l’EAC, en exercici de les seves competències compar-
tides en matèria de seguretat social servirà també per 
integrar la gestió de prestacions de la Seguretat Social 
a Catalunya com ara les pensions de caràcter contri-
butiu, les prestacions i subsidis per desocupació, inca-
pacitats laborals.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


De modificació de part del punt 5


«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en 
el marc de la llei 10/2012 de publicació de les balan-
ces fiscals, que estableix la publicació anual de la ba-


lança fiscal de Catalunya amb el sector públic central, 
es continuïn incorporant els càlculs relatius als fluxos 
d’ingressos i despeses de Catalunya amb la Seguretat 
Social.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69909)


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 la futura seguretat social 
catalana (tram. 302-00171/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya constata que les dis-
posicions a càrrec del fons de Reserva de la Seguretat 
Social van ser de 7.003 milions d’euros el 2012, 11.648 
milions d’euros el 2013 i preveuen, per aquest any 
2014 de 11.029 M€, provocant que a finals de l’exercici 
el saldo del fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M€ i 
la concentració dels actius financers del Fons en deute 
públic espanyol i per aquest motiu s’han d’abordar to-
tes les mesures de creixement econòmic que permetin 
incrementar el nivell d’ocupació i recuperació salarial 
com a element de recuperació dels recursos de la SS.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial
Tram. 302-00173/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 69246 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-
00179/10).


Moció


Durant els darrers mesos la economia catalana ha 
deixat enrere la recessió econòmica, i hem encetat 
una nova etapa de creixement. L’objectiu principal 
del creixement econòmic ha de ser la creació d’ocupa-
ció, i si bé en el darrer any, a Catalunya hem guanyat 
40.000 nous cotitzants a la seguretat social, el sector 
industrial encara és una excepció, i en el darrer tri-
mestre s’han perdut 11.000 llocs de treball.


En el sector industrial hi ha perspectives positives, 
però també hi ha indicadors que mostren dificultats 
per tal de consolidar el creixement econòmic i la cre-
ació d’ocupació en el sector industrial.


Els baixos índexs d’execució pressupostària que mos-
tren els programes d’indústria i desenvolupament 
empresarial indiquen que hi ha marge d’acció que no 
s’empra, i és en aquest marc que,


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a intensificar les polítiques de suport i 
acompanyament del sector industrial, en el marc de la 
«Estratègia Industrial» per tal de possibilitar la recu-
peració de l’activitat industrial perduda en la darrera 
dècada.


2. El Parlament de Catalunya considera el pacte «Més 
Indústria» i les 138 propostes que se’n fan, com una 
valuosíssima aportació per accentuar el valor de la in-
dústria, i per assenyalar un camí per l’enfortiment i el 
creixement del sector industrial.


3. El Parlament de Catalunya, valora la «Estratègia 
Industrial» com a full de ruta, alhora que considera 
necessari reforçar i complementar alguns aspectes 
per tal d’intensificar l’impuls del sector industrial.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una ordenació dels polígons industrials de Catalu-
nya que tinguin en compte les infraestructures de que 
disposen, les infraestructures a les que tenen accés i 
els serveis disponibles. En aquest sentit es comple-
mentarà el Servei d’Informació de Polígons d’Activi-
tat Econòmica de Catalunya amb informació referent 
als serveis disponibles com ara infraestructures de 
telecomunicacions; infraestructures i serveis de mo-
bilitat tant de persones, com de mercaderies; infra-
estructures i serveis logístics, així com tota aquella 
altre informació que pugui ser útil de cara a facilitar 
la localització de noves activitats industrials.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
comanar a l’Observatori d’Empresa i Ocupació l’ela-
boració d’un informe semestral sobre la evolució de 
les diferents fonts de finançament i els seus condici-
onants. Aquest informe ha de servir també per fer la 
previsió d’oferta de finançament per part de l’Institut 
Català de Finances.


6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
crementar els recursos invertits en finançament d’ac-
tivitat industrial, ja sigui mitjançant mecanismes pro-
pis, o mitjançant convenis de col·laboració amb altres 
agents públics o privats.


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar noves línies de finançament d’activitats industrials 
per innovació tant de processos com de productes, 
amb l’objectiu d’esgotar la capacitat financera de què 
disposa l’Institut Català de Finances.


8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
tensificar les polítiques que permetin eixamplar el 
nombre d’empreses que exporten així com altres que 
permetin consolidar nous mercats per empreses que 
han iniciat recentment la seva internacionalització.


9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure una major adequació dels currículums de les 
diferents ofertes formatives, a les necessitats concre-
tes del sectors industrials amb major implantació a 
Catalunya, representats pels diferents clústers.


Palau del Parlament, 30 de maig de 2014


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt, del GP del PPC 
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Esmenes presentades
Reg. 69870, 69903, 69911 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69870)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada 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 so-
bre la política industrial (tram. 302-00173/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur 
a terme, en el termini de sis mesos, un Pacte Nacional 
per la Indústria amb els agents socials i econòmics i 
els grups parlamentaris per tal de fixar el full de ruta i 
l’horitzó a assolir en un sector tan important per l’eco-
nomia del país.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69903)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt 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 les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial (tram. 302-00173/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del primer paràgraf 


Durant els darrers mesos la economia catalana ha dei-
xat enrere la recessió econòmica, i hem encetat una 
nova etapa de creixement. L’objectiu principal del crei-


xement econòmic ha de ser la creació d’ocupació, i si 
bé en el darrer any, a Catalunya hem guanyat 40.000 
nous cotitzants a la seguretat social, el sector industrial 
encara és una excepció, i en el darrer trimestre s’han 
perdut 11.000 llocs de treball.


Durant els darrers mesos s’ha fet més evident encara 
com la Reforma Laboral del govern de l’estat està ge-
nerant més precarietat i empitjorament de la qualitat 
en l’ocupació; el 92% del total de contractes de l’úl-
tim mes de maig són de caràcter temporal i un terç 
d’aquests són a temps parcial. En aquest sentit, les 
últimes dades d’ocupació al nostre país evidencien la 
consolidació d’una tendència que afirma que l’ocupa-
ció a l’estat espanyol és estacional, molt vinculada a 
sectors de temporada com l’hostaleria, el turisme i el 
comerç.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 1


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a intensificar les polítiques de suport i 
acompanyament del sector industrial, en el marc de la 
«Estratègia Industrial» per tal de possibilitar la recu-
peració de l’activitat industrial perduda en la darrera 
dècada, apostant per una indústria moderna, sosteni-
ble i renovada orientada cap a la producció de béns de 
més valor afegit.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 1 bis 


1 bis. Accelerar el canvi de model energètic (incremen-
tant l’aportació de renovable al mix elèctric) per dis-
minuir la dependència dels hidrocarburs.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 2


2. El Parlament de Catalunya considera el pacte «Més 
Indústria» i les 138 propostes que se’n fan, com una 
valuosíssima aportació per accentuar el valor de la 
indústria, i per assenyalar un camí per l’enfortiment 
i el creixement del sector industrial, per afavorir la 
transformació del nostre teixit industrial i guanyar en 
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productivitat mitjançant la qualitat, la innovació i la 
sostenibilitat.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 4


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una ordenació dels polígons industrials de Catalu-
nya en coresponsabilitat amb el món local que tinguin 
en compte les infraestructures de que disposen, les 
infraestructures a les que tenen accés i els serveis dis-
ponibles. En aquest sentit es complementarà el Servei 
d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica de 
Catalunya amb informació referent als serveis dis-
ponibles com ara infraestructures de telecomunica-
cions; infraestructures i serveis de mobilitat tant de 
persones, com de mercaderies; infraestructures i ser-
veis logístics, així com tota aquella altre informació 
que pugui ser útil de cara a facilitar la localització de 
noves activitats industrials.


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure una major adequació dels currículums de les 
diferents ofertes formatives, a les necessitats concre-
tes del sectors industrials amb major implantació a 
Catalunya, representats pels diferents clústers, man-
tenint la qualitat formativa actual.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 10


10. Marcar com a objectiu prioritari el manteniment 
de tots els llocs de treball actuals en l’àmbit industrial 
i les seves condicions laborals i salarials.


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69911)


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 política industrial (tram. 
302-00173/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar impulsant línies de finançament d’activitats in-
dustrials per innovació tant de processos com de pro-
ductes, amb l’objectiu d’esgotar la capacitat financera 
de què disposa l’Institut Català de Finances.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació i el cessament del di-
rector general de la Policia
Tram. 302-00170/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 69215 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 03.06.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, 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 l’actuació i 
el cessament del director general de la Policia (tram. 
300-00174/10).


Moció


1) El Parlament insta el Govern a impulsar un diàleg 
amb tots els grups parlamentaris i organitzacions mu-
nicipalistes i amb les principals entitats i moviments 
socials (sindicats, PAH, Federació d’Associacions de 
Veïns, organitzacions empresarials i de comerciants, 
entre d’altres) per definir un nou enfocament de les 
polítiques de seguretat en casos de protestes i mobi-
litzacions de masses basat en la garantia dels drets 
d’expressió i manifestació pacífica de la ciutadania, 
que permeti l’aïllament social dels grups minoritaris 
violents.


2) El Parlament insta el Govern a convocar una reunió 
urgent del Consell de Seguretat de Catalunya, tal com 
han reclamat el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, CCOO, UGT, CONFAVC i Consell LGTB 
de Catalunya, per informar a la representació de la 
societat civil sobre casos com els de l’Ester Quintana 
i de Juan Andrés Benítez.


3) El Parlament de Catalunya demana de forma pú-
blica i solemne perdó a totes les víctimes de bales de 
goma de Catalunya i insta el Govern a aplicar de for-
ma ràpida les mesures de reparació i rescabalament a 
les víctimes aprovades pel Parlament.


4) El Parlament insta el Departament d’Interior a re-
conèixer que la senyora Ester Quintana va ser ferida a 
Barcelona el 14 de novembre de 2012 per una bala de 
goma disparada pel algun membre del cos de Mossos 
d’esquadra.


5) El Parlament, pel que fa al cas de la mort a Bar-
celona, el dia 2 d’abril de 2014, del senyor Alfonso 
Bayard, insta el Departament d’Interior a: 


5.1) Obrir una investigació interna, i a presentar-ne 
les conclusions en el termini d’un mes a la Comissió 
d’Interior, sobre les actuacions policials que es van 
produir en aquest cas que inclogui una anàlisi sobre si 
aquestes actuacions varen ser coherents amb els pro-
tocols d’actuació a aplicar a persones amb malaltia 
mental, tal com reclama una petició signada per més 
de vint-mil ciutadans i ciutadanes.


5.2) Rebre de forma immediata una delegació de la 
família i amics i amigues d’Alfonso Bayard, per tal 
de que puguin ser informats directament pel Conse-
ller d’Interior sobre les circumstàncies de la mort del 
senyor Bayard.


6) Pel que fa al desallotjament de can Vies i els alda-
rulls posteriors, el Parlament: 


6.1) Expressa el seu suport a la declaració del dia 28 
de maig, de la Síndica de Greuges de Barcelona, en 
la que es «condemna enèrgicament qualsevol acte de 
violència» i s’insta «a reprendre amb urgència les ne-
gociacions per buscar la pau social en el conflicte de 
Can Vies».


6.2) Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe 
exhaustiu sobre els dispositius policials aplicats en 
motiu del desallotjament de Can Vies i durant els 
dies següents, i una anàlisi de les possibles actuaci-
ons desproporcionades del Cos de Mossos d’esquadra 
a Barcelona i altres poblacions, que inclogui, en tot 
cas, informació sobre les circumstàncies en que es va 
produir l’incendi d’una unitat mòbil de TV3, i sobre 
l’actuació policial a La Directa i les agressions pati-
des per diversos professionals dels mitjans de comu-
nicació, fets, tots ells, denunciats pel Col·legi de Peri-
odistes i el Sindicat de Periodistes.


7) El Parlament insta el Govern a «que s’aprofiti el 
context polític i l’oportunitat de relleu al capdavant de 
la direcció dels mossos d’esquadra per tal que el De-
partament d’Interior obri una reflexió sobre el paper 
del Cos i prengui les mesures necessàries per evitar 
noves actuacions de vulneració de drets i llibertats 
ciutadanes», tal com han demanat en un comunicat 
del 28 de maig de 2014, el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de 
Barcelona.


8) El Parlament insta el Govern a crear de forma im-
mediata una Mesa Sectorial de Negociació del Cos de 
Mossos d’esquadra, integrada pel Departament d’In-
terior i els sindicats de mossos.


Palau del Parlament, 29 de maig de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades
Reg. 69867, 69910, 69913 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 11.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 69867)


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’actu-
ació i el cessament del director general de la Policia 
(tram. 302-00170/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


1) El Parlament insta el Govern a impulsar un diàleg 
amb tots els grups parlamentaris i organitzacions mu-
nicipalistes i amb les principals entitats i moviments 
socials (sindicats, PAH, Federació d’Associacions 
de Veïns, organitzacions empresarials i de comerci-
ants, entre d’altres) per definir un nou enfocament de 
les polítiques de seguretat en casos de protestes i mo-
bilitzacions de masses basat en la garantia dels drets 
d’expressió i manifestació pacífica de la ciutadania, 
que permeti l’aïllament social dels grups minoritaris 
violents.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 3, que resta redactat de la següent manera


3) El Parlament de Catalunya expressa de forma pú-
blica i solemne la seva solidaritat amb totes les vícti-
mes causades per l’ús de la força amb dispositius de 
manteniment de l’ordre públic a Catalunya, i insta el 
Govern a aplicar de forma ràpida les mesures de re-
paració i rescabalament a les víctimes aprovades pel 
Parlament.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 5.2, que resta redactat de la següent manera


5.2) Informar a la major brevetat a la família d’Al-
fonso Bayard sobre les conclusions de la investigació 
oberta en relació a la seva mort.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 6.1, que resta redactat de la següent manera


6.1) Expressa el seu suport al Cos de Mossos d’Esqua-
dra i condemna enèrgicament l’actuació dels grups vi-
olents que van alterar de forma greu la seguretat i l’or-
dre públic amb motiu del conflicte obert a Can Vies. 


5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 6.2


6.2) Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe 
exhaustiu sobre els dispositius policials aplicats en 
motiu del desallotjament de Can Vies i durant els 
dies següents, i una anàlisi de les possibles actuacions 
desproporcionades del Cos de Mossos d’esquadra a 
Barcelona i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, 
informació sobre les circumstàncies en que es va pro-
duir l’incendi d’una unitat mòbil de TV3, i sobre l’ac-
tuació policial a La Directa i les agressions patides per 
diversos professionals dels mitjans de comunicació, 
fets, tots ells, denunciats pel Col·legi de Periodistes i el 
Sindicat de Periodistes.


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix el punt 7 de la moció.


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


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. 69910)


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 l’actuació i el cessament del 
director general de la Policia (tram. 302-00170/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Continuar el diàleg amb tots els grups parlamen-
taris i organitzacions municipalistes i amb les prin-
cipals entitats i moviments socials (sindicats, PAH, 
Federació d’Associacions de Veïns, organitzacions 
empresarials i de comerciants, entre d’altres) per defi-
nir un nou enfocament de les polítiques de seguretat en 
casos de protestes i mobilitzacions de masses basats 
en la garantia dels drets d’expressió i manifestació pa-
cífica de la ciutadania, que permeti l’aïllament social 
dels grups minoritaris violents.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament insta el Govern a convocar una reu-
nió urgent del Consell de Seguretat de Catalunya, tal 
com han reclamat el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, CCOO, UGT, CONFAVC i Consell LGTB 
de Catalunya, per informar a la representació de la so-
cietat civil sobre casos com els de l’Ester Quintana i de 
Juan Andrés Benítez.»


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya demana de forma pú-
blica i solemne perdó a totes les víctimes de bales de 
goma de Catalunya i insta el Govern a aplicar de forma 
ràpida les mesures de reparació i rescabalament a les 
víctimes aprovades pel Parlament.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. El Parlament insta el Departament d’Interior a re-
conèixer que la senyora Ester Quintana va ser ferida a 
Barcelona el 14 de novembre de 2012 per una bala de 
goma disparada pel algun membre del cos de Mossos 
d’esquadra.»


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. El Parlament, pel que fa al cas de la mort a Barcelo-
na, el dia 2 d’abril de 2014, del senyor Alfonso Bayard, 
insta el Departament d’Interior a:


5.1. Obrir una investigació interna, i a presentar-ne les 
conclusions en el termini d’un mes a la Comissió d’In-
terior, sobre les actuacions policials que es van produir 
en aquest cas que inclogui una anàlisi sobre si aquestes 
actuacions varen ser coherents amb els protocols d’ac-
tuació a aplicar a persones amb malaltia mental, tal 
com reclama una petició signada per més de vint-mil 
ciutadans i ciutadanes.


5.2. Rebre de forma immediata una delegació de la fa-
mília i amics i amigues d’Alfonso Bayard, per tal de 
que puguin ser informats directament pel Conseller 
d’Interior sobre les circumstàncies de la mort del se-
nyor Bayard.»


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Pel que fa al desallotjament de can Vies i els alda-
rulls posteriors, el Parlament:


6.1. Expressa el seu suport a la declaració del dia 28 
de maig, de la Síndica de Greuges de Barcelona, en 
la que es «condemna enèrgicament qualsevol acte de 
violència» i s’insta «a reprendre amb urgència les ne-
gociacions per buscar la pau social en el conflicte de 
Can Vies».


6.2. Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe ex-
haustiu sobre els dispositius policials aplicats en motiu 
del desallotjament de Can Vies i durant els dies se-
güents, i una anàlisi de les possibles actuacions despro-
porcionades del Cos de Mossos d’esquadra a Barcelona 
i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, informació 
sobre les circumstàncies en que es va produir l’incendi 
d’una unitat mòbil de TV3, i sobre l’actuació policial 
a La Directa i les agressions patides per diversos pro-
fessionals dels mitjans de comunicació, fets, tots ells, 
denunciats pel Col·legi de Periodistes i el Sindicat de 
Periodistes.»
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7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. El Parlament insta el Govern a «que s’aprofiti el 
context polític i l’oportunitat de relleu al capdavant de 
la direcció dels mossos d’esquadra per tal que el De-
partament d’Interior obri una reflexió sobre el paper 
del Cos i prengui les mesures necessàries per evitar 
noves actuacions de vulneració de drets i llibertats ciu-
tadanes», tal com han demanat en un comunicat del 28 
de maig de 2014, el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona.»


8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. El Parlament insta el Govern a crear de forma im-
mediata una Mesa Sectorial de Negociació del Cos de 
Mossos d’esquadra, integrada pel Departament d’Inte-
rior i els sindicats de mossos.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69913)


A la Mesa del Parlament


J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’actuació i 
el cessament del director general de la Policia (tram. 
302-00170/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1


«1) El Parlament insta el Govern a donar compliment 
a la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, en 
la qual s’acorda que la gestió de la seguretat i de l’odre 
públic comença abans de la planificació dels dispo-
sitius policials per a la intervenció en esdeveniments 
de masses i que és essencial la comunicació fluida i 


l’actuació coordinada de les diverses administracions 
i entitats públiques i privades implicades.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2


«2) El Parlament manifesta la necessitat d’impulsar 
el Consell de Seguretat de Catalunya com a eina de 
coordinació amb la societat civil en les polítiques de 
seguretat pública de Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


«3) El Parlament de Catalunya reitera la solidaritat 
amb totes les víctimes de bales de goma de Catalunya 
i insta el Govern al ple desplegament de la resolució 
de 13 de maig de 2014 per la qual s’aprova el Protocol 
de reparació del dany per a la indemnització de les 
víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra.»


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 4


«4) El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Interior, en base a la Interlocutòria de 6 de maig de 
2014 del Jutjat d’Instrucció número 11 de Barcelona, 
en la que determina que després de dos anys i mig 
d’investigació judicial dels fets en els que va perdre 
l’ull la senyora Ester Quintana, “les actuacions posen 
de manifest que la versió de la lesionada és certa”, que 
revisi els informes interns emesos fins ara, a fi de po-
der determinar on es va produir l’error en la determi-
nació de la causa.»


5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 5


«5) El Parlament de Catalunya manifesta la neces-
sitat de reforçar la formació i l’aplicació dels proto-
cols d’actuació policial pel que fa a les persones amb 
problemes de salut mental, per tal de garantir els seus 
drets a la salut i a la vida.»







 24 | Sessió plenària 34


6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7 


«7) El Parlament insta el Govern a donar compliment 
a la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, en 
la qual es manifesta que el model policial de segure-
tat pública i esdeveniments de masses ha de partir del 
principi de mínima intervenció de mitjans violents, 
d’acord amb l’obligació legal de proporcionalitat, 
oportunitat i congruència en l’acció policial.»


7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 8


«8) El Parlament insta el Govern a crear un grup de 
treball del Cos de Mossos d’Esquadra integrat pel De-
partament d’Interior i els sindicats de mossos.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2014


J. Lluís Salvadó i Tenesa Gemma Calvet i Barot
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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