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SESSIÓ NÚM. 50.1

La sessió s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix la 
presidenta del Parlament, acompanyada de tots els mem-
bres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària gene-
ral i els lletrats Fernando Domínguez Garcia i Miquel Lluís 
Palomares Amat.

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 de la Presidència, d’Economia i Conei-
xement, d’Ensenyament, de Salut, d’Interior, de Territori 
i Sostenibilitat, de Cultura, d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural, d’Empresa i Ocupació i 
de Justícia.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Situació de compatibilitat d’un diputat (tram. 234-
00029/10). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la comissió.

3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10). Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la comissió, de les esmenes reservades i, 
si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 485, 
3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 
506, 3).

4. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives (tram. 200-00034/10). Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la 
comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les 
esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries (dictamen: BOPC 486, 3; dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 506, 16).

5. Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 202-00052/10). Ponència conjunta. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text elaborat 
per la ponència: BOPC 286, 15).

6. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diversitat i 
la inclusió en els centres educatius (tram. 300-00278/10). 
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari 
(tram. 300-00280/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat 
(tram. 300-00277/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures 
d’estat (tram. 300-00284/10). Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de funció 
pública (tram. 300-00281/10). Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre (tram. 300-00282/10). Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’auto-
nomia personal i l’atenció a la dependència (tram. 300-
00279/10). Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro (tram. 
300-00283/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les propostes per al Pla d’inversions per a Europa (tram. 
302-00252/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política universitària (tram. 302-00255/10). Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la inserció laboral de persones amb dificultats (tram. 302-
00256/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió del canal Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació dels bombers voluntaris (tram. 302-00254/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials (tram. 
302-00257/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats (tram. 302-
00258/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10). 
Grup Mixt. Debat i votació.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, comença la sessió.

La llista de preguntes a respondre oralment en el Ple està 
inclosa en el dossier. 

Atesa la petició del Govern amb relació a les pregun-
tes orals, els faig avinent que les preguntes número 1 
i número 5 seran substanciades en el darrer lloc de les 
preguntes orals al Govern, si no hi ha cap objecció. 
Podem aprovar per assentiment aquest canvi, la pre-
gunta 1 i la pregunta 5? (Pausa.)

Així mateix, d’acord amb l’article 84 del Reglament, 
els recordo que per aquesta sessió plenària la diputada 
Begonya Montalban, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, ha delegat el seu vot, per motius de 
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maternitat, en el portaveu del seu grup, l’il·lustre se-
nyor Jordi Turull.

Pregunta 
al Govern sobre el compliment dels 
compromisos pressupostaris en l’àmbit 
de la salut (tram. 310-00478/10)

Iniciem, doncs, el primer punt de l’ordre del dia. (Re-
mor de veus.) Tenim algun problema de megafonia 
–tenim algun problema–, espero que es vagi resolent 
durant el Ple.

La pregunta número 2 és sobre el compliment dels 
compromisos pressupostaris en l’àmbit de la salut, i 
la formula la il·lustre senyora Eva Garcia, en nom del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Eva Garcia i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller de Salut, 
el Govern de Convergència i Unió ha decidit deixar de 
pagar a farmàcies, hospitals concertats i entitats so-
cials fins que Catalunya sigui independent. Aquestes 
van ser les paraules del portaveu Francesc Homs quan 
reconeixia que la Generalitat només serà capaç de pa-
gar el dia que Catalunya sigui independent.

Senyor conseller, que en pensa, vostè, d’aquesta nova 
ximpleria del senyor Homs?

La presidenta

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

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Miri, jo crec que és prou seriós el 
pressupost de salut d’aquest país i l’atenció dels ciuta-
dans quan estan malalts que ara sí que no hem de fer 
ximpleries.

Gràcies.

La presidenta

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

Eva Garcia i Rodríguez

Senyor conseller, les prioritats d’aquest Govern no són 
fer front als deutes amb el món sanitari, i ho acaba de 
demostrar, també, vostè, ara, amb la seva resposta.

Els farmacèutics, per exemple, ja no poden més. Vos-
tès els van prometre un pla de pagaments i l’estan in-
complint. Com ja han anunciat aquest mes de març, 
tampoc els pagaran la factura corresponent al mes de 
gener i acumularan un deute de 340 milions d’euros. 
I això és insostenible per aquestes petites i mitjanes 
empreses i autònoms que són les farmàcies. Moltes 
famílies de farmacèutics s’han arruïnat per culpa de 
vostès. Vostès tampoc no paguen el transport sanita-

ri ni els hospitals concertats i s’escuden en el suposat 
retard del Fons de liquiditat autonòmica per no pagar.

Però, senyor conseller, ningú els ha obligat a acollir-se 
al FLA. De fet, ho fan perquè ningú més els presta els 
diners, perquè ningú es fia de vostès, perquè ningú vol 
saber res d’un govern irresponsable i morós.

Senyor conseller, el Govern d’Espanya finança Catalu-
nya: els presta diners a un interès zero, i mentre vostès 
reneguen d’Espanya, paren la mà per veure què en po-
den treure. Que tothom sàpiga que el Govern espanyol 
ha posat a disposició de Catalunya, aquest any, un to-
tal de 10.200 milions d’euros procedents dels 8.300 
del Fons de liquiditat autonòmica. 

Des del Govern espanyol s’ha fet el que s’havia de fer 
per complir amb l’obligació de garantir els serveis pú-
blics catalans, i estan pagant les factures que Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana es neguen a pagar. 

Però, senyor conseller, aquesta excusa ja no cola, i no 
cola perquè les ambaixades, per exemple, continuen  
impecables. Per a això sí que tenen diners: noves am-
baixades, nova hisenda catalana, nova constitució ca-
talana. Segueixen destinant recursos a les il·legals, in-
constitucionals i antiestatutàries estructures d’estat 
que abans de néixer ja són mortes. I ho són perquè el 
Partit Popular ho va denunciar, i no altres.

S’ha de tenir molta barra, senyor conseller. Ahir el con-
seller Homs deia una nova ximpleria: el llibre negre, on 
espero que escriguin també els deutes que tenen amb 
el món sanitari; però, permeti’m que els l’escrigui jo, el 
títol d’aquest llibre: no mosseguis la mà del que et dóna 
de menjar.

La presidenta

Senyora diputada...

Eva Garcia i Rodríguez

Apliquin-s’ho, senyors consellers.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller Boi 
Ruiz. Conseller...

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Miri, diputada, el Govern de l’Es-
tat no paga res, ho paguen els contribuents i a Catalu-
nya paguem impostos; per tant, ningú ens està finan-
çant ni ens està donant res, eh?, sinó, en tot cas, ens 
estan retenint alguns dels impostos que paguem i que 
haurien de quedar-se en aquest país.

Per altra banda, miri, els primers que estan al costat 
de les farmàcies d’aquest país és el Govern, és aquest 
conseller, i al costat dels hospitals i centres concertats 
del nostre país, el primer que hi està al costat.

Perquè, miri, si vostès estan tant, tant al costat i els 
pateixen tant, jo simplement vull recordar-los que si 
haguessin fet la revisió de la cartera de serveis, Cata-
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lunya tindria 28 milions més; si posessin el tractament 
de l’hepatitis en lloc de prestar-nos els diners, Catalu-
nya tindria 200 milions més; si haguessin aportat els 
diners corresponents als nous medicaments i tracta-
ments, tindríem 356 milions més, Catalunya; si real-
ment fossin sensibles a la modificació de l’IVA, Ca-
talunya tindria 58 milions més per destinar a l’atenció 
sanitària, i si, a més a més, d’una vegada, féssim el 
Fons de cohesió i el Foga, Catalunya ja tindria 53 mi-
lions més d’euros; simplement això. Si els preocupa 
tant, vagin allà on han d’anar, no aquí, a dir que això 
es vagi fent, no per aquesta comunitat autònoma, amb 
tots els respectes, sinó per a totes les altres comunitats 
autònomes. Perquè crec que això no és una petició de 
Catalunya, sinó en concepte de comunitat autònoma... 
–que jo sé que tampoc, això, ho acaben d’entendre–, 
en concepte de comunitat autònoma, la resta de comu-
nitats autònomes tenen el mateix problema. I, per tant, 
no podem dir que estem demanant, com sempre, de 
manera lacrimògena, només per Catalunya.

Si defensen realment això, jo els espero, al Congrés 
dels Diputats, fent aquesta reflexió al costat del Go-
vern de l’Estat, i, com a mínim, intentar que alguna 
d’aquestes coses es compleixi.

Però, miri, deixi’m acabar fent-li un petit sil·logisme: si 
Catalunya destina un 40 per cent del seu pressupost a 
l’atenció sanitària, si Catalunya té una elevada pressió 
fiscal, si el resultat de tot això és un per capita inferi-
or a la mitjana de l’Estat..., em pot dir on és el proble-
ma? Si hi destinem el 40 per cent? Si tenim una major 
pressió fiscal i, de resultes d’això, tenim una per capi-
ta més baixa, em pot dir on hi ha el problema?

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la sentència del Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei de consultes popu-
lars no referendàries i la convocatòria del 9 de novem-
bre de 2014.

Pregunta 
al Govern sobre la sentència del Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei de 
consultes populars no referendàries 
i la convocatòria del 9 de novembre 
de 2014 (tram. 310-00479/10)

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

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Señora Ortega, ¿qué valoración le 
merece la decisión del Tribunal Constitucional que anula 
la Ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9 de 
noviembre?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies, presidenta. Bon dia, il·lustríssim diputat. Doncs, 
miri, el Govern respecta la sentència, com no podia ser 
d’altra manera; no la comparteix, crec que no li desco-
breixo res de nou, entre altres coses perquè s’ha forçat a 
un tribunal a prendre una decisió política.

Deixi’m dir-li quin és el parer del Govern, doncs, es trac-
ta..., el Tribunal Constitucional tracta d’una manera ab-
solutament restrictiva un dret fonamental que és el de la 
participació directa dels ciutadans. I, per tant, en aquest 
sentit el que sembla és que esgrimeixen l’únic argument 
que la Constitució aposta, amb caràcter general, per la 
democràcia participativa; més que res, sembla una gran 
por a la democràcia.

La presidenta

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

Sergio Santamaría Santigosa

Sí... Señora Ortega, la semana pasada, el alto tribu-
nal decidió, de forma unánime, declarar que el proce-
so de consulta diseñado por ustedes es nulo. Un estado 
de derecho como el nuestro impone a sus gobernantes 
cumplir las resoluciones de los tribunales, es algo ele-
mental. Ustedes, que gobiernan la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña porque la Constitución se lo garanti-
za, deberían ser leales con ella y respetarla, porque así 
también respetarían a todos los ciudadanos, con inde-
pendencia de sus afinidades políticas.

Desde luego, la semana pasada fue verdaderamen-
te negra para ustedes, sufrieron un duro varapalo: el 
Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties Es-
tatutàries, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña... En fin, la justicia y el derecho les está poniendo en 
su sitio. ¡Viva la democracia! Ya vemos que quieren la 
desconexión, en efecto, la del mundo moderno y civili-
zado que respeta la ley y el derecho como instrumento 
de solución pacífica de conflictos.

Apuestan por el aislamiento, por el desafío, por la 
confrontación; es decir, lo contrario de lo que deman-
dan los nuevos tiempos.

Miren, ¿saben por qué nos aferramos a la legalidad? 
Porque nos protege de un gobierno como el suyo. ¿Sa-
be para qué existe un tribunal de garantías? Para impe-
dir un atropello a los derechos como el suyo. ¿Sabe por 
qué los separatistas no son mayoría? Porque la gente no 
cree en un proyecto rupturista como el suyo. Ya pue-
den ir reclamando consulta y plebiscito que el Estado 
de derecho y las urnas les pondrá en su sitio.

En Cataluña tenemos derecho a elegir quién gobierna 
la autonomía, pero no tenemos derecho a decidir qué 
hacer con España. Eso es lo que les ha dicho el Tribu-
nal Constitucional y eso es lo que les decimos la mayo-
ría de los catalanes no separatistas. Si ustedes no res-
petan la ley, nosotros no les reconoceremos ninguna 
autoridad democrática. Acudan, si les parece, a instan-
cias europeas, seguro que les escuchan, pero más segu-
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ro es que no les darán la razón. No les preocupa hacer 
el ridículo, les ocupa la ineptitud...

La presidenta

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

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Joa-
na Ortega.

La vicepresidenta del Govern

Sí, gràcies. Senyor Santamaría, miri, jo ho lamento 
però el 9 de novembre va existir: 2.344.828 persones 
van participar en un procés participatiu, i no es pensi 
que passaran del 8 de novembre al 10 de desembre, 
va existir, està en la memòria col·lectiva de molts ca-
talans.

Deixi’m que li digui una cosa: vostès celebren, segura-
ment, aquesta sentència i exigirà que la complim. Es-
pero que vostès també compliran escrupolosament 
totes aquelles sentències, en aquest sentit, també, la 
42/2014, sobre la Resolució 5/X, aprovada per majo-
ria en aquest Parlament de Catalunya, que el Tribu-
nal Constitucional va dir que si una part de l’Estat té 
la voluntat d’alterar el seu estatus jurídic, el Tribunal 
Constitucional no ho pot resoldre, sinó que han de ser 
els poders públics territorials els qui estan obligats a 
resoldre-ho amb diàleg i amb cooperació.

On és aquest diàleg? El Govern i el Parlament l’han 
reclamat. Sap quina ha estat la resposta? Una querella 
criminal, aquesta ha estat la resposta.

Deixi’m que també li faci una reflexió: i quines sentèn-
cies del Tribunal Constitucional cal complir? Totes o 
només aquelles que van en interès del Partit Popular?

I digui’m, també, quina sortida ens queda? Quina sor-
tida ens queda davant la inexistència de diàleg i de col-
laboració? Davant la voluntat del tribunal de canviar 
el nostre estatut jurídic i davant l’anul·lació dels ins-
truments jurídics per facilitar la participació política, 
quina sortida ens queda, senyor Santamaría?

La presidenta

La pregunta següent és sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb pistoles Taser.

Pregunta 
al Govern sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb pistoles 
Taser (tram. 310-00468/10)

La formula l’il·lustre senyor David Fernàndez, del Grup 
Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller..., una prèvia: no 
ens fa falta demanar permís per ser lliures ni pensem 
demanar perdó per ser-ho, però la pregunta és relativa a 

les informacions que han aparegut sobre l’adquisició de 
cent pistoles Taser per les ABP, pistoles letals. El 2007 
Amnistia Internacional ja recollia 269 persones mor-
tes als Estats Units, entre 2001 i 2007, després de rebre 
descàrregues elèctriques de les pistoles que vostè està 
adquirint i algunes policies, dues locals, ja les utilitzen.

En aquest sentit, el 2009 a l’informe sobre l’Estat es-
panyol, el Comitè contra la Tortura de les Nacions 
Unides ja va recomanar que les deixessin d’emprar per 
les conseqüències físiques i mentals i perquè podia 
contravenir els articles 2 i 16 de la Convenció contra 
la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes 
o Degradants.

Tres, el 2013, quatre forenses –tres adscrits a la Unitat 
Central d’Informàtica i Electrònica Forense del mateix 
Cos de Mossos d’Esquadra i un altre, al Servei de Pa-
tologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de Ca-
talunya– publicaven a Quaderns de Medicina Forense 
un informe complet sobre aquestes pistoles, on deien 
que podien ser letals, on deien, i és important, que hi 
havia un biaix important, molt important, en les valo-
racions de seguretat, en la mesura que qui promovia 
aquests informes, altres informes, era la firma comer-
cial Taser, per evidents interessos econòmics. I, tercer, 
aquest informe de medicina forense demanava que, en 
cas d’adquirir-se, s’adjuntés sempre un desfibril·lador 
per possible aturada cardíaca de la víctima.

Al costat d’aquestes cent pistoles que adquiriran, han 
adquirit ja cent desfibril·ladors? És una pregunta. 

I, quatre, el 17 de juliol, com vostè sap, la Comissió 
d’Interior ja va votar en contra de dotar la policia cata-
lana amb pistoles Taser.

I una cinquena reflexió, segurament compartida amb 
els companys d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa, i 
d’altres, espero, grups parlamentaris, és que hi ha una 
campanya social, que és Stop Taser. I, sense garanties, 
sense debat parlamentari i a fets consumats, la política 
és molt difícil.

Vostè considera que poden ser letals? Per què aquesta 
adquisició? I li demanem, si us plau, un debat parla-
mentari previ abans de prendre qualsevol decisió so-
bre aquesta adquisició.

Gràcies, conseller.

La presidenta 

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior (Ramon 
Espadaler i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, li 
ben asseguro que la decisió sobre incorporar les ano-
menades pistoles Taser, elèctriques, per entendre’ns, és 
una decisió perfectament meditada i reflexionada. I li 
ben asseguro que en cap cas respon a la improvisació, 
no és el cas; tampoc respon, per bé que existeix, a una 
demanda transversal per part de tots els sindicats del 
Cos de Policia, ni tampoc respon al fet que les policies 
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del nostre entorn –i no li’n faré la relació exhaustiva–, 
del Regne Unit, de França, d’Alemanya, d’Àustria, de 
Dinamarca, de Suècia, del nostre entorn estatal, tant la 
Guàrdia Civil com el Cos Nacional de Policia, o com 
una vintena llarga de policies locals del nostre país, 
doncs, ja en disposen, no? I encara menys respon a una 
voluntat de provocació, sinó que respon, hi insistei-
xo, al fet que necessitem dotar-nos d’una eina, que no 
és letal, d’una eina, i que permet cobrir aquell espai 
que va entre l’ús de l’arma de foc reglamentària o l’ús, 
moltes vegades, d’un nombre important d’agents per 
fer reduccions concretes en supòsits molt determinats.

Per tant, aquesta és una decisió que hem pres al si del 
Departament d’Interior, després de meditar-ho, des-
prés d’escoltar, després de contrastar i després de va-
lidar per nosaltres mateixos, també amb l’institut fo-
rense, per validar per nosaltres mateixos quina és 
l’oportunitat de fer aquesta incorporació, que sí que 
hem pres la decisió política de fer-la al Cos de Mossos 
d’Esquadra.

La presidenta

Senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, conseller. Una pregunta urgentment sobre-
vinguda: ens podria confirmar o desmentir que agents 
de la Divisió d’Informació del Cos de Mossos d’Es-
quadra han visitat els departaments de recursos hu-
mans de les empreses del Mobile World Congress, 
definint quins treballadors són aptes i no aptes per tre-
ballar al congrés del mòbil? I si és així, perquè té di-
fícil desmentir-m’ho, molt difícil, a la llum de les pro-
ves, sota quins criteris i amb quina finalitat de llista 
negra ideològica.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller d’In-
terior.

El conseller d’Interior

Li deia que la decisió sobre la incorporació és un de-
cisió perfectament meditada i que s’adiu amb quins 
són els criteris de congruència, oportunitat i propor-
cionalitat. En aquesta mateixa cambra hem discutit, 
amb vostè i amb altres diputats, l’oportunitat, la con-
gruència de determinades detencions, que tots tenim a 
la retina, en què s’ha hagut d’utilitzar, doncs, un nom-
bre important d’agents. La Taser omple aquest espai, 
entre l’ús de l’arma reglamentària o l’ús d’un nombre 
important d’agents. Estarà perfectament reglamentat; 
no serà de distribució universal al llarg de tot el Cos 
de Mossos d’Esquadra, sinó que es farà prèvia forma-
ció, estarà a disposició dels caps de torn i en uns supò-
sits perfectament taxats, regulats i sota, evidentment, 
la formació.

Sobre desfibril·ladors, que abans m’ho ha demanat, no-
més una cosa: totes les unitats de seguretat ciutada-

na del Cos de Mossos d’Esquadra a Girona porten un 
desfibril·lador, i estem en camí, doncs, d’anar eixam-
plant aquesta qüestió.

I sobre el que vostè esmentava ara sobre el congrés de 
telefonia mòbil, no té absolutament res a veure amb la 
realitat.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la garantia de la inde-
pendència del poder judicial. 

Pregunta 
al Govern sobre la garantia de la 
independència del poder judicial 
(tram. 310-00476/10)

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

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Conseller de Justícia, deia Plató: 
«Si jo fos legislador obligaria tots els escriptors i tots 
els ciutadans a expressar-se en el sentit d’afirmar que 
no hi ha aspiració al benestar de la humanitat sense 
justícia.» 

Aquests darrers dies, i precisament en la defensa del 
magistrat Santiago Vidal, davant la sanció del Conse-
jo General del Poder Judicial, ha estat ampli el clam 
de la nostra comunitat entorn de la defensa d’una justí-
cia independent, lliure i capaç de fer front a les enves-
tides que les ingerències polítiques de caire repressiu..., 
la fan trontollar.

I ens referim a «envestides» per posar nom a l’atac a 
un servidor públic de trajectòria impecable a qui s’ha 
sancionat per les seves idees en defensa de la indepen-
dència de Catalunya. Sembla que el consejo creu molt 
més en el principi de represàlia en lloc del principi de 
la llibertat d’expressió i confiança en la imparcialitat. 
Dit d’una altra manera, l’òrgan de govern dels jutges 
ha vulnerat el fonament del que els jutges sempre han 
de ser i fer, segons la fórmula clàssica sine spe, sine 
metu, és a dir, no s’han d’alimentar ni esperances ni 
temors per mèrit d’accions o decisions. El consejo vol 
instaurar la por en l’àmbit de la justícia catalana, i la 
por és tot el contrari a la democràcia.

Davant d’aquest atac, què ha fet, què farà el Govern de 
la Generalitat per garantir i defensar la independència 
de la justícia catalana?

La presidenta

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

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Gràcies, senyora presidenta. President, membres del Go-
vern, senyores i senyors diputats... Senyora diputada, què 
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ha fet el departament, què ha fet el Govern. En primer 
lloc, doncs, nosaltres hem defensat el jutge Vidal d’un 
atac que creiem del Consell General del Poder Judicial, 
basat, bàsicament, en dos principis: un, que creiem que 
s’ha atacat, doncs, el dret que té qualsevol jutge a no ser 
violentat des del punt de vista de la independència ju-
dicial, i, després, també el principi que nosaltres creiem 
que és bàsic en qualsevol societat democràtica, que és el 
de la llibertat d’expressió. Nosaltres hem fet declaracions 
–ho he fet jo com a conseller, ho ha fet el Govern a través 
del seu portaveu– des d’aquest punt de vista. Per tant, 
clarament una defensa d’aquestos dos principis i una de-
fensa de les actuacions del jutge Vidal.

Què més podem fer nosaltres? Posar-nos a disposi-
ció d’aquells jutges, d’aquells magistrats que es sentin, 
doncs, d’alguna manera, atacats en aquesta independèn-
cia judicial. Nosaltres ens hem posat a la seua disposició. 

Vostè sap perfectament que a qui li toca garantir el 
principi de la independència judicial és justament al 
Consell General del Poder Judicial. I, malauradament, 
en aquest cas, doncs, l’atac ve d’aquest mateix òrgan, 
d’aquell que ha de vetllar per la independència judicial.

El jutge Vidal ara té altres camins, té recursos a for-
mular, recursos a realitzar. Nosaltres no podem fer 
cap altra cosa que posar-nos a la seua disposició, si 
el podem ajudar en algun sentit des d’aquest punt de 
vista, des del punt de vista de la tutela de la indepen-
dència judicial.

La presidenta

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

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, conseller, però la divisió de poders i la garan-
tia dels drets fonamentals, els dos elements identifica-
tius per l’article 16 de la Declaració dels drets de l’home 
i del ciutadà, de 1789, conformen el nucli essencial de la 
justícia. Deia Pierre Vilar que l’Espanya de les autono-
mies és ja més un artifici que un edifici. I aquest esdeve-
niment, juntament amb la sentència del Tribunal Cons-
titucional contra l’Estatut, que va absolutament avortar 
el model de justícia catalana, en són un exemple.

És evident, estem patint una ofensiva, però també te-
nim capacitat i obligació de reaccionar. Per això cre-
iem que Catalunya ha de tenir un projecte clar i de-
finit per a la seva justícia, per a la nostra justícia, si 
volem convèncer per a la nostra independència com a 
país. I és important transmetre aquesta certesa a tra-
vés d’instruments propis que som capaços de generar. 

Quan crearà el consell de la justícia catalana en el 
marc estatutari, com dues mocions d’aquest Ple del 
Parlament han establert? Com generarem aquest 
guany, aquesta certesa de justícia, aquesta confiança 
de la ciutadania sense un model propi que pugui con-
fiar i que pugui, sobretot, convèncer professionals i 
ciutadans?

No hem de fer ingerència en col·legis professionals...

La presidenta

Senyora diputada...

Gemma Calvet i Barot

...però hem de convèncer que tenim model propi.

La presidenta

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

El conseller de Justícia

Sí; gràcies, presidenta. Senyora Calvet, hi ha una re-
solució, una resolució que va aprovar el Parlament de 
Catalunya, en el sentit que el Departament de Justícia 
comencés a fer treballs per a la constitució d’un con-
sell de justícia de Catalunya. Nosaltres estem treba-
llant en aquest sentit. Li puc dir, ja li ho puc avançar, 
que forma part d’aquests treballs que justament qual-
sevol atac, qualsevol atac a la independència judicial 
que pugui patir qualsevol jutge, qualsevol magistrat, 
podrà ser portat a aquest consell de justícia de Cata-
lunya. 

Nosaltres estem en fase d’elaboració, creiem que és 
una elaboració bastant dificultosa atenent el marc nor-
matiu actual, atenent també la sentència del Tribunal 
Constitucional, però, en qualsevol cas, nosaltres no 
ens donem per vençuts i creiem que podrem portar un 
bon projecte de consell de justícia de Catalunya.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els greuges que pateix l’es-
port català.

Pregunta 
al Govern sobre els greuges que pateix 
l’esport català (tram. 310-00477/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Albert Donés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Albert Donés i Antequera

Bon dia, conseller. En els darrers temps, el teixit espor-
tiu del nostre país està veient com, amb motiu de tot un 
seguit de greuges i perjudicis, el futur del nostre esport 
es veu clarament amenaçat.

L’esport contribueix a la integració social, a reduir des-
igualtats i a cohesionar la nostra societat. L’esport és 
salut; és una eina fonamental en l’educació i en la for-
mació de valors dels nostres nens i nenes.

És per això que des d’Esquerra Republicana sempre 
hem considerat l’esport com una veritable estructura 
d’estat. Creiem fermament que en la nova república ca-
talana l’esport ha de tenir una tasca de representació 
internacional molt gran, aprofitant els excel·lents espor-
tistes d’elit que tenim. 
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Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya, que aglutina 69 federacions catalanes, 12.500 
clubs esportius, i que compta amb més de 700.000 lli-
cències federatives, és a dir, l’àmplia majoria del nostre 
teixit esportiu, s’ha denunciat en tot un seguit de punts 
un memorial de greuges que pateix el nostre esport per 
culpa de les darreres accions legislatives que perjudi-
quen el sector. Alguns d’aquests greuges podrien com-
portar malauradament la desaparició de bona part de 
clubs i d’entitats esportives amateurs.

Durant aquesta legislatura, molts dels problemes que 
s’hi fan menció han estat debatuts per part dels grups 
d’aquesta cambra, però veiem com estem, en molts ca-
sos, igual que com estàvem.

Som conscients que alguns d’ells provenen de la in-
gerència o invasió de competències per part de l’Estat 
espanyol, però també n’hi ha alguns que són responsa-
bilitat nostra, és a dir, del Govern de Catalunya.

Problemes a destacar, com la llicència única, debatu-
da en aquesta cambra; la seguretat social per a la gent, 
sobretot, que fa tasques de voluntariat; l’impost de so-
cietats; l’augment de l’IVA al 21 per cent; la manca 
d’una llei de mecenatge que tingui en compte la par-
ticularitat de l’esport i que facilitaria, i molt, la super-
vivència econòmica de moltes d’aquestes entitats es-
portives. Tots aquests greuges no fan més que posar 
en perill l’excel·lent nivell de qualitat esportiva de què 
gaudim al nostre país.

És per això que des d’Esquerra Republicana voldríem el 
cessament d’aquestes accions intervencionistes i recen-
tralitzadores per part de l’Estat espanyol i que s’im-
pulsin les modificacions legislatives...

La presidenta

Senyor diputat.

Albert Donés i Antequera

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

La presidenta

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

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, jo com-
parteixo a bastament el diagnòstic que vostè feia en 
l’exposició de la seva pregunta, en el sentit, primer, 
de la importància de l’esport i del món de l’esport en 
el nostre país, de la capacitat que té també el món de 
l’esport d’explicar-nos a nosaltres mateixos i d’expli-
car-se arreu del món, i òbviament, també, des del punt 
de vista de les circumstàncies que en aquests moments 
fan i conviuen d’una manera dificultosa, i creixent-
ment dificultosa, en el món de l’esport, com a con-
seqüència d’un conjunt de decisions que s’han anat 

prenent en aquests darrers temps bàsicament o exclu-
sivament per part del Govern espanyol.

Vostè em feia ara aquí una referència, que jo tinc ple-
nament identificada, que n’estem parlant contínuament 
amb el sector, que s’ha debatut, com vostè recordava, 
en aquest mateix Parlament de Catalunya, no?, al cas 
de la llicència única, al cas de la qüestió de la segure-
tat social i d’unes inspeccions, diguem-ne, que sonaven 
més a persecucions que no pas a inspeccions, no? 

El cas del disbarat de l’impost de societats, que no no-
més afecta el món de l’esport, que li haig de dir que 
per una intervenció del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió a Madrid almenys hem pogut mati-
sar, que no és, diguem-ne, alegrar-se de res més que 
resituar les coses, perquè a vegades es prenen mesu-
res que realment no tenen cap sentit ni cap explica-
ció, i almenys ara, a propòsit d’aquesta intervenció 
del Grup de Convergència i Unió, doncs, quedarà un 
mínim exempt de tributació de l’impost de societats, 
que afecta, òbviament, el món de l’esport però també 
altres àmbits de la societat civil del nostre país, que 
és que fins a cinquanta mil euros no hauran de, di-
guem-ne, declarar l’impost de societats, no?

També la qüestió de l’IVA, com vostè hi feia referèn-
cia, o la llei de mecenatge, que per poder fer una llei de 
mecenatge com caldria òbviament necessitem capacitat 
d’intervenció en l’àmbit tributari que, de fet, no tenim. 

Davant de tot això, nosaltres el que hem fet, d’acord 
també amb vostès i amb aquest Parlament, doncs, és, 
primer, denunciar-ho, prendre consciència del que està 
passant, no? Segon, jo valoro molt positivament aques-
ta iniciativa de la UFEC; de fet, n’estic absolutament 
al corrent, la comparteixo i hi donem suport. I ter-
cer, prendre mesures en el marge allà on en tinguem, 
d’informació; estem fent accions en aquest sentit amb 
el Departament de Benestar per informar a tota mena 
d’entitats, i, òbviament, prendre mesures, per exemple...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de la Presidència

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les plantes de tractament 
de purins.

Pregunta 
al Govern sobre les plantes de tractament 
de purins (tram. 310-00470/10)

La formula l’il·lustre senyor Sergi Vilamala, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Sergi Vilamala i Bastarras

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, el departa-
ment que dirigeix va impulsar a Osona la posada en 
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marxa de les plantes de cogeneració per al tractament 
de purins de les Masies de Voltregà i de l’Esquirol, ara 
fa uns quinze anys. La seva construcció no va estar 
exempta de polèmica, i la posada en marxa va costar 
molts diners als ajuntaments, pels contenciosos inter-
posats contra ells, i també contra la Generalitat, que, 
en el cas de la planta de l’Esquirol, una resolució del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar 
a pagar indemnitzacions per valor de més de 297.000 
euros.

Des de fa gairebé un any, les plantes de cogeneració 
estan tancades, i el seu departament, a diferència de 
quan van obrir-se, se n’ha de desentès en el seu tanca-
ment i no ha donat directament explicacions als ajun-
taments per determinar quina ha de ser la viabilitat 
d’aquestes plantes. I ho explico amb coneixement de 
causa, com a alcalde de les Masies de Voltregà.

Pensa el seu departament adreçar-se als ajuntaments 
per buscar solucions a les plantes i, si no en tenen, 
acompanyar-los en el procés de desmantellament per 
part de les empreses gestores? I pensa el seu departa-
ment comunicar als ajuntaments a quin sistema d’eli-
minació de purins s’han adherit les explotacions rama-
deres que en justificaven l’eliminació amb les plantes?

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Josep 
Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Josep Maria Pelegrí i Aixut)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vos-
tè crec que no pot parlar en nom de totes les plantes, ni 
tampoc de tots los ajuntaments afectats en aquest cas, 
perquè nosaltres estem fent en aquest moment totes les 
gestions oportunes i necessàries amb el sector, amb les 
indústries, i també amb ajuntaments, per poder resol-
dre aquest problema que ens han plantejat.

La presidenta

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

Sergi Vilamala i Bastarras

Miri, conseller, no sé amb quins ajuntaments deu par-
lar, perquè amb el de les Masies de Voltregà no hi han 
parlat mai, i va ser, juntament amb la d’Alcarràs, el 
primer lloc on es va posar la planta de purins. I, quan 
han tingut problemes, els ajuntaments, d’olors, de 
sorolls, han hagut de resoldre els problemes al llarg 
d’aquests quinze anys. I, conseller, no s’enganyi: els 
ajuntaments avui en dia som més vulnerables que 
mai. Vostè sap..., i passegi’s, posi’s les bótes i passegi’s 
pels camps d’Osona, i veurà com els camps avui en 
dia estan més adobats que un any enrere. I els ajunta-
ments estem molt preocupats, i estem preocupats per-
què, com vostè sap, doncs, ara fa més de quinze anys,

molts alcaldes varen ser imputats, i en aquest moment 
se senten desprotegits; se senten desprotegits perquè 
ni vostès ni el Departament de Territori i Sostenibili-
tat han aplicat mesures oportunes per resoldre el pro-
blema.

Per tant, jo el que li demano és que protegeixen els 
ajuntaments, protegeixin els alcaldes, posin solucions, 
no solucions transitòries, com les que han portat a ter-
me, i facin el que els toca en la seva competència i pro-
tegeixin els ajuntaments i els electes locals.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable conseller d’A-
gricultura.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sí; moltes gràcies. Senyor diputat, li vull donar unes 
dades, perquè també tinguem clar de què estem par-
lant. En aquests moments, quan es va fer, per una de-
cisió de l’Estat, del Govern de l’Estat, sense consultar 
en aquest cas Catalunya..., doncs, hi va haver 438 ex-
plotacions que es trobaven en l’àmbit de la gestió d’al-
guna de les plantes de Catalunya. Vostès sap, o deu 
saber, que l’empesa matriu d’aquestes plantes està en 
aquests moments en concurs, i només n’hi ha una, que 
és la d’Alcarràs, que ja ha complert el termini de vint 
anys per a poder fer l’acabament de la seva activitat, 
que, conjuntament amb l’ajuntament i amb el sector, 
estem intentant revertir, perquè els terrenys són mu-
nicipals, aquesta planta, en l’àmbit municipal. Estem 
treballant amb empreses catalanes, amb empreses de 
l’Estat espanyol, amb empreses alemanyes, amb em-
preses russes, amb empreses americanes, amb empre-
ses holandeses, per donar una solució global a aquest 
problema.

Estem intentant també fer un canvi de model; un can-
vi de model que passa, com vostè deu saber també, 
per intentar que d’aquestes 438 explotacions que han 
quedat desprotegides des del punt de vista del tracta-
ment que feien de les seves dejeccions ramaderes..., 
no ho puguin fer. I el canvi de model passa per tres 
àmbits, bàsicament. Primer, el canvi en la dieta dels 
animals; aquest canvi de dieta ens exclou, d’aques-
tes 438, 128 explotacions. Una segona aportació és la 
instal·lació de tractament, de separació sòlid-líquid en 
les explotacions, que ens treu d’aquest sistema de trac-
tament també 173 empreses més. I ens quedarien 137 
empreses, que són les que s’han de fer a través de sis-
temes mancomunats de gestió, i és aquí on, d’acord 
amb el departament, d’acord amb el sector... Perquè 
no oblidi una cosa també: nosaltres el que estem fent 
és intentar que el sector pugui tractar adequadament 
les dejeccions ramaderes que produeix.

És per això també que el Departament d’Agricultura, 
conjuntament amb altres departaments del Govern de 
la Generalitat, està treballant i ha aplicat el Pla estra-
tègic de fertilització agrària i gestió de les dejeccions 
ramaderes de Catalunya 2013-2016, que és el que con- 
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templa les solucions, i que contemplarà també la solu-
ció per a cadascuna de les plantes amb el sector, amb 
les empreses i amb els ajuntaments, per fer possible el 
que vostè diu, que compartim, suposo, que és la vo-
luntat d’intentar gestionar correctament les dejeccions 
ramaderes, que és la competència que em pertoca en 
aquest departament.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les obres de manteni-
ment de les escoles.

Pregunta
al Govern sobre les obres de manteniment 
de les escoles (tram. 310-00471/10)

La formula la il·lustríssima senyora Núria Parlon, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Núria Parlon Gil

Sí; gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Tornem 
a parlar dels problemes del món local, i en aquest cas 
centraré la meva pregunta en el manteniment de les es-
coles públiques a Santa Coloma de Gramenet, i centra-
ré també la meva intervenció en un concepte, que és la 
coresponsabilitat.

En el curs 2010-2011, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet va invertir en vint-i-una escoles públiques, 
incloses les escoles d’adultes, un total de 8 milions d’eu-
ros. I vostès es deuen preguntar: «Vuit milions d’euros, 
en què s’ha gastat l’Ajuntament de Santa Coloma en el 
manteniment de les seves escoles?» Doncs, estem par-
lant del sanejament de patologies en les estructures dels 
edificis, estem parlant de les reformes integrals en les 
instal·lacions elèctriques, de calefacció, aïllaments, tan-
ques perimetrals... Vuit milions d’euros en vint-i-una 
escoles públiques per garantir la qualitat en l’educació 
dels nostres alumnes.

Però és que no només hem fet això, sinó que resta pen-
dent, a dia d’avui, encara, la inversió en un total de vint-
i-cinc escoles, que fins i tot els nostres serveis tècnics 
han fet la feina i estimen, aproximadament, en 5 mili-
ons d’euros en tipologies semblants. Aquest informe es 
va passar a la delegació territorial de zona fa aproxima-
dament un any.

Per tant, la meva pregunta és: què pensa fer el De-
partament d’Ensenyament per donar resposta i ajudar 
l’ajuntament perquè les nostres escoles públiques es-
tiguin en les condicions necessàries per impartir una 
educació pública de qualitat als nostres barris i a les 
nostres ciutats? En aquest cas és el cas concret de la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Ire-
ne Rigau, consellera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, atès que la seva 
pregunta estava en genèric..., també parlarem de Santa 
Coloma, però permeti’m una primera resposta. Amb 
relació al manteniment, el que fem és aplicar la Llei 
d’educació de Catalunya, i això vol dir tenir en compte 
la titularitat de cada centre, la dimensió de la reforma 
a fer i els acords que es prenen en les taules mixtes. 
Per tant, vostè coneix perfectament el que correspon a 
l’ajuntament i el que correspon a la Generalitat.

Jo, ara, aquí li hauria de correspondre amb tot el que ha 
fet la Generalitat en els instituts de Santa Coloma. Vos-
tè m’ha explicat com a ajuntament el que ha fet, com la 
majoria d’ajuntaments, a les escoles de titularitat pròpia.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula la il·lustríssima senyora 
diputada.

Núria Parlon Gil

M’ho ha posat molt fàcil, consellera; conec perfecta-
ment on es prenen les decisions. Però és que les inver-
sions a què jo li he fet referència i que li entraré a la 
comissió d’educació com a propostes de resolució són 
les seves competències en el manteniment de les esco-
les, perquè són obres que superen el manteniment que 
han d’assumir els ajuntaments. I ja tindran l’oportu-
nitat de debatre aquestes propostes de resolució en la 
Comissió d’Ensenyament pertinent.

Però, miri, li faig una reflexió global, a vostè i al seu 
govern. Fa uns anys Paco Candel parlava, en un lli-
bre, d’«els nous catalans», i recentment Joan Guerrero 
i Pérez Andújar van fer un llibre, que es va presentar a 
una biblioteca pública de la ciutat de Santa Coloma de 
Gramenet, que parlava del «milagro de Barcelona». Si 
volem que aquelles instantànies siguin una realitat, in-
verteixin en l’escola pública catalana, facin que els jo-
ves de qualsevol barri de Catalunya accedeixin a una 
educació pública de qualitat. I això comença pel man-
teniment de les escoles.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable consellera d’En- 
senyament.

La consellera d’Ensenyament

La qualitat de l’ensenyament de les nostres escoles del 
país i instituts depèn dels ajuntaments, depèn de la Ge-
neralitat i, sobretot, depèn del potencial docent i la co-
responsabilitat familiar, en el seu global

A partir d’aquí, si vol, jo li explicaré què hem fet el 
2014 a Santa Coloma de Gramenet: hem actuat a l’Es-
cola Santa Coloma, a l’Institut Terra Roja, a l’Institut 
Numància..., i continuaria les llistes.

Però, com que vostè em demana que prioritzi, miri, jo 
ho aprofito per demanar-li que ens voti els pressupos-
tos d’enguany, perquè a la partida de RAM (remor de 
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veus) –sí, sí, sí– hi ha una millora important. Miri, per 
a aquestes reformes, havíem tingut el 2014 12 milions; 
aquest any, el 15, n’hi ha 27. Després d’haver-la sentit, 
estic segura que votarà aquest pressupost.

Moltes gràcies.

(Remor de veus.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre les accions dutes a terme 
per afrontar l’epidèmia de grip.

Pregunta
al Govern sobre les accions dutes 
a terme per a afrontar l’epidèmia 
de grip (tram. 310-00472/10)

La formula la il·lustre senyora Maria Assumpció Laï-
lla, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, un any més 
ens trobem davant un pic important de grip, que aquest 
any ha arribat gairebé un mes més tard del que és es-
perable, segurament també per l’arribada tardana del 
fred aquest hivern. En aquests moments, ens trobem, 
però, ja en el període de descens de la corba d’acció de 
l’afectació per la grip, però un any més també ens tro-
bem amb les imatges que es repeteixen any rere any, 
de llargues esperes en alguns serveis d’urgències hos-
pitalàries. Aquest any, a més, s’hi suma el fet que la 
vacuna de la grip no ha estat prou efectiva, o tan efec-
tiva com voldríem, ja que segurament per una mutació 
vírica la soca de virus sobre la qual s’havia elaborat la 
vacuna no és la que ens està afectant aquest any. Però, 
com deia, la setmana passada ja vam iniciar la fase de 
descens de l’afectació de la grip, va disminuir al vol-
tant del 2 per cent l’atenció a les urgències, així com 
també els ingressos hospitalaris per aquest motiu, i es 
va mantenir l’atenció domiciliària i les visites a l’aten-
ció primària.

Una vegada més, el Pla integral d’urgències de Cata-
lunya –el PIUC– s’ha activat per tal de donar resposta 
des dels serveis assistencials i des de tots els nivells a 
les atencions de salut de la ciutadania, i les dades del 
nombre de visites dels serveis d’urgències als hospi-
tals han d’anar sempre molt lligades també a les visi-
tes a primària, als CUAP, a les trucades al 061 i a les 
atencions domiciliàries, ja que només és un percentat-
ge petit de la població que necessita un ingrés hospi-
talari, una atenció a urgències, per motius de la grip: 
estem parlant de gent gran, persones que tenen patolo-
gies cròniques, comorbiditat, etcètera.

En aquest sentit, tot i que la tendència és aquesta, en-
cara ens trobem amb dades importants de visites a les 
urgències, que comporten, òbviament, llargs temps 
d’espera. Aquest any ja s’han previst 30 milions d’eu-
ros addicionals, que després es van augmentar fins 
a 32, per tal de poder atendre aquest increment de 
13.000 ingressos hospitalaris, i també es van utilit-

zar 330 llits addicionals per donar cobertura, doncs, 
a aquests ingressos extres que hi ha hagut aquest any.

Per això, honorable conseller, el que voldríem pregun-
tar-li és quina valoració en fa, d’aquesta epidèmia d’a-
quest any, de les mesures preses, i si hi ha hagut algu-
na diferència respecte a la mateixa epidèmia d’altres 
anys.

Gràcies, conseller.

La presidenta

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

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Com molt bé deia, diputada, hem 
tingut un altre cop l’epidèmia de grip, però, en aquest 
cas, una epidèmia amb característiques diferents, es-
pecialment per la menor eficàcia de la vacunació i, per 
altra banda, d’una àmplia extensió en el conjunt del 
territori de l’Estat i, sobretot, també en l’àmbit euro-
peu, especialment al país veí, França, que ha tingut 
moltes més dificultats inclús que nosaltres a l’hora de 
fer front a la seva epidèmia. Per tant, podem parlar 
més d’una pandèmia de grip en el conjunt de l’Estat i 
d’Europa, que no simplement d’una epidèmia que es-
taria localitzada a Catalunya.

Hem fet el que s’ha fet sempre, que és, des de la vigi- 
lància permanent del Pidirac –del Pla de vigilància 
d’infeccions respiratòries agudes a Catalunya–, anar 
monitoritzant, a través dels CAP i a través de les mos-
tres que es fan a faringes i al nas dels pacients amb 
grip, veure com evolucionaven..., exactament igual en 
els hospitals sentinella.

La vacunació antigripal, que seria la primera mesu-
ra ja presa el 2 de març del 2015, ha mostrat, malgrat 
tot, eficàcia; menys de l’esperada, però ha mostrat efi-
càcia. Hem de dir que hem vacunat 1.058.903 perso-
nes. Podem dir que la taxa de vacunació dels majors 
de seixanta-cinc anys és adequada. Encara tenim una 
taxa inferior millorable amb les regulacions de la gent 
vulnerable que està entre els quinze i els cinquanta-
nou anys. Només tenim, de la població vulnerable en 
aquestes franges d’edat, un 21 per cent de persones va-
cunades. I sí que hem de destacar, i aprofitant que ahir 
va posar-se en marxa, en el Mobile Congress, el con-
grés de mobilitat i tecnologies aplicades a la salut, la 
importància que ha tingut enguany el paper del 061 i 
el paper de l’app i la resposta del 061 «CatSalut Res-
pon» amb disponibilitat de la història clínica dels pa-
cients.

Dit això, l’epidèmia de grip ha obligat a prioritzar 
recursos, òbviament, i com vostè deia molt bé, l’epi-
dèmia de grip ens ha costat en termes objectius una 
aportació de 31 milions d’euros per resoldre aquesta 
qüestió. Per tant, a l’hora de desplaçar recursos hem 
hagut de fer aquest esforç. I deixi’m que no oblidi en 
cap moment la resposta que han donat els nostres pro-
fessionals als àmbits dels centres d’atenció primària, 
als àmbits dels centres d’urgència d’atenció primà-
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ria, als àmbits dels serveis d’urgència dels hospitals i 
hospitalització, malgrat la saturació que en molts mo-
ments han tingut els serveis ha estat excepcional i de 
molt bon resultat.

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de Salut

I si... (La presidenta retira l’ús del micròfon al conse-
ller i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la gestió dels parcs na-
turals.

Pregunta 
al Govern sobre la gestió dels parcs 
naturals (tram. 310-00473/10)

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

Xavier Dilmé i Vert

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, Catalunya 
disposa d’un nombre important d’espais naturals de 
protecció especial i d’espais d’interès natural; parlem 
de quasi un milió d’hectàrees. Després de molts anys de 
funcionament d’aquests espais, pensem que toca ana-
litzar el que ha funcionat i el que es pot millorar.

El nostre grup considera que una de les coses clara-
ment a millorar és l’encaix d’aquestes figures de con-
servació amb les dinàmiques locals, amb el territori. 
Un espai d’aquest tipus s’ha de poder veure com un 
valor afegit, sempre, i mai com una eina que dificul-
ti el dia a dia de la gent que hi viu. Cal gestionar des 
d’una visió molt transversal de l’espai natural, pensant 
preservar, hi estem d’acord, però també en l’agricul-
tura, en la pagesia, en el turisme, etcètera. La gent ha 
de continuar vivint en aquests espais igual com ho ha 
fet durant generacions, adaptant el que calgui, sí, mi-
llorant pràctiques, sí, però hi ha de poder continuar vi-
vint. De fet, no em canso de recordar que si avui hi ha 
alguna cosa a conservar, si hi ha reg, si hi ha aigua-
molls, espais de pastura i un llarg etcètera, és perquè 
algú se n’ha cuidat, perquè la persona que hi viu i en 
viu ha estat la primera interessada a preservar el seu 
entorn. Cal, per tant, canviar el xip; els parcs han de 
tenir un model de gestió més àgil i eficaç, més mo-
dern; han d’entendre i apostar, per exemple, per l’ac-
tivitat agrària i ramadera sostenibles com a element 
clau amb la conservació del territori protegit i pro-
mocionar els productes que s’hi produeixen. O un al-
tre exemple: ha d’apostar pel turisme, ja que és un pol 
d’atracció de visitants. 

Entenem que, amb aquesta voluntat, els òrgans gestors 
del darrer parc natural creat a Catalunya, a l’Empor-
dà, el del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, han suposat 
un canvi substancial del concepte i, en ell, la majoria 

d’actors formen part del territori. Aquest territori ha de 
participar i ser coresponsable de la gestió d’aquests es-
pais; i quan parlem de territori, ho fem en sentit ampli; 
parlem d’ajuntaments, però també dels diferents actors 
i sectors existents. Un espai natural no pot ser només 
un espai dedicat a la preservació i prou, s’ha de trobar 
l’equilibri entre aquesta preservació i el seu dinamisme. 

Recentment el Govern ha aprovat el Pla de gestió dels 
espais naturals de protecció especial. Conseller, la pre-
gunta és: quines seran les primeres mesures que es 
pensen aplicar d’aquest pla per resoldre, entre altres, els 
problemes esmentats?

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Josep 
Maria Pelegrí.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, Ca-
talunya és un país, és un territori on hi ha mostres de 
la major biodiversitat del món, és un país amb molta 
–molta– i gran i diversa biodiversitat. Aquest valor afe-
git a què vostè feia referència –coincideixo amb les se-
ves manifestacions–, crec que necessita i després d’una 
avaluació acurada de com ha estat la gestió d’aquests 
espais naturals del nostre país, obrir-se no només a Ca-
talunya, sinó al món, perquè tenim un gran avantatge 
sobre altres territoris que no tenen, per exemple, la di-
versitat ornitològica que té el nostre país, i que això és 
un atractiu molt important i mot potent per a altres per-
sones d’altres estats, d’altres llocs del món que poden 
veure en el nostre país un lloc on venir, on veure, un 
estudiar i on tenir, també, des de la base científica, una 
aportació per enriquir-se personalment, científicament, 
professionalment.

És per això que el Govern de la Generalitat ha aprovat 
un pla de gestió d’espais naturals. Per què? Perquè vol 
intentar donar una major activitat en el que són aquells 
espais naturals del territori; fer-ho, com vostè també 
ha dit en la seva intervenció, a través d’aquesta interac-
ció voluntària, però, d’alguna manera, molt important 
i transcendent, amb les activitats que es desenvolupen 
en el territori i amb els agents del territori; i quan dic 
«agents del territori», vull matisar que estan contem-
plats en aquesta paraula totes les institucions, totes 
les entitats, totes les organitzacions. Vostè ha tingut 
l’oportunitat de viure com s’ha fet aquest procés en el 
Parc de les Medes, per exemple. És un procés bottom-
up, de baix a dalt, és un procés que ha comptat amb la 
participació d’institucions, que ha comptat amb la par-
ticipació de les entitats, que s’ha fet tot amb consens i 
que crec que és un model que hem de replicar a tot el 
territori. 

Aquest és el model del Pla de gestió d’espais naturals 
que nosaltres hem aprovat en el Govern i que vull dei-
xar clara una cosa: no modifica, aquest pla de gestió, 
cap normativa ambiental de protecció, ni espanyola, 
òbviament, ni catalana, òbviament, sinó que el que vol 
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fer és intentar donar una nova idea, una nova imatge 
del que és la gestió dels espais naturals amb una major 
competència de les persones responsables d’aquests 
espais, amb major amplitud de mires, amb major ca-
pacitat d’integració en el territori i, sobretot, amb mi-
res a la internacionalització, que també els espais na-
turals del nostre país, per aquesta gran riquesa, la gran 
biodiversitat, té la necessitat d’intentar gestionar-ho 
d’una manera que preservem els espais naturals, que 
preservem la biodiversitat, però també que interactu-
em en el territori.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics.

Pregunta 
al Govern sobre l’impost sobre les estades  
en establiments turístics (tram. 310-00474/10)

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

Benet Maimí i Pou

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, les 
dades del turisme català l’any 2014 confirmen un cop 
més el paper estratègic que el sector turístic té a la 
nostra economia. El sector turístic és, sens dubte, un 
dels motors del creixement de l’economia del nostre 
país, juntament amb la indústria i la logística. A més, 
el sector turístic també té un paper determinant en la 
cohesió territorial de Catalunya i, gràcies al turisme, 
el progrés i el dinamisme econòmic ha arribat a molts 
indrets del nostre país.

A tall d’exemple, Catalunya ha rebut aquest any 16,8 
milions de turistes estrangers, un 7,2 per cent més 
que l’any 2013, i ha generat uns ingressos de més de 
15.000 milions d’euros durant aquest any 2014, i que 
són 866 milions més que l’any anterior, és a dir, un 6,1 
per cent. I una dada també important és que es genera 
entre un 12 i un 13 per cent de l’ocupació. En aquest 
sentit, podríem dir que són dades molt significatives 
per valorar la importància que té el sector turístic. 
I també tenim uns actius: la nostra ubicació geogràfi-
ca, la nostra diversitat de les costes, la riquesa del me-
di natural, la història, la cultura i la gastronomia, i la 
nostra manera de ser, que ens caracteritza amb un ca-
ràcter molt hospitalari; i també tenim més de cinquan-
ta anys acumulant experiència i know how turístic. Tot 
això configura una molt bona base per a l’activitat tu-
rística.

Avui, conseller, per això, cal parlar també sobre l’im-
post d’estades en establiments turístics, conegut per 
l’opinió pública com la «taxa turística». Un impost 
que s’ha consolidat i que ha donat els seus fruits, i 
que es va començar a aplicar l’1 de novembre de l’any 
2012 a tot el territori català i, en un principi, es veia 
amb una certa reticència i avui està consolidat i ac-
ceptat, i els ajuntaments s’han vist beneficiats per la 
participació directa en el fons. Malgrat, doncs, que el 
balanç és positiu, som coneixedors que s’han produït 

algunes propostes de modificació, sobretot pel que fa 
a la destinació en el seu tram municipal.

És per aquest motiu, conseller, que li vull formular tres 
preguntes. Primer, quant s’ha recaptat de l’impost co-
negut com la «taxa turística» aquest any 2014? Segona, 
els ajuntaments reclamaven poder dedicar part d’aquest 
impost no sols a la promoció turística, i això ho hem 
manifestat moltíssimes vegades aquí en diferents co-
missions del Parlament. El Govern ha estudiat aquestes 
reclamacions? I, en tercer lloc, Barcelona com a capital 
de Catalunya i marca turística líder rebrà alguna apor-
tació extra per poder minimitzar aquests impactes no 
volguts d’aquest sector, malgrat que aporta tant econò-
micament a la ciutat de Barcelona?

Moltes gràcies, conseller.

La presidenta

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

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

Gràcies, presidenta. I, senyor diputat, crec que reafir-
mar que el turisme és no només un epígraf estadístic 
molt important en la nostra economia, sinó que for-
ma part del nostre projecte de país, que ens permet, 
evidentment, generar ocupació, projectar-nos al món 
i, al mateix temps, també construir part de la nostra 
personalitat d’una manera molt respectuosa amb la 
diversitat i amb el nostre gust per la integració i per 
l’acollida. En aquest sentit, l’aposta per un turisme de 
qualitat, responsable i compromès amb el medi am-
bient també, i en parlàvem ara amb una altra pregun-
ta també d’un altre diputat, crec que és de les apostes 
per l’excel·lència i per la qualitat que hem de continuar 
mantenint de cara al futur.

I hem de posar en evidència que tot això ho hem acon-
seguit també amb un bon clima de diàleg social, parti-
cipatiu i de concertació, sector privat i Administració, 
i cada vegada més col·laboració entre administracions, 
ens permeten parlar que tenim un bon ecosistema que 
està orientant molt clarament les polítiques amb una 
perspectiva de visió estratègica i al mateix temps, tam-
bé, de planificació de mercat i, per tant, de creixement 
sostingut amb qualitat i amb ingressos.

Una bona mostra d’aquesta concertació és precisament 
l’impost sobre les estades turístiques, que s’ha posat en 
marxa des de fa tres anys i que ara hem aconseguit un 
nivell de recaptació –contestant la seva primera pregun-
ta– de prop de 41 milions d’euros, un increment d’un 5 
per cent amb relació a l’any anterior. I que després de 
dos anys de maduració i de desenvolupament hem arri-
bat a la conclusió –i així ho hem acordat amb algun al-
tre grup, amb el Grup d’Esquerra Republicana d’aquesta 
cambra– que obrirem en els quatre supòsits que permet 
la llei de destinar aquests recursos captats, que el retorn 
del 30 per cent que gestionen els ajuntaments que tam-
bé tenen impacte turístic en el seu territori puguin des-
tinar-los no només a promoció turística, sinó també a 
l’impuls del turisme sostenible, al foment i la creació i 
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millora de productes turístics i al desenvolupament d’in-
fraestructures relacionades amb el turisme.

I sí, Barcelona tindrà un tracte especial, perquè Barce-
lona ja té una taxa i un impost especial. Barcelona té 
unes taxes i impost diferents a la resta del territori i ai-
xò és el que permet no només que tingui un retorn de 
prop del 34 per cent de la recaptació del seu entorn, sinó 
que aquest any establirem una línia d’un conveni espe-
cífic amb l’Ajuntament de Barcelona per poder-lo desti-
nar a aquestes actuacions. I el que no farem –aquest és 
el criteri del Govern– és traslladar el cent per cent de 
la recaptació dels ajuntaments, ni destinar-lo a altres...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

...actuacions que no siguin les previstes a la... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon al conseller i aquest 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

Passem ara a la primera pregunta al Govern sobre la 
línia del servei de trens de rodalia entre l’Hospitalet 
de l’Infant i Tarragona.

Pregunta 
al Govern sobre la línia del servei de trens 
de rodalia entre l’Hospitalet de l’Infant 
i Tarragona (tram. 310-00469/10)

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

Hortènsia Grau Juan

Presidenta. Bé, conseller, benvingut del Marroc, ja sa-
bem que hi ha estat. Ens sap greu que no hagi tingut 
un moment per poder-se reunir també amb els repre-
sentants de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
un poble que també lluita pel seu dret a l’autodeter-
minació.

Dit això, conseller, aquestes setmanes hem vist unes 
declaracions dels alcaldes de Salou i Cambrils, en 
Pere Granados i la Mercè Dalmau, ambdós alcaldes 
de Convergència i Unió, que demanen a Fomento ar-
rencar, desmantellar les vies de tren un cop entri en 
servei el corredor el 2016. I de pas que arrenquen les 
vies, suprimir les estacions urbanes d’Hospitalet de 
l’Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils i Salou i dei-
xar setanta mil usuaris que hi ha tot l’any sense servei.

El seu Govern està disposat a complir amb l’ordenació 
urbanística del Pla territorial parcial, que deia que s’ha-
via de fer el Tramcamp, s’havia d’integrar urbanística-
ment aquesta línia? Vostè avala l’actuació de l’alcalde 
de Salou, que està negociant directament amb Fomento 
i Adif a les esquenes de la Generalitat?

Gràcies, conseller.

La presidenta

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

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

Molt bon dia. Moltes gràcies, molt honorable presi-
denta. Il·lustre diputada, bé, ha fet una sèrie d’afirma-
cions que per la seva inexactitud acaben conduint-nos 
a l’error, perquè jo no acabo d’estar convençut que el 
que vostè explica s’ajusti del tot a la realitat.

La realitat objectiva, quina és? La veritat és que, afor-
tunadament, tenim ara un bon ritme d’obres entre Van-
dellòs i Tarragona, aquesta és una realitat objectiva; 
més de quinze anys d’obres, més de quinze anys, per 
tant, un desastre monumental –no cal que ningú n’es-
tigui especialment content–; un projecte que, de fet, es 
va planificar fa vint anys. Per tant, amb aquesta eufò-
ria continguda i amb aquesta satisfacció, és veritat que 
tenim una oportunitat objectiva de millorar el servei; 
millorar el servei en si de les línies de mitja distància i 
de les línies de Rodalies que estem prestant en aquests 
moments en temps, i també que s’obre una oportunitat 
des del punt de vista d’integració urbana.

La posició del Govern és coneguda i la planificació 
territorial i la planificació d’infraestructures del Go-
vern de Catalunya és coneguda i és explícita. A partir 
d’aquí, però, li ben asseguro que no farem res violen-
tant la voluntat dels consistoris i, per tant, s’obre un 
període tranquil, serè, de reflexió, perquè no es crema 
res. Aquesta línia ha de ser operativa, si compleixen 
amb els terminis fixats, a partir del 2016.

La presidenta

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

Hortènsia Grau Juan

Conseller, però, miri, sap què passa? Vostè sap que si 
s’arrenquen les vies no es farà el tramvia. Perquè fer-
lo després és molt més car, per molt que diguin que en 
aquest eix viari després es farà la plataforma; perquè 
la transformació del tren en tramvia s’ha de fer pro-
gressivament, com s’ha fet a Cadis o a Alacant; per-
què estem parlant només de quatre quilòmetres ur-
bans, i perquè, a més, urbanitzar, com vol fer l’alcalde 
de Salou, fer l’eix viari també té uns costos, i afegir-hi 
el cost de tramviaritzar només és un 25 per cent més.

Miri, la reforma de la Diagonal, de Trias, ha costat 15 
milions el quilòmetre; el Trambaix, 20 milions el qui-
lòmetre, incloent-hi la gespa i dinou combois. 

Conseller, aposti clarament per les rodalies, que són 
competència seva; reclami al Ministeri de Foment la 
cessió d’aquestes vies per poder fer el Tramcamp, com 
ha fet la Generalitat Valenciana. Tarragona no volem 
ser l’excepció, no volem ser la vergonya des de Cadis 
fins a Barcelona, en la línia de costa, l’únic punt ne-
gre. Al Camp de Tarragona no volem tornar a perdre el 
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tren, i ho dic en sentit literal, no volem ser l’excepció de 
Cadis, Cartagena, Múrcia, Alacant, València, Castelló, 
que han apostat per la tramviarització. Perquè, a més, 
el tema de la seguretat..., vostè sap que en pic entri en 
servei el corredor ja no serà un problema, perquè els 
trens d’alta velocitat aniran pel corredor.

Gràcies, conseller.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Hi insisteixo, a la vista del ritme amb què el Ministeri 
de Foment va fent aquestes obres no cal que estiguem 
tan esverats com mostra en la seva intervenció. Ens hau-
ríem d’asserenar una mica. Hi ha una planificació terri-
torial, hi ha una planificació d’infraestructures. La posi-
ció del Govern és coneguda –és coneguda–, i qualsevol 
dels projectes que fem en el quotidià ho encarna. La set-
mana passada jo presentava un projecte molt interessant 
de tramviarització en el municipi de Balaguer: una in-
versió de 5 milions d’euros que fa possible la modernit-
zació, l’actualització d’un servei ferroviari, d’una aposta 
de transport públic en la direcció que vostès demanen.

Ara, l’adverteixo d’una cosa: no farem res que violenti 
la voluntat municipal. I els ajuntaments, amb nosal-
tres, tancarem els acords que siguin necessaris, amb 
sensatesa. Perquè aquest projecte, depèn de com es 
plantegi, pot tenir un pressupost i una inversió neces-
sària de més de 600 milions d’euros.

Per tant, ni maximalismes, que ho farien inviable, ni 
solucions excèntriques que efectivament comprometin 
la viabilitat del transport públic i d’una mobilitat que 
vostès valoren i nosaltres també al centre de les ciutats.

Per tant, la posició del Govern és coneguda, és explíci-
ta, està a la documentació i a la planificació aprovada. 
Però no em demani, vostè, que el Govern de Catalu-
nya violenti els ajuntaments perquè no estem disposats 
a fer-ho. Hi volem incorporar arguments racionals, 
que segur que seran valorats i al final permetran, eh?, 
la permanència del transport públic i d’aquesta mobi-
litat que a vostè tant li agrada.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre la gestió d’Aigües Ter Llo-
bregat.

Pregunta 
al Govern sobre la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat (tram. 310-00475/10)

La formula l’il·lustre senyor Matías Alonso, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, avui li pre-
gunto per Aigües Ter Llobregat. Avui, que en aquest 

Parlament es tornen a sotmetre a aprovació els pressu-
postos de la Generalitat, li he de preguntar per un afer 
que té com a origen declarat, pel qual s’autoanomenava 
«el Govern dels millors», quadrar els comptes de 2012.

És un afer que vostè ha heretat. Vostè és l’hereu del 
nyap del seu antecessor en la conselleria de Territori i 
Sostenibilitat i del seu company de bancada, el conse-
ller d’Economia i Coneixement. Encara no sabem les 
conseqüències que tindrà per a la hisenda pública que 
gestiona la Generalitat. Encara no sabem quin serà el 
cost final per als catalans. La privatització que va fer 
el seu Govern de la gestió d’Aigües Ter Llobregat, el 
proveïdor d’aigua en alta que subministra aquest bé 
essencial a més de 5 milions de catalans ha estat tot un 
despropòsit. Malgrat les reiterades sol·licituds de com-
pareixença dels dos consellers responsables d’aquest 
despropòsit, encara és l’hora que no sabem, que no ens 
ho han explicat, què ha passat amb aquest afer ni el 
que pot arribar a passar.

Què ens ha de dir al respecte, conseller? Què passa-
rà amb el litigi obert? Quins efectes tindrà mantenir a 
hores d’ara l’adjudicació a Acciona, tot i que l’organis-
me administratiu de recursos contractuals de Catalu-
nya va concloure que la concessió era irregular?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, crec que són afirmacions injustes qualificar de 
nyap una gestió que jo crec que, en tot cas, el que ha 
procurat és garantir la concurrència i garantir l’objec-
tivitat a l’hora de tirar endavant..., no una privatitza-
ció. Vostè no pot emprar aquestes paraules, eh?, im-
pròpies del seu grup i més pròpies d’altres espais de 
les bancades més imprecisos amb aquest tipus de con-
cessions. Estem parlant de l’externalització d’un ser-
vei, com vostè sap perfectament. Per tant, estem par-
lant d’una externalització, com tantes altres, que acaba 
amb una concessió administrativa que en aquests mo-
ments té plantejat un litigi.

Nosaltres estem convençuts que les coses es van fer 
correctament, i que, per tant, la Mesa de contractació, 
com no podria ser d’una altra manera, va actuar amb 
absoluta llibertat, amb independència de criteri. I, a 
més a més, des del punt de vista de la política, es va 
garantir i es va procurar que hi haguessin les condi-
cions perquè aquesta concurrència i aquesta compe-
tència es pogués produir. Es va produir en les pitjors 
circumstàncies del mercat? Segur. Perquè si ara es 
pogués plantejar aquest concurs segur que la concur-
rència seria molt major i segurament, eh?, finalment, 
doncs, molt més interessants les diverses ofertes en 
qüestió.

En tot cas, estem en el tram final, eh?, d’aquest litigi, 
que té un llarg recorregut, que ha tingut una sèrie de 
mesures cautelars que han estat vistes ja pel Tribunal 
Suprem, però que encara no han entrat en el fons de 
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la qüestió. Mentrestant, en aquest sentit, la conselleria 
competent, que és la conselleria competent en matèri-
es d’aigües, estem fent el que és correcte, que és estu-
diar com hem de donar compliment a la resolució del 
Tribunal Suprem. 

La presidenta

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

Matías Alonso Ruiz 

Externalització del servei, privatització de la gestió. 
Vostès han convocat una nova mesa i aquesta mesa de 
ben segur que els ha dit alguna cosa.

El conflicte, ho ha dit vostè, està judicialitzat i el Tri-
bunal Superior de Justícia s’ha pronunciat, igual que 
el Tribunal Suprem, en contra de la sol·licitud del seu 
Govern de suspendre cautelarment aquesta resolució.

El president del seu Govern ens ha deixat clar que en 
aquest cas vol seguir mantenint viva la juguesca, es-
perant que s’arribi a la resolució judicial d’aquest afer, 
sense tenir en compte que tot apunta que, finalment, 
s’anul·larà l’adjudicació a Acciona. Sostenella y no en-
mendalla és en certa forma el tarannà dels hereus del 
pujolisme: sostenir-la i no esmenar-la.

Però, conseller, quant ens costarà a tots els ciutadans 
de Catalunya, a tots els que paguen els seus impostos, 
el desastre que han comès? Ho sap? Ho tenen calcu-
lat? Cent milions d’euros? Dos-cents milions d’euros? 
Cinc-cents? Mil milions d’euros? Els pot dir als cata-
lans quin serà el sobrecost provocat per la seva pre-
potència, la del seu Govern? Transparència, conseller. 
No deixin aquest...

La presidenta

Senyor diputat...

Matías Alonso Ruiz

...llegat al proper Govern.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Senyor diputat, no li accepto que vostè posi en qües-
tió que estem complint estrictament totes les resoluci-
ons judicials. I, en aquest sentit, el Tribunal Suprem 
va dictaminar sobre mesures cautelars, unes mesures 
cautelars que es van notificar a la Generalitat de Ca-
talunya el 4 de desembre. Pocs dies més tard, eh? –en 
aquest cas com a autoritat competent, com a conse-
ller de Territori–, vaig convocar la nova convocatòria 
d’una mesa perquè assessori com hem de donar com-
pliment a la resolució inicial de l’OARCC. I així ho 
farem, absolutament ajustats a dret i donant totes les 
garanties.

Aquesta setmana, concretament el 6 de març, finalitza 
el tràmit d’al·legacions perquè totes les parts, eh?, que 
han acreditat que eren parts interessades puguin dir 
el que considerin oportú. Hi haurà el degut informe 
i resolució d’aquestes al·legacions. I, a partir d’aquí, 
prendrem les decisions que hàgim de prendre, en nom 
únicament i servint únicament i estrictament l’interès 
general.

Aquesta és una concessió que estem convençuts que 
es va fer correctament, que respectem que estigui en 
aquests moments sota litigi, i, en tot cas, l’aplicarem 
amb rigor, com no podria ser d’una altra manera.

La presidenta

Iniciem ara les preguntes al president de la Generalitat.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre 
la línia de molt alta tensió i els nuclis 
urbans afectats (tram. 317-00275/10)

La primera és sobre la situació política i social, i la for-
mula el senyor Quim Arrufat, del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez 

Bon dia, president. Bon dia, diputats i diputades. El 
passat 20 de febrer, vostè, president, tenia un dinar al 
Castell de Peralada amb el senyor Mariano Rajoy i el 
senyor Manuel Valls, no sabem exactament si com a 
part d’un compromís institucional corrent o per deixar 
clar que vostè havia complert escrupolosament amb la 
seva part del tracte: imposar la MAT a Catalunya peti 
qui peti.

Què és, per nosaltres, la línia de Molt Alta Tensió? 
Nos altres entenem que la línia de Molt Alta Tensió, que 
vostès tan feliçment van inaugurar l’altre dia, és una 
aposta per al mercat energètic basat en el poder de les 
multinacionals. Just ahir feien públiques les tres elèc-
triques més grans de l’Estat espanyol el seu benefici el 
2014 –les tres elèctriques més grans–: 7.100 milions 
d’euros de benefici net, 20 milions d’euros al dia, quan 
aquí estem parlant en aquest Parlament..., estan vostès 
proposant en aquest pressupost 10 milions d’euros de 
fons per combatre la pobresa energètica. Pura porno-
grafia.

És una aposta per l’energia basada en els combustibles 
fòssils. Per tant, una aposta pel passat, per les energies 
no renovables. És, a més a més, una aposta per tornar 
i reincidir en la cultura de les grans infraestructures, 
tan famoses a la marca Espanya i que ara omplen tants 
jutjats d’aquest país, de la gran despesa, del transport 
internacional d’un subministrament, l’electricitat, que 
com a país hauríem d’aspirar a autoproveir-nos i a ge-
nerar de forma local. És una aposta, també, per fer 
passar infraestructures privades, d’ús privat, de propie-
tat privada pel mig de tot el territori. Són apostes totes 
elles legítimes, però van cap a un model que és radical-
ment contrari als conceptes de sobirania i de sosteni-
bilitat territorial, ambiental i energètica, que és el que 
nosaltres defensem.
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La guerra està per veure, però la primera batalla, és 
cert, l’hem perduda: la MAT està construïda, la MAT 
s’obrirà el mes de juny. Però, en la memòria passada i 
present queda el paper, galdós, de la Generalitat, que 
ha jugat dimitint, fent deixadesa de les seves funcions 
a l’hora de defensar els ciutadans, el territori i el país 
davant del pas de la MAT.

Vostè sap tots els nuclis urbans que vulneren les dis-
tàncies mínimes amb la MAT? Vostè sap tots els nu-
clis urbans que hauran d’abandonar les seves llars, que 
hauran d’abandonar les seves granges quan la MAT 
sigui connectada el mes de juny?

La presidenta

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

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, vaig ser 
en aquell dinar perquè tenia una invitació institucional 
per anar-hi; vaig considerar que era el meu deure ins-
titucional ser-hi.

Vostè ens parla que aquest és un model equivocat, pe-
rò no sabem exactament quin és el model que vostè 
defensa. És fàcil dir que aquest no funciona o no fun-
ciona prou bé si no se’n defensa un altre. Vostè ens 
parla de sobirania territorial. Jo no sé exactament quin 
concepte vostè té en aquest sentit de la sobirania, però 
Europa no s’està construint a base d’illes energètiques, 
ni d’illes de comunicacions terrestres, ni d’illes de te-
lecomunicacions, ni tan sols d’illes des del punt de vis-
ta de les conduccions del gas. Per tant, nosaltres estem 
fent allò que és un projecte, diguem-ne..., si vostè vol, 
podríem dir-ne de sobirania europea o, com a mínim, 
d’integració europea.

I l’altre gran tema que vostè s’ha de plantejar quan for-
mula aquesta pregunta és: i les conseqüències de no 
haver fet això quines haurien estat? Teníem la garan-
tia de subministrament perfectament ajustada sense 
aquest tipus d’interconnexions? Aquest és el gran te-
ma. I la resposta, senyor Arrufat, és que la garantia 
no l’hauríem tinguda. I aquesta és una manera de ga-
rantir-nos subministrament energètic per a temes molt 
sensibles, que són temes de transport, per exemple, o 
fins i tot temes d’economia productiva. Estem parlant 
del turisme de la Costa Brava. Estem parlant del tu-
risme de l’interior de les comarques gironines. Estem 
parlant del funcionament del tren de gran velocitat.

Ara, si vostè està en contra de tot això, que també és 
legítim, aleshores digui-ho, perquè potser no tindrà 
tanta gent a favor seu.

La presidenta

Per repreguntar, senyor Arrufat, li queden nou segons.

Quim Arrufat Ibáñez 

Sap què és el més trist? Que a Catalunya ja el superà-
vem el 10 per cent que demanava Europa de connecti-
vitat. És a l’Estat espanyol que li interessava que pas-

sés la MAT per Catalunya i no per Aragó i per altres 
bandes, i destruir aquí territori, i fer aquesta infraes-
tructura aquí. Nosaltres parlem de sobirania energèti-
ca, i com a model no cal anar molt lluny.

La presidenta

Senyor diputat...

Quim Arrufat Ibáñez

Fixin-se en... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. No li nego que a l’Estat li 
interessés, no li nego això; és evident, si no, no s’hau-
ria fet; però també li interessava a Catalunya –també li 
interessava a Catalunya. I, per tant, el Govern de Ca-
talunya, si li interessava a Catalunya, ha de fer la feina 
perquè això sigui d’aquesta manera.

Per cert, soterrant, com s’ha soterrat, una gran part d’a-
questa línia, s’han gastat o s’han invertit deu vegades 
més de recursos dels que s’hi haurien invertit sense 
soterrar-la: de 700 milions a 70. Vol dir que de sensi-
bilitat en aquest sentit també n’hi ha hagut.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre 
l’assumpció de responsabilitats arran 
del dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries relatiu al text proposat  
de llei de mesures fiscals, financeres  
i administratives (tram. 317-00274/10)

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

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyor president. Molt honorable president, 
el Consell de Garanties Estatutàries ha esmenat per 
unanimitat un dels articles de la llei d’acompanyament 
amb què vostè i el senyor Junqueras pretenien cons-
truir un estat desmuntant l’autonomia catalana a través 
d’una llei d’acompanyament. Alguns ja li vam adver-
tir, senyor Mas, i ho havíem parlat aquí altres vegades, 
que vostès no poden construir un estat desmuntant 
l’autonomia catalana, que vostès no poden utilitzar re-
cursos econòmics de tots els catalans, en comptes de 
destinar-ho als seus serveis, per construir-se el seu mi-
niestat o el seu país imaginari.

Per tant, senyor Mas, jo li pregunto: qui assumirà res-
ponsabilitats d’un govern que presenta uns pressupos-
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tos fora de la llei, per una banda, i fora de la Constitu-
ció, i, a més a més, imaginaris, amb partides fantasma? 
Perquè vostès..., avui debatrem aquí uns pressupostos, 
com sap, que han estat esmenats, alguns per unanimi-
tat, altres per majoria, per aquest Consell de Garanties, 
poc sospitós de ser de Ciutadans, perquè no hi ha cap 
representant que hàgim proposat nosaltres, com vostè 
sap; fins i tot el secretari general d’Esquerra Republi-
cana..., l’exsecretari –perdó– d’Esquerra Republicana, 
el senyor Ridao, és, com vostès saben, el ponent d’a-
quest dictamen.

Per tant, senyor Mas, qui dimitirà?, qui assumirà res-
ponsabilitats? Perquè aquest Govern, com deia el meu 
company ara, pot fer nyaps a la concessió pública, pot 
fer pressupostos fora de la Constitució, i aquí no mar-
xa ningú. Estan vostès aferrats a l’escó i, en aquest 
cas, al Govern i a la cadira del Govern. Qui assumirà 
la responsabilitat per aquests pressupostos inconstitu-
cionals i aquests pressupostos imaginaris?

La presidenta

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

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, vostè ens 
està parlant d’uns pressupostos que encara no s’han 
aprovat. No s’aproven avui, aquests pressupostos? Una 
vegada aquest Parlament hagi votat avui aquests pres-
supostos i la llei de mesures, la llei d’acompanyament, 
no seran lleis d’obligat compliment? Per tant, la res-
ponsabilitat, quina és, final? Del Parlament de Catalu-
nya, que assumeix l’aprovació d’uns pressupostos, co-
sa que es farà avui, en contra, evidentment –suposo–, 
de vostès, que hi votaran en contra –m’imagino, no?

Però a partir d’aquí tota la resta és normal. S’ha dema-
nat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries; 
aquest consell ha aprovat un dictamen determinat; evi-
dentment, aquest dictamen serà tingut en compte en el 
moment de les esmenes definitives, encara que vostè 
gesticuli, com sempre, dient que no, però serà tingut 
en compte –vagi gesticulant, dient que no, però serà 
tingut en compte–, i a partir d’aquí, doncs, escolti’m, 
no ha passat absolutament res més que allò que és un 
tràmit normal, un tràmit ordinari i l’aprovació defini-
tiva d’uns pressupostos als quals vostè votarà que no.

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Senyor Mas, no és normal que un govern faci uns 
pressupostos fora de la Constitució i amb partides fan-
tasma. Vostè ho deu veure normal. Així van, així ho 
jutgen els catalans en algunes enquestes, així van; que 
vostès es pensen que ho fan tot meravellosament i són 
el govern dels millors, però s’estan convertint en el go-
vern dels pitjors, de les pitjors dades i dels pitjors fets.

Per tant, senyor Mas, tranquil, primer tranquil. Gesti-
culem i diem perquè estem en contra d’uns pressupos-
tos fora de la Constitució. Vostès no han canviat res, 
hi han passat per sobre i estan fent uns pressupostos 
impossibles de complir. És el que estan aprovant avui 
vostès i amb els seus socis d’Esquerra.

Senyor Mas, li demano, si us plau, que no ens dei-
xi, als que hem de governar el futur a Catalunya, es-
tructures que hàgim de desmuntar... (Remor de veus.) 
Tranquils –tranquils–, mirin vostès la realitat i no les 
seves càbales. Senyor Mas, no ens deixi, als futurs go-
verns de Catalunya, no només hipoteques i deute, no 
ens deixi estructures que hem de desmuntar; ja vam 
haver de desmuntar algunes coses que va fer el tripar-
tit, no ens deixin vostès ara qüestions... Vostè sap el 
que és arribar i trobar-se coses rares? Doncs, miri, no 
ens deixi estructures d’estat, perquè volem ser Espa-
nya...

La presidenta

Senyor Rivera...

Albert Rivera Díaz

...i volem ser Europa.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, si els dictà-
mens del Consell de Garanties Estatutàries han d’anar 
a missa al cent per cent, aleshores jo em pregunto si 
vostè dóna per bo que la Llei de consultes que va apro-
var aquest Parlament de Catalunya ha d’anar a missa i 
que no pot ser rebutjada pel Tribunal Constitucional. 
(Remor de veus.) Perquè resulta que té un dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries... Torni a gesticular, 
que és el que més li agrada, home, si en això és vos-
tè un gran expert; vostè vagi gesticulant. Però, miri, 
sap què passa? Passa una cosa: que si vostè considera 
que el consell és infal·lible en aquest sentit que vostè 
diu, doncs, llavors ho és amb tots, i «amb tots» vol dir 
que la Llei de consultes, que el Tribunal Constitucional 
s’acaba de carregar en dos preceptes importants, ara fa 
pocs dies, hauria de ser perfectament vàlida.

El que passa, senyor Rivera, que això ja no li agrada 
tant –això ja no li agrada tant–, i aleshores resulta que 
aquest Consell de Garanties Estatutàries serveix per 
a unes determinades coses però no serveix per a unes 
altres, té credibilitat quan diu una cosa i no té credibi-
litat quan en diu una altra, que és la que no li agrada al 
senyor Rivera o a Ciutadans. Molt democràtic, senyor 
Rivera, molt democràtic.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre l’actuació 
del Govern amb relació al pla d’inversions 
de la Unió Europea (tram. 317-00276/10)

I la formula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, moltes gràcies, presidenta. President, la Unió 
Europea ha dissenyat un pla d’inversions, el pla Juncker: 
estem parlant de 315.000 milions en el conjunt d’Euro-
pa, diuen que per a l’Estat 52.000, es creu que a Cata-
lunya n’hi podrien anar entre 10 i 18.000 milions. La 
proposta a mi no m’agrada, perquè bàsicament és inver-
sió privada; la lògica és la privatització dels guanys i la 
socialització de les pèrdues, és a dir, tu inverteix i, si no va  
bé, l’Administració ho cobreix... Però, si el model no 
ens agrada, encara ens agrada menys com ha actuat el 
seu Govern. L’Estat li va dir: «Enviï’m una proposta», 
i vostès van enviar una proposta amb opacitat i de for-
ma arbitrària. Haurien d’haver-se adreçat al conjunt del 
teixit productiu a Catalunya, però no ho van fer. I, en el 
llistat d’inversions, les inversions van ser: 769 milions 
d’Endesa; 318 de Vodafone –empreses molt catalanes, 
totes elles, com bé sap–; Telefónica, 308; Indra, 91...

President Mas, quina valoració fa de l’actuació del Go-
vern? Està disposat a fer una valoració crítica? I com 
pensa rectificar?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Celebro que em formu-
li aquesta pregunta, senyor Herrera, perquè vostè dóna 
per feta una proposta com si fos la darrera i la definitiva, 
quan la primera proposta que es va fer anava en aquest 
sentit, però perquè se’ns apressava a donar una resposta 
molt ràpida. Això no vol dir que sigui la resposta defini-
tiva. Per tant, s’està treballant en altres projectes.

I tingui vostè en compte una cosa: aquest pla Juncker, 
aquest anomenat «pla Juncker», que és un pla per mo-
bilitzar inversió al conjunt de la Unió Europea i, en 
definitiva, per assegurar un millor creixement econò-
mic i una millor creació de llocs de treball, aquest pla 
descansa especialment i fonamentalment sobre la in-
versió privada. Hi haurà fons públics per ajudar a re-
llançar aquesta inversió privada, però la columna ver-
tebral d’aquest pla descansa sobre projectes privats. Si 
són projectes privats, haurem d’anar a buscar les em-
preses, siguin quines siguin, catalanes, espanyoles o 
europees, que estiguin disposades a invertir a Catalu-
nya en temes estratègics per al país.

La presidenta

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

Joan Herrera Torres

Hem sabut com han operat, perquè hi ha hagut acció de 
control del Govern, i, si no hi hagués hagut acció de con-
trol del Govern, vostès enviaven aquesta llista i ningú se 
n’assabentava. Això no és un exemple de bon govern, és 
un exemple de mal govern. S’han adreçat a les cambres 
de comerç: Cepyme, Som Energia, Circutor? No, s’ha 
adreçat a determinades empreses, i aquest és un exem-
ple de mal govern. Diuen defensar l’economia producti-
va i, ho sento, és un exemple d’economia especu lativa.

Ernesto Ekaizer explicava a la comissió d’investigació 
que el capitalisme d’amiguets és aquell model on es ge-
neren relacions entre polítics i empreses i les grans em-
preses saben a qui buscar, a qui han d’acudir quan neces-
siten un favor. Miri, si el capitalisme d’amiguets tingués 
una universitat, la masterclass la donaria Jordi Pujol ju-
nior, i l’exemple pràctic seria aquest: com han repartit 
vostès les inversions entre determinades empreses.

Senyor Mas, no és de rebut el que han fet; no és de re-
but que el que ha de ser el principal pla d’inversions a 
Catalunya vostès el decideixin com l’han decidit. Li 
proposo una cosa: que no em respongui com sempre 
amb el pim, pam, pum, «fa cinc anys vostès feien no 
sé què» –no, perquè sempre, al segon torn, és com ho 
fa. Li proposo que assumeixi responsabilitats, sí, assu-
meixi responsabilitats; accepti que han obrat afavorint 
determinades empreses de forma opaca i arbitrària, i 
que faci una nova proposta en funció de l’interès ge-
neral i no en funció de l’interès particular de poques 
empreses. Abandonin el capitalisme d’amiguets i de-
fensin l’economia productiva d’aquest país.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Vostè què m’està dema-
nant exactament? Que accepti que estem fomentant 
l’economia especulativa?, que és el que em diu. Què 
m’està demanant més? Que accepti que l’acció del Go-
vern és la que fa el capitalisme dels amiguets? Això 
m’està demanant que digui, quan a més a més això, se-
nyor Herrera, és radicalment fals?

Nosaltres el que estem intentant és que hi hagi inversió 
en aquest país, de tot tipus. Si una part d’aquesta inver-
sió ha de ser privada, serà privada. No hi faci tants es-
carafalls, senyor Herrera! Jo encara recordo com amb 
la línia 9 del metro, cinc o sis anys enrere, es van ven-
dre les concessions de les estacions als privats. Senyor 
Herrera, escolti això: vostès es van vendre les estaci-
ons de la línia 9 del metro, a qui? Als amiguets? Als 
amiguets, senyor Herrera, era això? (Alguns aplaudi-
ments.) No, no, a mi no se m’acudiria dir-ho d’aquesta 
manera, perquè suposo que vostès en aquell moment 
devien voler tenir recursos públics per poder seguir in-
vertint en la línia 9 i van fer el que van poder en aquest 
sentit. Però, si se’ls pressuposa bona fe a vostès, s’ha 
de pressuposar a tothom.
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Per tant, amb això del capitalisme dels amiguets, se-
nyor Herrera, anem amb compte, perquè li puc posar 
altres exemples –que, si segueix insistint en aquesta lí-
nia, els hi seguiré posant– de coses que costaran molts 
diners els propers mesos a la Generalitat de Catalunya 
per allò que vostè en diu «el capitalisme d’amiguets» i 
que jo no m’atreviria a dir-ho d’aquesta manera.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política. (Re-
mor de veus. Pausa.)

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
sentència del Tribunal Constitucional 
contra la Llei de consultes populars no 
referendàries i sobre el dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries relatiu als 
textos proposats de llei de pressupostos 
i de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives (tram. 317-00280/10)

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

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
com valora vostè la sentència del Tribunal Constitucio-
nal i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Camacho,  
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, ja 
li he dit que serà tingut en compte en el moment de 
l’aprovació dels pressupostos i de la llei de mesures, 
avui mateix. I la sentència del Tribunal Constitucio-
nal, se suposa que sobre la Llei de consultes i sobre el 
Decret de convocatòria de la consulta del 9 de novem-
bre, com vostè comprendrà, no m’agrada, no hi estic 
d’acord, però arribo a una conclusió: avala plenament 
que aquest tema s’ha de resoldre a través d’unes elec-
cions, que serà l’única manera de fer una consulta al 
poble de Catalunya sobre el futur polític del país.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’excel·lentíssima senyora 
diputada.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Gràcies, senyor president. Miri, senyor president, quan 
nosaltres vàrem presentar el dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries, vostès ens van criticar, com sem-
pre fan: ens van acusar de filibusterisme, d’aturar pres-

supostos, que era un error presentar aquest dictamen... 
I ara resulta que tothom avui fa preguntes del resultat 
d’aquest dictamen, perquè ens ha donat la raó, perquè 
ha considerat antiestatutari i ha considerat inconstituci-
onal la creació de les estructures d’estat.

La sentència del Tribunal Constitucional diu molt clar 
el que nosaltres li dèiem fa molt de temps: que era il-
legal fer una llei de consultes, perquè Catalunya no te-
nia competències per fer un referèndum i per fer una 
consulta participativa, i també que era il·legal la con-
vocatòria del 9-N.

Senyor Mas, vostè va dir en tot moment als catalans 
que faria un procés legal. Ara la justícia li ha dit que 
això era il·legal. Vostè s’està convertint en el rei de 
l’engany davant de tots els catalans, i no pot seguir 
continuant per aquest camí.

Senyor Mas, ara vostè diu que aplicarà aquest infor-
me i farà transaccions, fent plans directors per quan 
es tinguin competències amb la hisenda pròpia, amb 
la seguretat social pròpia o amb les ambaixades prò-
pies. Vostè creu que amb un exercici pressupostari de 
l’any 2015 vostè ha de fer previsions per quan es tin-
guin competències? –que no les tindran, ni en cent mil 
anys, ja li ho aviso. Escolti’m, senyor president, vostè 
governa per les necessitats... (Remor de veus.) Perme-
ti’m..., els que vulguin, eh?, perquè no ho aconsegui-
ran. Vostè, senyor president, ha de governar pel que 
necessita ara Catalunya.

I, miri, jo li demano que toqui de peus a terra. Alguns 
estant venent ja el conte de la lletera. Vostè està amb el 
deliri permanent i amb el procés encallat, el seu procés 
sobiranista no avança, cada vegada tenen menys dipu-
tats que donen suport a això. Jo li demano que recapa-
citi, i que recapaciti en positiu, encara hi està a temps, 
estem a temps de reorientar el diàleg amb el Govern 
d’Espanya. Va començar a fer-ho parlant amb el pre-
sident del Govern a Peralada; faci-ho ara, amb una re-
forma de la unitat fiscal, amb una baixada d’impostos 
per als catalans, amb una reforma del model del finan-
çament, com ja va dir el ministre Montoro que faria a 
partir de les eleccions municipals. Recapaciti vostè i 
estigui al servei dels interessos generals dels catalans, 
i no al servei del deliri, que se l’emportarà per davant a 
vostè, al seu partit i a molts, a Catalunya, que no volem 
que Catalunya estigui en la situació en què està, en el 
precipici a què vostè ens ha portat i en què els princi-
pals perjudicats seran vostè, Convergència i Unió, però, 
dissortadament, tots els catalans.

(Alguns aplaudiments.)

La president

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Camacho,  
no puc estar d’acord amb el contingut de la seva inter-
venció. De tota manera, avui celebro que el seu to hagi 
millorat, perquè això és important de cara al diàleg en 
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aquesta cambra, que ha de ser sempre un diàleg el més 
educat possible i el més civilitzat possible.

Ho torno a dir: no estic d’acord amb el contingut del 
que vostè ha explicat avui. I li’n posaré un exemple: si 
resulta que no podem fer la consulta que tenim pen-
dent a Catalunya perquè l’Estat no vol acordar un re-
ferèndum amb aquest Parlament –cosa que va passar 
fa uns mesos enrere–; si resulta que no podem fer la 
consulta no vinculant, perquè resulta que no podem 
ni tan sols aplicar una llei del Parlament de Catalunya 
–per cert, avalada àmpliament pel Consell de Garanti-
es Estatutàries al qual vostè fa referència–, quin camí 
ens queda per consultar el poble de Catalunya? (Pau-
sa.) Les eleccions, senyora Sánchez-Camacho. No hi 
volíem haver arribat, a aquest punt, però no ens deixen 
cap altre camí, no ens deixen cap altra sortida.

Oi que suposo que les eleccions no les declararan il-
legals? (Pausa.) Perquè ja seria molt gros, això, eh?, 
senyora Sánchez-Camacho. Espero que no facin un 
recurs contra les eleccions per intentar que també 
les eleccions a Catalunya acabin sent il·legals. Perquè 
aquesta és certament la sortida que queda per saber 
quina és l’opinió de la gent. Vostès fan pronòstics so-
bre si hi haurà una majoria o una altra. Esperin-se a 
les eleccions. Veurem què passarà. A aquestes i a to-
tes. Perquè, de sorpreses, senyora Sánchez-Camacho, 
n’hi poden haver de monumentals a tot arreu –a tot ar-
reu. Per tant, compte amb això!

I, finalment, m’ha fet una certa gràcia això..., deixi’m 
dir-li-ho, això dels cent mil anys. Jo sabia que vostès 
consideraven que això d’Espanya era una realitat sa-
grada i immutable, però tan immutable com perquè 
duri cent mil anys més, senyora Sánchez-Camacho... 
(remor de veus), no, no..., no ens ofereixi aquest càstig, 
per favor.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre 
el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries relatiu al text proposat 
de llei de mesures fiscals, financeres 
i administratives i sobre la voluntat de 
solucions unilaterals (tram. 317-00277/10)

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

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, avui no 
tindré el premi a l’originalitat, perquè també volia pre-
guntar-li per aquest dictamen del Consell de Garanti-
es. Però, a mi no em podrà dir el mateix que al senyor 
Rivera, perquè, precisament, per al dictamen del Con-
sell de Garanties sobre la Llei de consultes, que..., ho-
me, va ser àmpliament majoritari –cinc vots a favor i 
quatre vots particulars; en fi, majoritari–, nosaltres hi 

vam donar suport, a la Llei de consultes. Però després 
ha vingut un tribunal constitucional que, per unanimi-
tat, ens diu que no val.

Però em referia al dictamen sobre la llei d’acompanya-
ment. És un dictamen majoritari que diu que no es pot 
procedir a la creació de les estructures d’estat que vos-
tès havien pactat amb Esquerra Republicana.

Més enllà del tema jurídic i de l’ajustament que ara 
en puguin fer, de les esmenes, quina valoració política 
li mereix i quines conclusions creu que cal despendre 
d’una decisió tan important com aquesta?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, el pacte amb 
Esquerra Republicana és el que es produeix avui en 
la votació, no n’hi ha un altre. El pacte definitiu és la 
votació. Avui s’aprova una llei de pressupostos i una 
llei d’acompanyament. Què és el que compta? Tots els 
preparatius per arribar a aprovar una llei o l’aprova-
ció de la llei el dia que s’aprova? Compten els vots en 
aquest Parlament. Això és el que passarà avui.

Efectivament, amb Esquerra Republicana, com pas-
sa sempre –quan vostès estaven al Govern devien fer 
exactament el mateix–, doncs, es fa tot un treball pre-
vi, tot un pla de treball preliminar, per arribar a un 
punt de consens per després poder votar conjuntament 
una cosa important com és l’aprovació dels pressupos-
tos, que és exactament el que farem avui.

La presidenta

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

Miquel Iceta i Llorens

President, jo crec que amb les esmenes aquestes reser-
vades, que és la que es pretenia aprovar, vostès s’havien 
situat fora de la llei. I això els ho diu el consell, el ca-
talaníssim Consell de Garanties Estatutàries.

Segona qüestió: no hi haurà solució unilateral. Tre-
guin-s’ho del cap. Vostè ho sap. Un camí unilateral 
no ens portarà ni a un canvi de relacions amb la resta 
d’Espanya, ni a la independència, ni a una consulta. Per 
tant, comencem a pensar les coses d’una altra manera.

Tercer: construir estructures d’estat avançant-se al que 
pugui ser una futura decisió dels catalans jo crec que és 
il·lícit.

Quart: segueix parlant d’eleccions plebiscitàries, pe-
rò vostè ens va dir que serien plebiscitàries si hi havia 
llista única. I sembla que no n’hi haurà. I, d’altra ban-
da, si es vol que siguin plebiscitàries, per què no fem 
que tots els vots dels catalans valguin igual, i en el 
moment de fer la Llei electoral ho plantegem?

I, per últim, amb absència d’un full de ruta acordat, 
amb crítiques severes a l’estratègia del seu Govern, fins 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  23

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre els acords 
pressupostaris en l’àmbit educatiu i sobre 
l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora 
de la qualitat educativa (tram. 317-00279/10)

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

Oriol Junqueras i Vies

Bon dia, presidenta. Deixi’m començar amb una con-
fessió: em sento incapaç d’especular sobre què passarà 
d’aquí a cent mil anys. L’experiència ens ensenya que 
no hi ha cap estat que de moment els hagi durat. Veu-
rem; veurem què passa.

Ho porto a un terreny molt més proper: president, 
aquests dies moltes i moltes famílies, molts milers de 
famílies es troben amb un procés transcendent, que és 
el d’inscriure els seus fills a les escoles. I aquest perío-
de ens posa una altra vegada davant de l’evidència que 
el nostre sistema educatiu ha d’afrontar reptes molt 
importants. Un d’ells és el de les restriccions pressu-
postàries, atès que el nostre país encara no pot decidir 
sobre els seus recursos fiscals. I, en aquest sentit, li 
voldria preguntar sobre quina valoració fa dels acords 
pressupostaris que avui es concretaran en aquesta 
cambra, de les aportacions que en aquest sentit, en 
l’àmbit educatiu, doncs, vénen per part d’Esquerra Re-
publicana.

També li voldria preguntar sobre un altre repte, que és 
el repte que planteja la llei Wert. Sabem que el departa-
ment ha dit que és una llei inaplicable. Voldríem tornar 
a sentir en veu seva quina és la posició del Govern en 
aquesta qüestió; per tant, sobre les restriccions pressu-
postàries, sobre els acords pressupostaris, les partides 
afegides que hi hauran en aquests pressupostos i sobre 
com el Govern implementarà la llei Wert.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, efec-
tivament, les restriccions són grans a tots els àmbits 
d’actuació del Govern de la Generalitat. Al Departa-
ment d’Ensenyament, doncs, també hi ha hagut restric-
cions, és cert. És veritat que aquest any 15 les estem 
corregint. Jo recordo que vostès i nosaltres fa un temps 
enrere parlàvem de com anar revertint aquelles situa-
cions que s’havien provocat com a conseqüència de de-
cisions obligades i preses a contracor que ens obliga-
ven a disminuir pressupostos sensibles en àmbits molt 
sensibles de l’actuació del Govern. Això està comen-
çant a passar, i, per tant, el que votarem avui, que és  
el que compta, incorpora això que vostè diu, i ho ce-
lebro que sigui així, després de la negociació que hi ha 
hagut: sensibilitat per partides que tenen una base so-
cial. I clarament, el tema escolar n’és un.

i tot, per part del Consell de Garanties Estatutàries, no 
creu que ha arribat el moment de replantejar l’estratè-
gia i els objectius de recuperar la unitat del catalanisme 
i d’avançar amb pas ferm cap a una millora de la situa-
ció de Catalunya? O s’estima més plantejar objectius 
inassolibles que ens fan perdre a tots el temps i que ens 
porten a un carreró sense sortida?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, crec que s’ha 
demostrat per part d’aquest Parlament i per part del Go-
vern que no es volia una solució unilateral. S’ha demos-
trat –s’ha demostrat– durant dècades, a base dels es-
tatuts, a base de l’Estatut que el president Maragall va 
liderar l’any 2005 i 2006. Allò no eren decisions unila-
terals. Com va acabar tot allò, senyor Iceta? Em pot dir 
quin és exactament el seu model alternatiu? Si no ha de 
dependre de nosaltres, de qui dependrem? De la volun-
tat del Partit Popular, a nivell espanyol? De la voluntat 
de Ciutadans, si Ciutadans arriba a tenir algun pes en la 
política espanyola? De la voluntat del PSOE, que vostè 
coneix molt bé?

Per tant, no hi poden haver solucions unilaterals. Ai-
xò vol dir que només hi pot haver una solució d’acord 
amb algú altre o d’acord amb alguns altres. I aquests 
altres on són per posar-se d’acord amb Catalunya? 
O resulta que ens els trobarem en les properes campa-
nyes electorals a Espanya, utilitzant, com ja està pas-
sant a Andalusia, el tema de Catalunya com sempre 
per guanyar vots de manera innoble? Oi que ens tro-
barem amb això, senyor Iceta? I vostès ho saben per-
fectament, com a Partit Socialista de Catalunya, que 
això funciona d’aquesta manera.

Per tant, no es tracta de la voluntat de solucions unila-
terals; es tracta de ser pragmàtic. Fa quaranta anys que 
intentem els pactes per tot arreu i per tots els costats 
i amb tothom, i estem com estem: amb una regressió 
total del concepte de l’autogovern. I, davant d’això, 
ens hem de defensar, senyor Iceta. I ens estem defen-
sant dintre de la legitimitat que ens dóna el vot del po-
ble de Catalunya quan passa per les urnes.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.
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I sobre el tema de la llei Wert, està clar que la nostra 
posició com a govern és seguir aplicant la Llei d’edu-
cació de Catalunya, àmpliament votada en aquest Par-
lament, especialment des del punt de vista del contin-
gut pedagògic del que és l’ensenyament a Catalunya. 
No podem fer, en aquest sentit, un pas enrere per apli-
car una llei que, per altra banda, s’ha anunciat que se-
rà canviada, a nivell de l’Estat espanyol, tan bon punt 
hi hagi alguna alternativa al Partit Popular en aquest 
moment.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Oriol 
Junqueras.

Oriol Junqueras i Vies

També en l’àmbit educatiu hi han reptes que ens cor-
responen a nosaltres, a aquest Parlament, al Govern 
actual, com, per exemple, la qüestió de la jornada in-
tensiva, especialment en l’àmbit de primària.

I, en aquest sentit, voldríem saber l’opinió del Govern i 
del president sobre el fet que hi hagin sis escoles que es-
tiguin amb un programa pilot de jornada intensiva. Atès 
que tots els estudis indiquen que aquest tipus de jorna-
des, especialment a primària, tenen conseqüències gens 
positives per als alumnes, voldríem saber si la decisió del 
Govern respon a algun criteri pedagògic o si respon a un 
criteri estrictament pressupostari, d’estalvi de recursos, 
o si respon a algun criteri de prova i error, que nosaltres 
estem convençuts, per l’experiència i pel consens acadè-
mic i pel consens internacional al respecte, que malau-
radament és una proposta errònia i que la jornada edu-
cativa ha de protegir la igualtat d’oportunitats de tots els 
alumnes.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. No es preocupi, senyor 
Junqueras, no hi ha canvi de model en aquest sentit. Tin-
gui en compte que –ho sap perfectament vostè, també, 
i, a més a més, com a alcalde ho sap encara més– la 
realitat educativa i escolar a Catalunya és molt diversa, 
perquè el país és molt divers des del punt de vista de les 
seves realitats territorials i geogràfiques.

És cert que hi ha aquesta prova pilot en sis escoles, 
però pensi que això està fet d’acord amb els pares i 
d’acord amb els ajuntaments d’aquestes localitats. Per 
tant, no és una dèria del Govern; està fet d’acord amb 
la comunitat educativa per veure si en alguns llocs, 
que no vol dir a tot arreu, això és un sistema imple-
mentable o no. I si la conclusió és que no, doncs, no 
s’implementa i punt i final.

Ara bé, què ens interessa, sobretot? Els resultats acadè-
mics i pedagògics del sistema. Aquí, deixi’m dir-li una 
cosa, i no és mèrit del Govern, és mèrit de la comunitat 
docent en aquest cas, no?, i dels pares també, etcètera. 

Què està passant? Està pujant l’èxit escolar a Catalunya 
–cinc punts en els darrers quatre anys. Està baixant, set 
punts, l’abandonament escolar prematur. Això vol dir 
que el sistema està funcionant i que hi ha molta gent 
que hi creu, i que hi ha molta gent que cada dia hi po-
sa la cara i el bon fer i el bon saber perquè realment 
aquests estàndards educatius a Catalunya estiguin mi-
llorant d’una manera sensible.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta 
al president de la Generalitat  
sobre la recuperació econòmica  
i l’aprofundiment democràtic a Catalunya 
en contrast amb l’actitud de l’Estat 
espanyol (tram. 317-00278/10)

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

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president, 
es poden fer molts discursos, però al final hi han les da-
des i els fets, que són absolutament irrefutables. Jo, molt 
modestament, no em referiré als propers cent mil anys, 
sinó que em referiré als darrers quinze dies. Què ha pas-
sat en aquest país els darrers quinze dies, no?

Hem sabut que en el mes de febrer, un mes molt com-
plicat, doncs, hi ha hagut la baixada d’atur, el mes de 
febrer, més important dels darrers catorze anys. Hem 
sabut que hi ha hagut un increment d’afiliats a la segu-
retat social amb més de divuit mil persones. Aquests 
darrers quinze dies, el que hem sabut és que s’ha batut 
el rècord històric d’exportacions de Catalunya, amb 
més de 60.000 milions. Aquests darrers dies hem vist 
com s’ha inaugurat i s’ha consolidat el Mobile World 
Congress, que suposa una gran repercussió econòmi-
ca per al nostre país, llocs de treball, noranta mil visi-
tants, etcètera.

Avui, aprovarem uns pressupostos i unes lleis d’acom-
panyament, doncs, que donaran estabilitat i un nou im-
puls a diverses polítiques públiques, com s’hi acaba de 
referir, no? Per tant, això són les dades i són els fets, 
no? Més dades de recuperació econòmica, més inter-
nacionalització de l’economia, menys atur, més afilia-
cions a la seguretat social, i Catalunya, per contra del 
que diuen molts, aparador mundial de les noves tecno-
logies. I encara abans he sentit dir a algú que havia es-
tat la setmana negra d’aquest Govern. Com serà la set-
mana blanca, no?

Ara, això sí, en contrast, també aquests darrers quinze 
dies, doncs, a l’altre costat, a l’Estat, doncs, les políti-
ques pròpies de quan la televisió era en blanc i negre, 
no? El Tribunal Constitucional, a petició de l’Estat, 
suspenent la Llei de consultes i el Decret de convocatò-
ria del 9 de novembre; un govern de l’Estat que anun-
cia que mirarà de retallar tant com pugui l’acció exte-
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rior de la Generalitat; un govern de l’Estat que segueix 
intentant impugnar tot allò que poden suposar nous in-
gressos per a Catalunya, etcètera, i només ens faltaven 
aquests happenings que volen fer aquí de la marca Es-
panya al port de Barcelona, d’esquenes a la Generalitat 
i d’esquenes a l’ajuntament, no? El de sempre, el de la 
política de l’època de la televisió en blanc i negre. 

És per això que nosaltres, president, amb aquestes da-
des, amb aquests fets que s’estan produint aquests dies..., 
quina és la seva valoració del que està succeint a Cata-
lunya en matèria de recuperació econòmica i aprofundi-
ment democràtic, en contrast amb el que és l’actitud de 
l’Estat espanyol.

La presidenta

Té la paraula per respondre el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, quan faig 
una valoració sobre la situació econòmica i social de 
Catalunya, procuro ser sempre molt prudent. Perquè 
és cert que aquest mes de febrer l’atur ha baixat i la 
filiació a la Seguretat Social ha pujat; és cert que amb 
la intensitat que ho ha fet no ho havia fet durant dis-
set anys; però també és cert que la situació objectiva 
que tenim a nivell d’atur i de manca de feina és enca-
ra molt dura. Per tant, les dues coses són veritat: una 
realitat social dura, perquè segueix havent-hi més de 
500.000 persones en aquest moment a Catalunya que 
estan apuntades a l’atur directament, però al costat 
d’això, que és una realitat que no podem deixar de te-
nir en compte, tenim l’altra, que és que en lloc d’anar 
avall, com havíem anat en els últims sis anys, ara es-
tem començant clarament a remuntar. 

Per tant, la pregunta és: aquesta situació tan dura, té sor- 
tida o no té sortida? Aquesta és la pregunta que es fa 
molta gent. I la resposta que avui podem donar és: 
aquesta situació dura, que ho segueix sent, té sortida. 
No una sortida miraculosa ni una sortida absolutament 
immediata per a tothom, però clarament té sortida si 
seguim fent les coses d’una manera correcta, raona-
ble, si seguim apostant per les polítiques per les quals 
cal apostar, si no ens deixem fer presoners de deter-
minats debats o de determinades posicions que gai-
rebé no deixarien fer res. I per sortir d’aquesta situa - 
ció cal fer un munt de coses, i moltes d’aquestes volen 
dir superar clixés i superar estereotips.

L’altre gran tema és l’exportació. No només hem batut 
rècord d’exportacions, que vol dir que cada vegada hi 
ha mes empreses que estan exportant en aquest país, si-
nó que, a més a més, hem pujat el nombre d’empreses 
que regularment exporten, i a més a més, l’exporta-
ció catalana està creixent per sobre, no només de l’es-
panyola sinó també de la mitjana de la Unió Europea 
i de la mitjana de la zona euro. És a dir, l’economia 
catalana no només crea ja en aquest moment llocs de 
treball, sinó que, a més a més, cada vegada està més 
orientada als mercats exteriors. I per acabar-ho de re-
blar, doncs, efectivament, Catalunya i Barcelona, la 
seva capital, capital mundial de la mobilitat. A quan-

tes altres ciutats del món, i fins i tot alguna de l’Estat 
espanyol, li agradaria poder exhibir-se com una bona 
capitalitat mundial de la mobilitat? És el cas de Barce-
lona i de Catalunya. 

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem ara al següent 
punt de l’ordre del dia, que és situació de compatibili-
tat d’un diputat.

Situació
de compatibilitat d’un diputat 
(tram. 234-00029/10)

El secretari tercer, l’il·lustre senyor Josep Rull, donarà 
lectura del dictamen de la comissió.

El secretari tercer

Gràcies, senyora presidenta. «La Comissió de l’Esta-
tut dels Diputats, en sessió tinguda el 4 de març de 
2015, ha acordat d’establir el dictamen següent. 

»Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats al Parlament 
de Catalunya i d’examinar les dades declarades pel di-
putat David Pérez Ibáñez relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceix i els 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-
ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat del 
diputat David Pérez Ibáñez. 

»Palau del Parlament, 4 de març de 2015.»

La presidenta

Es pot considerar aprovat aquest dictamen per assen-
timent? (Pausa.)

Doncs, queda aprovat el dictamen.

Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10)

I passem al punt tercer de l’orde del dia, que és el de-
bat i votació del dictamen de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre el Projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. El 
debat s’iniciarà, en primer lloc, amb la defensa de les 
esmenes reservades i les esmenes subsegüents al Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries per part 
dels grups parlamentaris i, a continuació, passarem al 
posicionament de la resta de grups. 

Així mateix, els faig avinent que la votació del Dic-
tamen sobre el Projecte de llei de pressupostos es fa-
rà en acabar el debat sobre el Dictamen del Projecte 
de llei de mesures fiscals, financeres i administratives, 
que figura com a punt quart de l’ordre del dia. Per tant, 
les votacions d’ambdós dictàmens es faran conjunta-
ment aquesta tarda.
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Té la paraula en primer lloc, per a la defensa de les 
esmenes reservades del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Ara-
gonès, per un temps de vint minuts.

Pere Aragonès i Garcia

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Vicepresiden-
ta, conseller de Territori, conseller d’Economia, director 
general de Pressupostos, secretari general del Departa-
ment d’Economia, secretari general del Departament 
de Presidència, amb aquesta intervenció per part d’Es-
querra Republicana tanquem la tramitació del Projecte 
de llei de pressupostos per a l’any 2015. Un projecte de 
llei de pressupostos que aprovem tard, certament, en pri-
mer lloc perquè es va entrar tard, o fora de termini, en el 
Parlament, i després, perquè s’ha allargat amb unes pe-
ticions de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
per part del Partit Popular. 

Uns pressupostos que es fan en un context de continua-
ció de la crisi econòmica. Els indicadors econòmics 
ens diuen que s’ha superat, es comença a superar la 
crisi en termes macro, però en la realitat del dia a dia 
la crisi continua; continua per a les famílies que estan 
en risc de desnonament; continua per als serveis pú-
blics que no tenen el nivell de despesa que tindrien; 
continua per a les persones que es troben en atur; con-
tinuen per als beneficiaris de la Llei de dependència 
que estan esperant rebre les seves prestacions; conti-
nua per a les entitats del tercer sector que pateixen les 
tensions de tresoreria de la Generalitat, especialment 
en aquests dies.

En aquesta crisi econòmica hem vist també com els 
ingressos de les administracions públiques disminuï-
en d’una manera molt important, i com s’han portat a 
terme algunes decisions que han condicionat el mar-
ge d’aquests pressupostos, per poder prestar els serveis 
públics. I de manera singular, com l’Estat espanyol ha 
utilitzat –el Govern de l’Estat espanyol– la crisi econò-
mica per impulsar un procés de recentralització. I un 
exemple més clar és que no hi ha nou model de finan-
çament, però el nou model a la pràctica de finançament 
dels ajuntaments i de les comunitats autònomes és a 
crèdit, a través del Fons de liquiditat autonòmica.

Què vam dir per part d’Esquerra Republicana quan vam 
començar aquest debat? En primer lloc, al projecte 
d’aquests pressupostos hi havia uns ingressos que es 
fiaven a la negociació política per aconseguir ingres-
sos extraordinaris. I ho vam dir sent conscients que si 
tot anava bé, si aquesta negociació era exitosa, i nosal-
tres ajudarem el Govern en tot el que estigui al nostre 
abast perquè aquesta negociació culmini amb èxit; en 
tot cas, la major part d’aquests ingressos extraordina-
ris que es preveien, uns 1.500 milions d’euros, serien 
només per a aquest any, perquè, o bé són avançaments 
del Fons de competitivitat, o deutes que quan els co-
brem els cobrarem una sola vegada, com la disposició 
addicional tercera. D’altres, com l’impost de dipòsits 
bancaris, doncs, són uns diners que, si els poguéssim 
consolidar, es mantindrien durant tot l’any. 

En tot cas, aquest decalatge evidencia la dependèn-
cia política dels nostres ingressos i evidencia que allò 

de què va alertar Ramon Trias Fargas fa prop de tren-
ta anys, quan deia que la millor manera d’intervenir 
políticament una autonomia és intervenir-la finance-
rament –que l’autonomia, doncs, una autonomia sen-
se finançament és com una bicicleta sense rodes, em 
sembla que deia–, que ho està portant a la pràctica el 
Govern de l’Estat espanyol. Per tant, hi ha una situació 
de dependència financera a causa de la dependència 
política, per tant, l’alternativa contrària és ben clara 
quina és.

En segon lloc, que la despesa que es preveia en aquest 
pressupost inicialment –inicialment– era igual que la 
de l’any 2014, amb dos canvis: d’una banda, la recupe-
ració de la catorzena paga, d’aquest 7 per cent de sou 
dels treballadors públics i del cent per cent de jornada 
i salari per als treballadors interins de la Generalitat. 
Per tant hi havia, en tot cas amb aquestes dues excep-
cions, que són prou rellevants sobretot per als treballa-
dors públics, hi havia una continuïtat. I també vam dir 
una cosa, que és que la resta de grups polítics no for-
mulaven alternatives en l’àmbit d’ingressos, molt criti-
cats els ingressos d’aquest pressupost, però no en for-
mulaven, bàsicament perquè no n’hi havia. O les que 
formulaven, amb alguna excepció i després ho detalla-
ré, eren insuficients per cobrir aquest gap, per cobrir 
aquesta distància de 2.300 milions d’ingressos extra-
ordinaris de negociació, més un complement en ven-
da de patrimoni, que rebria els 2.500 milions, no han 
formulat alternatives. I això evidencia, des del nostre 
punt de vista, que hi ha un reconeixement implícit que 
el problema d’aquests pressupostos no és un problema 
de comptabilitat pública, és un problema de naturale-
sa política, de dependència política i, per tant, el que 
necessitem és sobirania, el que necessitem és indepen-
dència.

Hi han alguns d’aquests elements que inicialment es-
taven en el pressupost que han canviat durant la nego-
ciació, i han canviat en les darreres setmanes. Des del 
nostre punt de vista, hem passat d’uns pressupostos 
autonòmics que continuaven la despesa en la previsió 
tal com estava, amb aquelles excepcions que comenta-
va, tal com eren les de l’any 2014, a uns pressupostos 
que tenen en compte el procés de transició nacional 
amb què estem al país, i que a més incorpora tot una 
sèrie de despesa social. En primer lloc, hi ha hagut un 
acord d’àmbit polític que va molt més enllà d’aquest 
pressupost, però que aquest pressupost s’hi veu afec-
tat, que és un acord perquè Catalunya pugui decidir, ja 
esperem sense boicot, llevat que prohibeixin les elec-
cions, si vol canviar aquesta situació de dependència o 
no. Per tant, és posa la proa per solucionar la qüestió 
dels ingressos, que és una qüestió política sobre sobi-
rania, no és una qüestió d’utilitzar les eines que ara te-
nim, pressupostàries, en una línia o en una altra.

En segon lloc, hi ha hagut una negociació que ha per-
mès per primera vegada, que jo recordi, que jo conegui 
–més que jo recordi, que conegui–, de les negociacions 
pressupostàries en aquest Parlament. Per primera ve-
gada en una negociació pressupostària, s’ha augmentat 
la despesa no financera en 100 milions d’euros i, per 
tant, s’ha augmentat la despesa social en aquests 100 
milions d’euros que més tard detallaré, incorporant to-
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ta una sèrie de mesures concretes que complementen 
els departaments amb aquest fons extraordinari de po-
lítiques socials, i després tot un conjunt de mesures de 
disposicions addicionals que orienten la despesa que ja 
estava prevista dels diferents departaments. 

I finalment, s’ha acordat, en el marc de la Llei d’acom-
panyament, algunes modificacions en l’àmbit tributa-
ri molt petites. Abans es parlava per part del Grup de 
Convergència i Unió d’aquesta modificació de la ta-
xa turística, que permetrà ampliar el ventall d’àmbits 
on es podrà destinar la part que correspon als ajun-
taments. Aquest és un text, una part molt petita, evi-
dentment, no fa circular tot el debat de la llei de me-
sures al voltant d’això. O, evidentment, el fet que s’ha 
igualat el tractament de les famílies monoparentals a 
les famílies nombroses pel que fa a les taxes de la Ge-
neralitat. 

Però més enllà d’aquests temes, que són molt impor-
tants per als sectors afectats, per a ajuntaments, per a 
famílies monoparentals, s’ha acordat, i això ho comple-
mentarà i ho explicarà amb molt de detall el company 
Lluís Salvadó, que és el ponent de la llei de mesures 
per part d’Esquerra Republicana, i amb qui hem nego-
ciat conjuntament aquestes dues lleis, amb el Govern, 
s’ha acordat el desenvolupament i creació d’estructures 
d’estat, després del dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, polint-les i adequant-les per fer-les amb la 
major de les facilitats possibles, sent conscients que per 
fer un estat des d’una autonomia alguna cosa s’haurà de 
superar, i això que s’haurà de superar, evidentment, és 
la Constitució espanyola, i des d’Esquerra Republicana 
ho tenim clar.

En tot cas, m’agradaria desenvolupar algunes de les 
qüestions que he introduït en aquests darrers minuts. 
En primer lloc, necessitem sobirania si volem tenir 
uns pressupostos suficients per al nostre país. Aquests 
pressupostos és evident que són insuficients. Avui els 
diputats dels diferents grups, doncs, es lamentaran de 
la manca de despesa suficient en l’àmbit de la sanitat, 
en l’àmbit de l’ensenyament, en l’àmbit de la protecció 
social o en l’àmbit de les polítiques d’ocupació, però 
això, en bona part, i creiem que en la part majoritària 
o gairebé total, es produeix perquè no podem decidir 
sobre la nostra fiscalitat, ni sobre els impostos vigents, 
i ho podem fer amb un marge molt petit –i després ex-
plicaré que crec que l’hem esgotat–, ni tampoc sobre 
la creació de nous. I veien, doncs, com el boicot per 
part del Govern de l’Estat a la creació de nous impos-
tos és contínua. El marge s’ha esgotat. Ho hem inten-
tat, com s’ha intentat tantes coses en el model autonò-
mic. S’ha intentat tantes vegades, hem passat moltes 
vegades la prova del cotó i el cotó surt negre. Per tant, 
cal canviar d’instrument, deixar el cotó de l’autonomia 
a banda i canviar d’instrument.

Aquests pressupostos també són insuficients, perquè, 
com que els ingressos són insuficients, no ens permeten 
cobrir les necessitats que avui té la ciutadania, ni les 
derivades de la crisi econòmica –aquesta crisi que és 
conjuntural, però que en molts elements fa aprofundir 
unes desigualtats estructurals–, ni de canvis molt més 
grans que es produeixen a causa de les transformacions 
en l’economia global o la transformació de les nostres 

societats, com els reptes energètics o els reptes de l’en-
velliment de les nostres societats.

En definitiva, amb l’Estat espanyol és impossible tenir 
uns pressupostos suficients; impedeix el desenvolupa-
ment del marc actual del model de finançament; no 
compleix amb el mandat de revisió del model actual, i 
manté de manera constant un dèficit fiscal estabilitzat 
a l’entorn del 8 per cent del PIB, més de dos mil euros 
per habitant. La despesa sanitària per habitant a Cata-
lunya és 1.400 euros per habitant; el dèficit fiscal, dos 
mil. Les xifres són clares.

Per tant, entenem, des d’Esquerra Republicana, que 
cal un canvi, un canvi d’estat, i deixar l’Estat espanyol, 
deixar l’estat de la dependència i passar a un estat in-
dependent. 

Tot i això, malgrat el reconeixement que aquests pres-
supostos seran insuficients; que, en definitiva, ens tro-
bem com aquella persona que té una manta petita i que 
sap que o bé queden descoberts els peus o queda des-
cobert el cap, que no pot tapar, que no pot cobrir totes 
les necessitats, tot i això, s’ha aprofitat el marge. I la 
constatació que aquest marge s’ha esgotat és evident. 
Des del desembre del 2012, el nostre grup parlamenta-
ri, Esquerra Republicana, ha impulsat i acordat amb el 
Govern un conjunt de mesures fiscals destinades a aug-
mentar els ingressos. I creiem que hem esgotat el mar-
ge, perquè hem utilitzat –i algú ens ho critica– la ca-
pacitat normativa en matèria fiscal de manera intensa.

I la millor manera de fer-ho i de comprovar-ho és com-
parar-ho amb els pressupostos del 2012 pactats amb el 
Govern, pactats amb el Partit Popular; comparem els 
del 2012 en matèria d’ingressos, els del Partit Popu-
lar, i els del 2015, pactats amb Esquerra Republicana. 
2012, impost de successions i donacions, previst 197 
milions; 2015, 424. Impost de patrimoni 2012, previst 
240 milions; 2015, 441. Es preveuen també 635 mili-
ons en aquests pressupostos derivats de l’impost sobre 
dipòsits en entitats de crèdit, l’impost a la banca. O les 
modificacions de l’impost de transmissions patrimoni-
als: 2012, en aquell moment es preveien 709 milions 
d’ingressos; pel que fa a transmissions patrimonials, 
deixant a banda actes jurídics documentats, enguany 
se’n preveuen 1.000. I la creació d’impostos ambien-
tals per valor de 40 milions. Per tant, estem parlant de 
prop de 1.300 milions que avui estan en aquest pres-
supost que, si no hagués estat per aquest acord d’Es-
querra Republicana amb Convergència i Unió i amb el 
Govern des del desembre del 2012, no hi serien. 

Per tant, la contribució d’Esquerra Republicana al pressu-
post aquest no són només els 100 milions més de despe-
sa social, sinó són també els 1.300 milions d’ingressos 
que s’inclouen gràcies als acords que hem estat impul-
sant i que hem estat treballant amb el Govern. I s’ha de 
dir, perquè nosaltres som honestos i en aquest debat ho 
hem de deixar clar, que d’aquests 1.300 milions és cert 
que n’hi ha 635 que l’Estat ens els disputa amb el que és 
l’impost sobre la banca, l’impost de dipòsits en entitats 
de crèdit. Però, en tot cas, l’altre és rellevant.

Són més aquests ingressos que el conjunt de mesures 
que tots els grups que no votaran avui els pressupostos 
junts proposen com a alternatives a aquest pressupost. 
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I aquí vull anar a les alternatives, perquè, evident-
ment, en la discussió d’un pressupost el que és senzill 
és demanar augment de despesa. De fet, si féssim cas 
de totes les esmenes, hauríem de construir 200 CAP, 
300 escoles i 6 hospitals nous, acabar totes les carrete-
res del país i millorar les situacions de les universitats, 
de la dependència, de les presons i dels servidors pú-
blics. I, en tot cas, en un pressupost, allò que és relle-
vant és prioritzar i garantir uns ingressos que et per-
metin fer front a aquestes despeses.

Hem volgut mirar i ho hem intentat treballar i vam es-
tar-nos intentant inspirar amb en Lluís Salvadó en les 
esmenes dels altres grups en matèria fiscal per si pen-
saven alguna cosa que no havíem pensat per incre-
mentar ingressos, no?, més que res perquè la crítica 
sobre els ingressos és molt forta.

Bé, el Partit Popular no ha proposat res en matèria fis-
cal. Ciutadans, res. La CUP no ha presentat esmenes 
al pressupost ni a la llei de mesures. El Partit Socia-
lista proposa una reforma, des del nostre punt de vis-
ta, molt limitada, d’abast molt limitat, de l’impost de 
successions i donacions, que inclou algunes coses com, 
per exemple, augmentar el valor màxim de l’habitat-
ge familiar exempt fins a 800.000 euros, però, en tot 
cas, concedim el benefici del dubte que aquí podria ha-
ver-hi algun marge. Sí que volem reconèixer, com hem 
fet en els darrers anys, que Iniciativa per Catalunya ha 
formulat un conjunt de propostes, nosaltres creiem que 
insuficients, que el que fan és augmentar, doncs, aques-
ta desigualtat en matèria impositiva que té Catalunya 
respecte a altres territoris de l’Estat. A l’Estat espanyol 
es recapten aproximadament en total uns 900 milions 
d’impost de patrimoni; a Catalunya, 442. Per tant, en 
recaptem el 50 per cent. És a dir, ja hi ha una pressió 
fiscal elevada, no? Per tant, de la lectura de les propos-
tes alternatives d’ingressos es veu que el model està es-
gotat, com a mínim pel que fa als ingressos.

Nosaltres estem convençuts que, si l’autonomia ens do-
nés més marge, els que defensen l’autonomia avui en 
aquest Parlament haurien fet propostes. Si els que de-
fensen l’autonomia, quedar-nos tal com estem, en aquest 
Parlament no ens ensenyen com utilitzarien aquestes ei-
nes, és evident que aquestes eines s’han esgotat, no?

Ens trobem en aquest debat –i ara ho veurem, en les 
properes intervencions, n’estic convençut– que, per 
una banda, hi haurà una carregada dura contra els 
ingressos que es preveuen, però, per l’altra banda, 
no s’hauran formulat alternatives. I això és poc con-
sistent, això és poc seriós, això és poc coherent. I si 
avaluem algunes de les propostes que s’han fet, i ho 
repetim, Iniciativa n’ha presentat, nosaltres les veiem 
que són molt insuficients, perquè inclouen l’impost de 
patrimoni, que, com deia, doncs, ja s’ha augmentat, i 
impost de successions, que també s’ha recuperat, i im-
postos ambientals que ja hi són. Però, en tot cas, hi 
ha un esforç. I nosaltres, aquí, malgrat la discrepàn-
cia en la conveniència o no de seguir apujant la pres-
sió fiscal, que creiem que ja està molt elevada, sobre-
tot comparada amb altres territoris en els quals..., fan 
competència, fan dúmping fiscal, perquè el sistema de 
finançament els beneficia, doncs, creiem que el mal 
pot ser pitjor que el que vol solucionar.

Però, en tot cas, el que veiem és que no hi han alter-
natives sobre la taula. I si qualsevol dels diputats que 
avui intervinguessin haguessin d’estar en la posició 
del conseller Mas-Colell, no sé si serien capaços de 
fer les coses en l’àmbit d’ingressos d’una manera gai-
re diferent; gaire diferent o prou diferent per no ha-
ver de posar mesures extraordinàries en aquest pres-
supost.

Això vol dir que Esquerra Republicana s’abona al dis-
curs que no hi ha alternativa? Doncs, sí, evidentment, 
hi ha alternativa. Hi ha alternativa si superem l’auto-
nomia actual; si ens quedem amb l’autonomia, evi-
dentment, no hi ha alternativa. L’alternativa és que els 
recursos que generen els ciutadans i les empreses d’a-
quest país es quedin en aquest país.

Avui l’Estat espanyol –un parell exemples de com ad-
ministra els nostres recursos– destina, del pressupost 
públic, 4.200 milions a indemnitzar les energètiques, 
que és gairebé com el pressupost d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. És a dir, tot el que ens cos-
ten els mestres, les escoles, el suport a l’ensenyament 
no universitari a Catalunya és el mateix que s’ha gas-
tat aquest any..., gairebé el mateix, un 85-90 per cent, 
que el que s’ha gastat aquest any l’Estat espanyol a in-
demnitzar les empreses energètiques, que estan ple-
nes d’exministres del Partit Popular. O els 663 milions 
que el FROB assumirà per la sortida a borsa de Ban-
kia; 100 milions més que el Departament d’Empresa 
i Ocupació. L’Estat espanyol destina 100 milions més  
a indemnitzar, a donar suport a Bankia per una sorti-
da a borsa feta pel senyor Rato que el que pot destinar 
la Generalitat a totes les polítiques actives d’ocupació, 
a la renda mínima, a la inserció laboral del discapaci-
tats, a la internacionalització de l’economia... Hem de 
sortir d’això, ho hem de superar.

I, finalment, en les despeses hem acordat, a través de 
la reducció d’interessos –per tant, menys interessos, 
més despesa social–, un conjunt de mesures incloses 
en un fons extraordinari de polítiques socials per va-
lor de 100 milions d’euros. Que algú ara voldrà que 
siguin 300, però que no ho van formular en un inici. 
Nosaltres ho vam fer, vam fer aquesta proposta i ens 
n’hem sortit. Quatre milions d’euros per a augment de 
places residencials de persones amb discapacitat; 17 
milions d’euros més per a les prestacions de la Llei 
de dependència; dotar amb 10 milions d’euros el Fons 
de pobresa energètica; 10.800.000 per desenvolupar 
l’Agència Tributària de Catalunya, i 700.000 euros per 
a l’Agència de Protecció Social a Catalunya. La ren-
da mínima d’inserció incrementar-la amb 12 milions 
d’euros més; total, 185, la més alta dels darrers anys. 

Programa «Forma i insereix», 4 milions d’euros. In-
serció laboral de persones amb discapacitat, aquell 
programa que és el que fa la inserció laboral a través 
d’empreses ordinàries, que, en el debat en la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, les empreses..., les associa-
cions, perdó, agrupades a Cocarmi, totes les asso- 
ciacions d’integració de persones amb discapacitat, 
van posar l’alerta, perquè hi havia una retallada subs-
tancial, es corregeix: 3,1 milions d’euros. Quatre mi-
lions d’euros més per als centres especials de treball. 
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Equipaments educatius, 4 milions i mig d’euros, a part 
dels que hi han; 3 milions d’euros per a la creació d’un 
programa de beques menjador a les escoles bressol; 
10 milions d’euros per a un programa d’escola inclu-
siva: els vetlladors, educadors infantils, tècnics d’edu-
cació, que en els darrers anys s’havien anat reduint, 
molts d’ells amb contracte precari. I això –és cert que 
ho hem de corregir– ens permetrà una contractació de 
centenars a partir del proper curs. Escoles de música 
municipals, 5 milions d’euros extraordinaris; 5 milions 
d’euros per al transport escolar no obligatori; 500.000 
euros per a més equipaments educatius; 400.000 per a 
equipaments socials. I 6 milions d’euros d’increments 
d’ajuts a l’emergència d’habitatge i famílies.

No en tenim prou, Esquerra; Esquerra volem fer molt 
més, i Esquerra Republicana vol anar molt més enllà. 
Amb les eines actuals no podem anar més enllà, si no és 
que augmentem en excés la pressió fiscal sobre les clas-
ses treballadores i populars. Per tant, el que hem de fer 
és fer-nos amos dels nostres recursos, i això no ho farem 
negociant nous models de finançament, ho farem exer-
cint la sobirania. Per això necessitem uns pressupostos 
amb independència per superar els pressupostos de la 
dependència. 

Gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, senyores 
i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Te la paraula, per a la defensa de les esmenes reserva-
des del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Alí-
cia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades, con-
seller. Bé, com també ens deia el diputat Aragonès, el 
desembre passat el Govern va presentar la proposta 
del Projecte de pressupostos per al 2015. Des del Grup 
Parlamentari Socialista, la veritat és que estàvem con-
vençuts que després del treball d’Esquerra Republica-
na amb Convergència i Unió, un treball que ha portat 
uns pressupostos amb retard, doncs, aquesta propos-
ta que ens presentarien serien uns pressupostos bons, 
uns pressupostos capaços de complir com a mínim 
amb dos objectius: un és pal·liar les conseqüències de 
la crisi a aquells que més estan patint des que aquesta 
va començar a través de polítiques socials, que, evi-
dentment, doncs, han de permetre, ens han de perme-
tre protegir almenys l’educació, la salut i el benestar 
social a través del sector públic, i, en segon lloc, refor-
çar les polítiques de creixement per generar ocupació.

Aquests ens semblaven que eren els dos objectius a 
què havia de respondre aquest pressupost. Quan el 
Govern ve a presentar-nos-el ens diu que el seu pres-
supost respon a dos objectius: un, ser uns pressupos-
tos socials que reforcen les polítiques socials –després 
parlaré d’això–, i, dos, creant estructures d’estat.

Tenint en compte el que ha dit el Consell de Garan-
ties Estatutàries en el seu informe sobre les estructu-
res d’estat, que és que no les poden crear perquè, més 
enllà que són anticonstitucionals, són antiestatutàries, 

em sembla estrany que el conseller avui no hagi pujat, 
no hagi vingut al faristol a donar una explicació sobre 
que un d’aquells dos objectius que es plantejaven amb 
aquests pressupostos no es pot complir perquè el Con-
sell de Garanties Estatutàries ha dit que no hi ha lloc 
que es puguin crear aquestes estructures d’estat.

Per tant, ja m’explicaran, si dels dos objectius que es 
volien complir un ja no es pot fer, home, em semblava 
que el Govern hauria d’haver pogut venir aquí a donar 
alguna explicació sobre això. Sembla que el conseller 
de moment no intervé, i això a nosaltres ens sap greu.

Però bé, com els deia, no responen als objectius que 
nosaltres crèiem els importants, que era lluitar contra 
la crisi a través de polítiques socials i reforç de les po-
lítiques de creixement, i, per tant, el Grup Socialista, 
més enllà de l’esmena a la totalitat que va presentar i 
que ja va explicar, avui presenta i defensa les 852 es-
menes que ha presentat a aquests pressupostos.

Aquestes esmenes són l’evidència més clara que nos-
altres, doncs, no compartim el projecte que ens pre-
senten Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 
no compartim la seva visió de país, no compartim el 
seu model de societat dual, de societat de dues veloci-
tats, no compartim les seves prioritats. Ja ho hem dit 
moltes vegades, és en el pressupost on les promeses i 
les paraules s’han de convertir en xifres, i no compar-
tim les seves xifres. No compartim les seves priori-
tats, sobretot perquè s’obliden dels que més pateixen: 
s’obliden dels infants, s’obliden dels joves, s’obliden 
dels aturats de llarga durada, s’obliden dels discapaci-
tats, s’obliden de les dones.

Són xifres que creen aquesta societat de dues veloci-
tats que no compartim; són unes xifres que s’han obli-
dat, també, de les possibilitats i dels mecanismes per 
a l’ascensió social, i són unes xifres que segueixen ge-
nerant més pobresa i més desigualtat. No podem com-
partim aquests pressupostos que vostès ens presenten.

És cert, i això els ho hem dit altres vegades, i els ho 
va dir el portaveu socialista en el debat d’esmena a la 
totalitat, que en temps de crisi és difícil gestionar i és 
difícil confeccionar els pressupostos; és difícil admi-
nistrar. Però també val a dir que vostès no són l’únic 
Govern que està en dificultats; hi ha molts governs 
que estan en dificultats. Però el que sí que a nosaltres 
ens sembla, veiem, és que vostès han optat, doncs, per 
plantejar-se com a objectiu perseguir un somni de fu-
tur que el que ens genera és un present molt cru, un 
present molt difícil per a moltes persones.

I algunes dades per recordar, també; perquè, si no, sem-
bla que estem en un altre món: 726.000 aturats, 47 per 
cent de joves que cerquen i no troben feina, 25 per cent 
de catalans amb risc de pobresa i exclusió social, 34.000 
famílies sense cap ingrés, un 30 per cent d’infants amb 
problemes de malnutrició, en fi...; des de la crisi, un 65 
per cent d’augment del preu de l’aigua, un 63 per cent 
d’augment de l’electricitat, més de 190.000 famílies 
amb dificultats per pagar la llum, l’aigua i el gas a fi-
nal de mes... O sigui, unes xifres, realment, home, colpi-
dores, perquè hi ha molta gent a Catalunya que ho està 
passant malament.
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Però no només són aquestes dades, i ho hem dit nosal-
tres. L’OIT va advertir fa unes setmanes, també ho ha fet 
l’OCDE, que el país on més s’han desenvolupat les des-
igualtats des de la crisi és a Espanya, i, per tant, aquí s’hi 
inclou Catalunya.

I, conseller, ja li ho hem advertit, ho hem advertit mol-
tes vegades, cal combatre de manera urgent aquestes 
desigualtats, per raons d’equitat i per raons, també, 
d’eficiència. No només ho diem nosaltres; ho diuen 
premis Nobel, ho diu també l’economista Piketty, que 
té, doncs, un estudi, que vostè coneix molt bé, una 
obra sobre aquestes desigualtats, com s’han incremen-
tat en els països. Per tant, ens sembla que vostè hau-
ria d’haver escoltat. Ja entenem que no ens escolti a 
nosaltres. De fet, bé, ja és previsible, no? El que no 
entenem, sincerament, és que vostè, o vostès, obviïn 
aquestes dades, unes dades que són tan greus. I que 
obviï també el que li diuen altres organitzacions, més 
enllà del Grup Parlamentari Socialista, altres agents 
socials i econòmics, que diàriament denuncien situ-
acions de desigualtat i situacions d’injustícia social. 
Miri, ara fa uns minuts, han presentat unes quantes 
entitats en roda de premsa la iniciativa legislativa po-
pular de la renda garantia de ciutadania. Denuncien el 
seu obstruccionisme amb relació al debat i a la trami-
tació, doncs, d’aquesta ILP. Entre altres coses, clar, de 
les que avui denuncien.

La veritat és que a nosaltres tampoc ens estranya, aques-
ta denúncia que fan, perquè no és la primera vegada que 
els grups parlamentaris també vivim situacions similars 
sobre l’obstruccionisme. Vostès ho saben: veten molts 
compareixents en tramitacions de ponència de llei, ama-
guen informació, ens paralitzen tramitacions. Fins i tot, 
avui han decidit que, en el debat de la tarda de la llei 
de mesures, reduiran el temps d’intervenció dels grups, 
malgrat que el Reglament diu que hauria de ser de quin-
ze minuts. És a dir que tampoc ens estranya el que avui 
algunes entitats estan denunciant.

Però, bé, no ens escolten a nosaltres, no escolten els 
agents socials econòmics, no escolten les entitats. 
I aquest és un dels temes que a nosaltres més ens pre-
ocupen.

Però, bé, entrant una mica en el detall dels pressu-
postos per aquest any 2015 i la proposta que ens fan 
vostès conjuntament amb Esquerra Republicana de 
Catalunya, doncs, deixi’m que comenci pels ingres-
sos, no?, que és el tema, evidentment, estrella, i ho de-
ia el senyor Aragonès. Sense ingressos és veritat que 
no podem fer front a les despeses, i amb això hem de 
ser molt seriosos. Però nosaltres no compartim de cap 
manera, doncs..., o compartim en part, podríem dir, 
no?, el discurs que fa i la reflexió que fa el senyor Ara-
gonès.

Miri, vostè, el 2014, conseller Mas-Colell, i ara ho tor-
na a fer, presenta uns pressupostos, una previsió d’in-
gressos, ficticis. L’any 2014 presentava 2.300 milions 
d’euros que vostè creia que es podien aconseguir amb 
la venda de patrimoni i concessions. D’aquests, 460, 
n’hem aconseguit. Per tant, no hem, ni molt menys, 
arribat a la xifra que vostès preveien. Ja li ho haví-
em dit, molts grups; entre altres, el nostre. Doncs, bé, 

aquest 2015, vostè pretén fer el mateix: que el 10 per 
cent dels ingressos del pressupost vinguin a través, 
segons sabem, de dues alternatives. No sabem quina 
és la correcta. El senyor Montoro, que no és que jo li 
tingui cap estima concreta, com es pot imaginar, diu 
que serà una. Vostè encara no ens ha dit quina seria la 
correcta. Ens agradaria que ens ho digués. El senyor 
Montoro s’ha posicionat; vostè, encara no.

El que ens diu és que aconseguirem aquest 10 per cent 
dels ingressos, o per més venda de patrimoni i con-
cessions, en part –no sé exactament, ja, què més po-
den vendre, perquè, si no ho van fer el 2014, per què 
hauríem de pensar que sí, aquest 2015, ho aconsegui-
ran–, o, segons el pressupost, el pressupost bis 2015, 
que ha enviat al ministre Montoro, a través del Con-
sell de Política Fiscal i Financera, i, per tant, a Brussel-
les, diu vostè que aquest 10 per cent el podria aconse-
guir, també, doncs..., d’aquesta venda, perdoni, i l’altra 
via seria amb la negociació amb l’Estat, és a dir que..., 
amb la negociació amb l’Estat dels deutes que té amb 
la Generalitat, que ja li hem dit moltes vegades que 
nosaltres estem al costat del Govern de la Generalitat 
per defensar el que és nostre i el que és just, i és que 
aquests deutes arribin a Catalunya.

Però vostès tampoc han iniciat cap negociació amb 
l’Estat, no... Ja li vam demanar l’altre dia un calendari 
de trobades, de diàleg; però sembla, doncs, que això 
no hi és. I, per tant, si no dialoguem, i si no concer-
tem, i si no acordem, serà difícil que aquests recursos 
arribin.

Per tant, ja li ho vaig dir en l’anterior Ple, no és que 
el PSC tingui un afany importantíssim i especial que el 
Govern compleixi els objectius de dèficit. També sap 
vostè que estem al seu costat, els socialistes, i els so-
cialistes catalans en particular, per haver negociat o 
haver pogut negociar amb el president Rajoy una re-
ducció dels objectius de dèficit i un equilibri molt més 
clar entre el que compromet l’Estat i les comunitats au-
tònomes. És a dir que en aquest sentit hem estat sem-
pre al seu costat. Però, escolti’m, són vostès els que 
van votar conjuntament amb el Partit Popular, al Con-
grés dels Diputats, la Llei d’estabilitat pressupostària, i 
aquí, a Catalunya, també, amb el Partit Popular.

Per tant, l’obsessió de complir l’objectiu de dèficit no 
és del PSC. Però, si tenim una responsabilitat i una 
obligació, és dir-los a vostès que més dèficit genera 
més deute, i això vol dir més despesa financera i més 
despesa no financera, que vol dir menys recursos per 
dedicar a educació, a sanitat, a polítiques socials.

Per tant, això és el que ens preocupa. No que vostès 
compleixin l’objectiu de dèficit. És que, si no el com-
pleixen, generen més deute, i més deute vol dir menys 
recursos per dedicar a aquelles coses que importen i a 
aquelles coses que garanteixen la igualtat d’oportuni-
tats i la justícia social al nostre país.

I li recordo que el deute segueix augmentant a Cata-
lunya. En els darrers quatre anys, en aquests quatre 
anys en què vostès governen, el deute s’ha augmentat 
en trenta..., si comptem la previsió que vostès fan de 
2015, 36.000 milions d’euros. En els set anys de go-
verns d’entesa, tan criticat el deute dels governs d’en-



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  31

tesa, ha estat de 24.000 milions d’euros. Per tant, vos-
tès porten un ritme molt important de creixement del 
deute. En part, perquè no compleixen els objectius de 
dèficit; en part, doncs, perquè vostès no estan fent la 
feina tal com els correspondria.

Però, bé, més enllà d’aquesta previsió del 10 per cent 
dels ingressos, és veritat que hi ha..., nosaltres creiem 
que hi hauria altres maneres d’aconseguir més ingres-
sos. El senyor Aragonès deia que no, que ja teníem li-
mitat això. Nosaltres creiem que, si vostès fossin capa-
ços d’avançar una mica, amb una reforma fiscal més 
valenta, més justa i més progressiva, aquella que obli-
gués que qui més té pagui més, doncs, potser aconse-
guiríem més ingressos.

Però tampoc ho diem només nosaltres, és que no és 
que ho digui el PSC, és que ho diuen moltes organit-
zacions, també. I, per tant, em sembla que també val-
dria la pena analitzar i estudiar algunes de les propos-
tes que aquestes entitats, aquestes plataformes fan.

Nosaltres, ho ha dit el senyor Aragonès, hem fet algu-
na proposta. N’hem fet moltes més, amb propostes de 
resolució, amb mocions, amb comissions... En fi, hem 
dit molts vegades algunes coses; m’agradaria citar-ne 
quatre en què nosaltres creiem que sí que hi hauria 
marge per augmentar els ingressos.

Primer, haver negociat un nou sistema de finançament 
autonòmic. És que, clar, si anem a una reunió, en dues 
hores ens diuen que no, i tornem a casa, i mai més tor-
nem a fer res, doncs, em sembla que no és la manera. 
Les coses que costen s’han de negociar durant mol-
tes hores, durant molts dies, durant molts mesos. Jo no 
vull defensar el Partit Popular. Probablement, el Partit 
Popular, si tingués una altra actitud, les coses serien 
més fàcils. Però, en tot cas, la responsabilitat del Go-
vern de la Generalitat és trucar una vegada i dues i 
tres les portes d’aquells amb qui tenen un acord, una 
relació com la que té amb el Govern de l’Estat.

I jo no voldria donar la xifra, perquè segur que ho farà 
el senyor Coto, però els recursos que han vingut des 
de Madrid perquè Catalunya no podia anar a altres 
mercats..., és molt important. I, per tant, penso que, 
a vegades, senyor Aragonès, aquesta dèria de vostès 
de sempre vendre l’Estat en negatiu, em sembla ètica-
ment molt reprovable. L’Estat, en si, no és negatiu. En 
tot cas, si ara hi ha un partit que a vostè no li agrada 
com governa, doncs, digui això; però l’Estat no és ne-
gatiu. Escolti, moltes persones a Catalunya cobren les 
seves pensions de l’Estat, i no crec que el vegin com 
un dimoni, com vostè el vol pintar sempre. Per tant, 
em sembla que hauríem de ser una mica més seriosos 
quan fem algunes afirmacions. L’Estat en si no és do-
lent. Ara hi ha un partit que el governa que a vostè no 
li agrada com governa; a mi, tampoc. Perfecte. Però 
diguem les coses com són.

I no sé..., avui m’ha sorprès molt, senyor Aragonès, 
que vostè s’ha comparat amb el Partit Popular. No sé 
si és que, dins de la dreta, diguéssim, vostè es vol po-
sar més al centre que el senyor Coto, no? Perquè diu: 
«El 2012, amb el Partit Popular, els ingressos estaven 
aquí; el 2015, amb Esquerra Republicana, estan una 
mica més centrats.» Però, en fi, no sé si és que a vos-

tè ara, doncs, li fa por això que el situïn dins la dreta 
catalana, al costat de Convergència i Unió, i per això 
ara es compara amb el Partit Popular. M’ha sorprès 
aquesta comparació que vostè ha fet.

Però, bé, més enllà del que deia del sistema de finança-
ment autonòmic, ja n’hem parlat moltes vegades, l’im-
post de successions i de patrimoni, vostè diu que no 
hi ha marge. Home, escolti’m, el novembre del 2014 
es van ingressar per successions 317 milions d’euros, i 
el 2008 –govern tripartit, a mi m’agrada més compa-
rar-me amb governs d’esquerra–, 1.003. Home, doncs, 
aquí hi ha una diferència de 700 milions d’euros. És 
veritat que en patrimoni tenim menys marge: el no-
vembre del 2014, la liquidació pressupostària era de 
430 milions d’euros, i el 2008, de 536. Aquí potser hi 
ha menys marge. Però en successions, probablement, 
n’hi ha més.

Però després nosaltres creiem que hi havia altres co-
ses, i ho hem dit moltes vegades: eliminar beneficis 
fiscals regressius. El pressupost de la Generalitat diu 
que els beneficis ascendeixen a 10.500 milions d’eu-
ros. Home, doncs, potser aquí, si analitzem molt bé 
aquests beneficis, en podríem eliminar alguns, alguns 
que ens semblen regressius, i que, per tant, no són 
prou justos; doncs, els podríem revisar.

I després, la lluita contra el frau fiscal, que aquest tam-
bé és un tema que ha sortit aquí recurrentment però 
que no hi ha manera que hi posem fil a l’agulla. I vostè 
em dirà, home, que ara contractarem més inspectors, 
etcètera. Però si no és un tema de contractar inspec-
tors; és que l’Agència Tributària de Catalunya, sola, 
no pot avançar en la lluita contra el frau fiscal: o té 
un bon acord de col·laboració amb el Govern de l’Es-
tat, amb l’agència tributària espanyola, o, si no, serà 
molt difícil que avancem en aquest sentit. Per què no 
ho fem? O sigui, per què no s’avança en aquesta línia?

Nosaltres li ho hem dit moltes vegades: caldria més 
coordinació i, evidentment, més recursos per contrac-
tar aquells que puguin, realment, doncs, anar a per-
seguir aquells que no paguen, que no tributen i que 
no participen de la caixa comuna dels ingressos de la 
Generalitat.

Bé, i per acabar, més enllà dels ingressos, també vol-
dria dir-li algunes coses amb relació a la despesa. El 
conseller ens va explicar, quan va presentar els pres-
supostos, que l’únic augment de despesa era relatiu a 
la catorzena..., a la reversió de la catorzena paga als 
funcionaris i al 15 per cent de més que s’augmenta-
va, doncs, la jornada als interins, no?, tal com l’havi-
en tingut anys enrere. Això són 607 milions d’euros. 
Aquest és l’augment del pressupost de la Generali-
tat per al 2015: 607 milions d’euros. No n’hi ha més. 
Sí, no vull dir mentides, tampoc: els 88 més 11 per a 
l’agència tributària que ha aconseguit Esquerra Repu-
blicana. Senyor Aragonès, bona feina. Però, clar, 88 
milions d’euros d’un total de 23.500 de despesa no fi-
nancera, home, sí, està molt bé. És que és vostè el soci 
de govern de Convergència i Unió. Amb mi, el senyor 
Mas-Colell ha parlat, poder, una vegada, eh?; no s’ha 
volgut asseure a negociar amb mi. Potser n’hauríem 
aconseguit més. El cas és que, home, vostè ho expli-
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ca com si fos el gran èxit. Home, 88 de 23.500 –bé, 
doncs, facin els comptes– és un tant per cent molt, 
molt, molt petit. Ja m’imagino que són moltes hores, 
però és un marge molt petit. I això m’ho ha de reco-
nèixer, senyor Aragonès.

Vostès mantenen el nivell de retallades que han portat 
des del 2011, conseller. És veritat que ara augmenten 
per la paga extra als funcionaris, per augmentar la jor-
nada dels interins, però tota la resta es manté exacta-
ment igual. Nivell de retallades que vol dir en l’àmbit 
social un 20 per cent, en educació un 23, en salut un 
20... O sigui, vostès mantenen el nivell de retallades. 
En molts casos, ens n’anem a fa deu anys, a la inversió 
social igual que fa deu anys, quan la situació que te-
nim avui no és la de fa deu anys. En aquests moments, 
per desgràcia, tenim més atur, tenim més desigualtats, 
tenim més pobresa. Per tant, home, una mica més de 
recursos.

I vostès diuen: «El tant per cent que dediquem a políti-
ques socials és més alt.» Miri, escolti’m, els agrada ju-
gar amb els tants per cent, eh?, i a fer, a enganyar-nos 
una mica a tots amb les xifres. Miri, escolti’m, 2010, 
en educació, salut i benestar social, 17.500 milions 
d’euros; 2015, 14.840, inclosos els 88 milions d’euros 
del senyor Aragonès; 14.840, contra 17.500; són gai-
rebé 3.000 milions d’euros menys dedicats a salut, a 
educació i benestar social. El tant per cent és més... 
Bé, sí, el tant per cent... Escolti’m, no m’enganyi. Da-
des reals, xifres reals: gairebé 3.000 milions d’euros 
dedicats a aquests temes. Per això després hi ha des-
igualtat, hi ha pobresa, es pateix a les escoles i no hi 
ha manteniment...

I ara em vull centrar un moment en aquesta resposta 
que ha donat la senyora Rigau a la diputada Parlon. 
Diu: «Haurien de, vostès, socialistes, votar a favor del 
pressupost, perquè hem passat de 14 milions d’euros a 
27 milions d’euros per al manteniment de totes les es-
coles de Catalunya.» Senyora Rigau, però si només a 
Santa Coloma li deu 8 milions d’euros! Vostè creu que 
amb 27 milions d’euros arreglarà els problemes de 
manteniment de totes les escoles de Catalunya? Ho-
me, és que a vegades sembla que se’n riguin de nos-
altres. No, si us plau, no, no juguin amb les coses que 
són tan importants per als ciutadans. El que passa, 
que nosaltres el que ens temem és que a vostès els pre-
ocupa molt el país, però poc la seva gent. Per això fan 
aquests pressupostos amb aquestes xifres.

I vaig acabant. En l’àmbit –ja ho he dit– de la despe-
sa en l’àmbit social, insatisfets totalment, insuficients 
totalment. Però per la part del creixement tampoc. En 
temes tan importants, com la recerca, el desenvolupa-
ment i la innovació, vostès redueixen les partides qua-
si el 90 per cent; en temes d’indústria, quasi el 80 per 
cent. És a dir que tampoc hi ha polítiques pel creixe-
ment, polítiques per generar ocupació.

Per tant, no sabem massa quin país vostès estan de-
finint, no només per al 2015, sinó també per al futur, 
perquè, bases per a un futur, nosaltres no les veiem. 
I les estructures d’estat, en fi, el Consell de Garanties 
Estatutàries les acaba de frenar, perquè no són estatu-
tàries. Doncs, ja m’explicaran vostès exactament a què 

respon el pressupost que vostès han fet. Ens imaginem 
que, bé, doncs, a un «qui dies passa anys empeny i ja 
veurem què passa el 27 de setembre».

En conclusió, conseller, diputats, com els deia abans, 
uns pressupostos que no donen resposta a la situació 
real del país, uns pressupostos amb uns ingressos ficti-
cis, uns ingressos ficticis i unes despeses totalment in-
suficients per a les necessitats de tanta i tanta gent, de 
tants autònoms, de tantes petites empreses que ho es-
tan passant molt malament a Catalunya. Són uns pres-
supostos, com deia..., i utilitzo les paraules del meu 
portaveu, que va dir en el primer debat dels pressupos-
tos: són uns pressupostos més fets per poder continuar 
protestant que no pas per governar; són uns pressu-
postos elaborats des del núvol de l’èpica i de l’emo-
ció, del qual convindria que Convergència i Esquerra 
baixessin de tant en tant, per ocupar-se dels problemes 
quotidians, que són molts i molt greus.

I ja acabo. Deia l’altre dia l’Ángel Gabilondo, referint-se 
a l’opció del Govern per als temes d’educació, que «los 
presupuestos son convicciones», deia ell. Doncs, mi-
ri, que trist adonar-se de quines són les conviccions de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana, quan un 
revisa les xifres. Són vostès dos partits preocupats pel 
país –els ho deia abans–, però no per la seva gent. Si no, 
li asseguro que les seves conviccions serien unes altres, 
el seu pressupost seria un altre i les seves xifres, de ben 
segur que molt diferents. Davant d’això només pot trobar 
la posició més frontal i més vehement a aquests pressu-
postos per part del Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes reservades en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, el se-
paratisme es difumina amb la recuperació econòmica. 
Cada nova dada d’atur, que baixa l’atur –com la que 
vam conèixer ahir–, cada nova dada de creixement 
econòmic, cada nova dada d’augment del consum, 
allunyen els catalans de l’independentisme, demos-
tren que junts som molt més forts que no pas separats. 
Per això avui debatem uns pressupostos que l’únic que 
busquen és impedir la recuperació econòmica, per 
veure si així el separatisme no passa de difuminat a 
completament oblidat. Uns pressupostos que s’han fet 
sense cap tipus de diàleg amb l’oposició, que s’han 
presentat tard i malament, com acostuma a fer, ha fet 
sempre, l’actual Govern de Convergència i Unió. Uns 
pressupostos que només han estat una excusa del se-
nyor Artur Mas envers el senyor Oriol Junqueras per 
allargar la legislatura uns quants mesos.

Senyores i senyors diputats, aquests pressupostos, 
d’altra banda, també han permès veure tant quins són 
els principis com quina és la incapacitat negociadora 
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del senyor Oriol Junqueras, que afirmava fa poques 
setmanes que ni ell ni el seu partit donarien mai més 
suport a uns pressupostos autonòmics. Doncs bé, per 
no donar-hi suport, van permetre que els pressupos-
tos que avui debatem, que són autonòmics, com no pot 
ser d’una altra manera, passessin el debat de totalitat, 
es rebutgessin totes les esmenes de l’oposició, i avui 
s’aprovin, molt probablement, amb el vot d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Com hem pogut veure, 
el senyor Oriol Junqueras té uns principis i, si no els 
agraden, en té uns altres.

També va ser el senyor Oriol Junqueras qui afirma-
va que no volia que les eleccions fossin després de les 
municipals i que no fossin dins del cicle electoral del 
conjunt d’Espanya. Doncs bé, les eleccions autonòmi-
ques del 27 de setembre seran després de les eleccions 
municipals i entre les eleccions municipals i les elec-
cions generals, per tant, en ple cicle electoral espa-
nyol, la qual cosa demostra la incapacitat negociadora 
o la capacitat «negociadora», en termes irònics, del se-
nyor Oriol Junqueras.

Senyores i senyors diputats, estem debatent els pres-
supostos d’un govern i d’un president de la Genera-
litat que sap que li queden només vuit mesos al cap-
davant... Aquests són els pressupostos propis d’un 
govern agònic, d’un govern que està a les últimes. Ho 
vam veure en el debat de totalitat i ho veiem en el ma-
teix debat de pressupostos, tant en la forma com en el 
fons; un debat de la totalitat dels pressupostos, de la 
llei més important de l’any, on el president de la Gene-
ralitat va ser incapaç, ni tan sols, d’estar a l’hemi cicle 
mentre es produïa el debat, o d’un conseller d’Eco-
nomia que per primer cop a la història d’aquest Par-
lament va ser incapaç ni tan sols de contestar grup 
parlamentari per grup parlamentari en aquest debat. 
Estem davant d’uns pressupostos que són la demostra-
ció més clara del fracàs de gairebé cinc anys d’Artur 
Mas com a president de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, no es poden entendre aquests pressupos-
tos presentats tard, amb partides inventades i sense 
cap tipus de diàleg amb l’oposició, si no es tenen en 
compte els anys anteriors. El senyor Artur Mas es va 
presentar a les eleccions de l’any 2010 com la solució a 
la pèssima gestió del tripartit, amb l’eslògan «Comen-
ça el canvi». Doncs bé, aquest serà el tercer exercici 
pressupostari consecutiu que el senyor Artur Mas hau-
rà pactat els pressupostos amb el protagonista princi-
pal del tripartit, Esquerra Republicana de Catalunya. 
Senyores i senyors de Convergència i Unió, on ha que-
dat allò de voler solucionar l’herència maleïda que va 
deixar el tripartit?

Avui, el principal fre i la principal amenaça per a la 
recuperació econòmica de l’economia catalana es diu 
Artur Mas i Oriol Junqueras. Avui, després de set 
anys de tripartit i quatre d’Artur Mas, la Generalitat 
de Catalunya està més endeutada que mai i que cap 
altra comunitat autònoma d’Espanya. Avui, el dèfi-
cit públic creix a la Generalitat de Catalunya. Avui, 
la Generalitat de Catalunya no paga el que deu als 
seus proveïdors i creditors, molts d’ells petites i mit-
janes empreses i autònoms, i tampoc paga els deutes 
als ajuntaments catalans. I avui, per decisió de l’actual 

Govern de Convergència i Unió, els catalans paguem 
els impostos autonòmics –decidits aquí, en aquest 
Parlament, per Esquerra Republicana i Convergència 
i Unió– més alts de totes les comunitats autònomes 
d’Espanya.

Aquests pressupostos són un doble engany. Primer, 
perquè aquí ens diuen, en el Parlament de Catalunya 
–i imagino que els negociadors de Convergència i 
Unió li ho diuen al senyor Oriol Junqueras–, que els 
2.500 milions d’euros inventats, que no hi són –que 
vostès diuen que no surten ni del model de finança-
ment ni dels impostos que paguen els contribuents–, 
vostès afirmen que surten de deutes del Govern d’Es-
panya amb la Generalitat de Catalunya, el que el se-
nyor Mas-Colell anomena «negociació política». Però, 
en canvi, quan el senyor Mas-Colell va al Consell de 
Política Fiscal i Financera, al Ministeri d’Hisenda, i 
presenta els pressupostos –teòricament aquests matei-
xos–, quan va a Madrid resulta que ja no hi ha deu-
tes del Govern d’Espanya envers la Generalitat de Ca-
talunya i tots els diners extraordinaris, aquests 2.500 
milions d’euros, tots ells, surten de concessions i pri-
vatitzacions de la Generalitat de Catalunya. Llavors, 
pregunto, senyor Mas-Colell –li ho vam preguntar a 
l’últim Ple del Parlament i li ho torno a preguntar–: 
quins pressupostos són?, els que avui debatem o els 
que vostè envia al Ministeri d’Hisenda per ser enviats 
a Brussel·les? I davant d’aquest engany què fa el senyor 
Oriol Junqueras? Doncs, el de sempre: empassar-s’ho 
tot. De nou, Convergència i Unió li ha tornat a aixecar 
la camisa a Oriol Junqueras.

L’any 2014, davant la incapacitat del senyor Mas per 
equilibrar ingressos amb despeses fins a complir 
amb l’objectiu de dèficit, el que va fer amb el bene-
plàcit d’Esquerra Republicana de Catalunya i del se-
nyor Oriol Junqueras va ser inventar-se 2.318 milions 
d’euros d’ingressos extraordinaris, teòricament de pri-
vatitzacions, concessions, o encara no sabem d’on es 
pensaven obtenir, la qual cosa va portar que, en lloc 
de disminuir el dèficit públic l’any 2014 envers l’any 
2013, creixés, la qual cosa ha acabat portant que el 
deute públic de la Generalitat de Catalunya es dispa-
ri encara més, com succeeix des que el senyor Mas és 
president de la Generalitat de Catalunya, la qual co-
sa acabarà portant..., atès que vostès només responen 
a l’augment del deute incrementant cada cop més els 
impostos, per tant, hipotecant encara més els catalans 
del present i del futur.

En lloc de disminuir i controlar l’endeutament massiu 
que va deixar el tripartit, el que han fet és incremen-
tar-lo cada cop més. I, si no, senyor Mas-Colell, mi-
ri aquesta gràfica (l’orador mostra un full), que ho diu 
molt clarament, miri el deute que vostè es va trobar i 
miri el que ha fet després de quatre anys com a conse-
ller d’Economia de la Generalitat de Catalunya. Aques-
ta és la seva herència, senyor Mas-Colell, això és el que 
deixarà vostè als catalans del present i del futur, això és 
el que ha fet vostè durant cinc anys, quatre anys i escaig, 
com a conseller d’Economia de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquesta és la seva herència, senyor Mas-Colell.

Hem passat del tripartit Montilla-Carod-Saura al bi-
partit Mas-Junqueras, han canviat les cares, però les 
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polítiques són les mateixes: pressupostos ficticis, deu-
te públic disparat, dèficit públic creixent i impostos 
cada cop més elevats. I, en lloc de penedir-se, el se-
nyor Artur Mas, d’haver-se inventat l’any 2014 2.318 
milions d’euros –i el senyor Mas-Colell no va saber 
dir mai d’on s’obtindrien aquests diners–, en lloc de 
penedir-se i fer les coses bé l’any 2015, el que ha fet el 
senyor Mas és encara incrementar més la seva menti-
da, en passar de 2.318 milions inventats el 2014 a in-
ventar-se 2.500 milions d’euros l’any 2015; que, com 
deia, aquí diuen que surten de deutes del Govern d’Es-
panya envers la Generalitat de Catalunya i que, en 
canvi, quan van al Ministeri d’Hisenda, per ser en-
viats, aquests pressupostos, a Brussel·les, resulta que 
surten de privatitzacions i concessions de la Genera-
litat de Catalunya. Senyor Mas-Colell, de quines con-
cessions i de quines privatitzacions sortiran aquests 
2.500 milions d’euros? I, si surten del Govern d’Espa-
nya, de quines partides dels pressupostos generals de 
l’Estat? Perquè aquests pressupostos ja estan en vigor 
des de l’1 de gener de l’any 2015, i no hi ha cap partida 
de les que vostè s’imputa en el pressupost del Parlament, 
que no és, ho torno a dir, el pressupost que vostè pre-
senta davant del Ministeri d’Hisenda.

Senyores i senyors diputats, el senyor Mas-Colell i Con-
vergència i Unió, amb el suport d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, han fet uns pressupostos on falten 
9.500 milions d’euros, entre el dèficit públic permès 
–1.400 milions–, els ingressos inventats –2.500 mi-
lions d’euros– i els 5.500 milions d’euros d’amortit-
zacions de deute. O sigui, vostès han imputat 9.500 
milions d’euros que es pensen gastar i no tenen. Cap 
entitat financera els vol prestar aquests diners, aquests 
9.500 milions d’euros essencials perquè la Generali-
tat de Catalunya no entri en suspensió de pagaments, 
perquè no tanquin els hospitals públics, perquè no tan-
quin les escoles públiques i concertades o perquè els 
treballadors públics puguin cobrar.

Senyor Mas-Colell, s’imagina que aquests 9.500 mi-
lions d’euros els hagués de demanar vostè a la troica, 
al Banc Central Europeu, al Fons Monetari Interna-
cional o a la Comissió Europea? Què li exigirien, se-
nyor Mas-Colell, si vostè demanés a la troica aquests 
9.500 milions d’euros? Doncs, li exigirien dues condi-
cions: o bé augmentar els impostos per valor de 9.500 
milions d’euros, o bé retallar per valor de 9.500 mili-
ons d’euros. Succeirà això, senyor Mas-Colell? Vostè 
haurà de retallar 9.500 milions d’euros o augmentar 
els impostos 9.500 milions d’euros, dels ingressos que 
vostès imputen als pressupostos i no té? Ho haurà de 
fer? Afortunadament, no. I sap per què no ho haurà 
de fer? Perquè el Govern d’Espanya, com des del pri-
mer dia que vostè era conseller de la Generalitat, se-
guirà garantint que es puguin prestar els serveis bàsics 
al conjunt de ciutadans de Catalunya. Els catalans no 
tenen la culpa de tenir un govern i un conseller d’Eco-
nomia incompetents, que són incapaços de prestar-los 
adequadament els serveis públics. Per això seguirem 
garantint la supervivència de les finances de la Gene-
ralitat de Catalunya, en benefici dels catalans, no en 
benefici de la seva incompetència.

Senyores i senyors diputats, quin interès hauria de pa-
gar la Generalitat de Catalunya si demanés aquests 

9.500 milions d’euros a un banc o mitjançant emis-
sió de bons? I, per si no és suficient, a més dels 9.500 
milions d’euros que garantirà, lògicament, el Govern 
d’Espanya com que porta garantint 41.000 milions 
d’euros en liquiditat en tot el temps que el senyor Mas 
és president de la Generalitat, el Govern d’Espanya 
també ha compensat –i ho ha decidit a l’últim Consell 
de Política Fiscal i Financera– l’impost sobre dipòsits 
bancaris a la Generalitat de Catalunya, així com res-
ponsabilitzar-se, el Govern d’Espanya, del cèntim sa-
nitari dels transportistes, tot i que ho cobrava la Gene-
ralitat de Catalunya i decidia l’import la Generalitat 
de Catalunya.

Després, el senyor Junqueras i el senyor Mas ens di-
uen... –i els seus opinadors i mitjans de comunicació 
que viuen de les subvencions públiques–, ens diuen 
que clar, que tot això passa pel model de finançament, 
que és un model injust per a Catalunya. Senyor Mas-
Colell, senyor Artur Mas, senyors de Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana, l’actual model de fi-
nançament vigent a Catalunya el van pactar Esquerra 
Republicana amb el senyor Zapatero amb l’abstenció 
de Convergència i Unió. Per tant, si es volen queixar 
d’aquest model de finançament, vigent a dia d’avui a 
Catalunya, vagin a la seu d’Esquerra Republicana, que 
és on es va pactar aquest model de finançament amb el 
senyor Zapatero.

Per cert, els catalans som els que paguem els impostos 
autonòmics més alts de totes les comunitats autòno-
mes d’Espanya; impostos que es decideixen aquí, que 
decideixen el senyor Mas i el senyor Junqueras; im-
postos que fan que avui la Generalitat de Catalunya 
tingui un pressupost de 5.000 milions més que Anda-
lusia amb un milió menys d’habitants, o que el senyor 
Mas-Colell gestioni un pressupost per habitant supe-
rior a la mitjana del conjunt de comunitats autònomes 
d’Espanya. Per tant, és completament fals, és mentida 
que a vostès els faltin recursos. El que els falta al se-
nyor Mas i al senyor Mas-Colell i al senyor Junque-
ras és capacitat per saber gestionar. Els en sobra, molt, 
d’ideologia separatista i de provocar divisió, i els falta, 
molt, per gestionar amb seny, serietat i eficàcia.

D’altra banda, també ens diuen que, clar... –quan els 
descobrim la mentida del model de finançament, que el 
van pactar Esquerra Republicana amb el senyor Zapa-
tero–, ens diuen que, clar, que si fossin un estat, que si 
tinguessin tots els instruments que té un estat, que això 
no passaria.

Jo els pregunto: Grècia és un estat? I Grècia té tots els 
instruments d’un estat? Sí. I Grècia està a punt d’en-
trar en fallida? Sí. Per tant, la qüestió no és ser o no 
un estat, la qüestió és si es gestiona bé o es gestiona 
malament. És impossible que el senyor Junqueras i el 
senyor Artur Mas gestionessin mai bé un estat si no 
saben gestionar una comunitat autònoma. De fet, no sa-
ben ni tan sols gestionar un ajuntament. I, si no, vagin a 
Sant Vicenç dels Horts, on l’alcalde és el senyor Oriol 
Junqueras –que, per cert, no va ser el més votat–, i que 
és el municipi de la comarca del Baix Llobregat amb 
més atur i amb uns impostos municipals per sobre de 
la mitjana dels ajuntaments catalans. Per tant, el pro-
blema de mala gestió no és ni del Govern d’Espanya, 
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ni de la Unió Europea, ni del Fons Monetari Interna-
cional, ni de l’ONU, el problema es diu: Artur Mas i 
Oriol Junqueras.

Señoras y señores diputados, estamos ante unos presu-
puestos que llegan tarde, ya iniciado el año 2015 por-
que Artur Mas decidió presentarlos tarde. En lugar de 
presentar los presupuestos cuando tocaba, cuando es-
tablece la ley, en octubre de 2014, el señor Mas prefi-
rió destinar ese período de tiempo a una consultita ile-
gal, inútil y separatista, para acabar presentando unos 
presupuestos que hasta el propio Consell de Garanties, 
órgano dependiente del Parlament de Catalunya, ha di-
cho y ha afirmado que ustedes lo que intentan, en estos 
presupuestos, es intervenir en los órganos que deberían 
ser independientes del Govern de la Generalitat, como 
es la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude o el 
propio Consell de Garanties Estatutàries.

Quién se los va a creer a ustedes, señores de Conver-
gència i Unió, si ni ustedes se creen las instituciones 
que conforman la Generalitat de Catalunya? Señoras 
y señores diputados, estos presupuestos incrementan 
el gasto separatista y político, mientras el gasto en sa-
nidad, educación y bienestar social se sitúa en el nivel 
del año 2004; ustedes, Convergència i Unió y Esque-
rra Republicana, incrementan en 40 millones el gasto 
en TV3; establecen una nueva paga para los cargos de 
confianza puestos a dedo por el señor Artur Mas –el 
señor Mas y sus consellers siguen cobrando entre un 
70 y un 90 por ciento más que el presidente y los mi-
nistros del Gobierno de España–; incrementan un 25 
por ciento el gasto en una agencia tributaria paralela 
a la Agencia Estatal Tributaria que ya da servicio al 
conjunto de contribuyentes catalanes y del conjunto de 
España. Imaginamos que con el único objetivo de in-
tentar tapar y controlar todas las noticias que estamos 
conociendo día sí y día también sobre la familia Pujol 
y altos cargos de Convergència i Unió. Ese es el ver-
dadero motivo.

Han tumbado..., señores de ERC y Convergència i 
Unió, ERC-CiU, han tumbado todas las enmiendas 
en comisión del Partido Popular catalán, de suprimir 
gastos en organismos públicos inútiles, que no afectan 
ni a educación, sanidad o bienestar social; han tum-
bado cualquier enmienda del Partido Popular de eli-
minar gastos innecesarios como publicaciones, actos 
protocolarios, premios, estudios, subvenciones separa-
tistas y delegaciones en el exterior; o los 27 millones 
de euros del Fondo de contingencia, que deben ir des-
tinados a cualquier situación imprevista y no desea-
da como pueden ser incendios, tsunamis, epidemias 
o inundaciones, y que este año irán destinados a las 
elecciones anticipadas del señor Artur Mas.

Crucemos los dedos, señoras y señores diputados, pa-
ra que este año 2015 no pase nada grave, extraordina-
rio, en Cataluña, porque de pasar, no habría recursos 
de lo que ustedes se han gastado, el dinero del Fondo de 
contingencia en las elecciones anticipadas.

Los que han dejado a la Generalitat en quiebra técni-
ca, señor Artur Mas, señor Mas-Colell, nunca podrán 
ser la solución a los problemas económicos de los ca-
talanes. Los que pedían que todos los españoles fué-

ramos intervenidos por la troika, señor Mas y señor 
Mas-Colell, no tienen ninguna legitimidad social para 
gestionar un presupuesto de 37.000 millones de euros. 
Los que fueron hombres de confianza de los gobiernos 
de Jordi Pujol, señor Artur Mas i señor Mas-Colell, no 
pueden decidir sobre los impuestos que pagamos los 
catalanes.

Señoras y señores diputados, frente a estos presupues-
tos, el Partido Popular catalán, estos presupuestos de 
más deuda, de déficit creciente, de partidas inventadas 
y de más impuestos, frente a estos presupuestos que 
sólo son un flotador para que el señor Mas, sus con-
sellers y los altos cargos puestos a dedo mantengan la 
silla del poder durante unos meses, el Partido Popular 
catalán, ante el nuevo escenario con la amalgama de 
partidos de izquierdas y la obsesión separatista de Es-
querra Republicana y Convergència i Unió, propone-
mos una política económica basada en la estabilidad 
política, en la seguridad jurídica, en seguir formando 
parte del conjunto de España y de la Unión Europea, 
en terminar con el clientelismo de subvenciones sepa-
ratistas, en que los políticos no interfieran en las de-
cisiones individuales, en facilitar que más empresas 
vengan a invertir a Cataluña y que las empresas cata-
lanas crezcan y que más personas opten en Cataluña 
por crear su propia empresa.

En la Cataluña del Partido Popular a nadie se le va a 
expropiar lo que es suyo, a ningún catalán se le nega-
rá su pensión y a ningún catalán se le negará el acce-
so a una sanidad pública, universal y de calidad. Así 
lo está garantizando el Gobierno del Partido Popular 
en estos años, además de permitir y hacer posible que 
España vuelva al crecimiento económico y a la crea-
ción de empleo, como ayer pudimos ver en los datos 
de empleo de este mes de febrero. Por el contrario, el 
Govern de la Generalitat continua con la parálisis per-
manente, de solo promover leyes contra toda España y 
nunca a favor de los catalanes. 

Y estos presupuestos son la demostración más clara, 
son papel mojado ya sin haberse aprobado, porque no 
se podrán cumplir, porque al final, quién acabará pa-
gando seremos los catalanes con una deuda que ya es-
tá, como le decía al señor Mas-Colell, en el entorno de 
los 70.000 millones de euros. Esta es la herencia que 
usted va a dejar a las generaciones presentes y futu-
ras: haber aumentado la deuda que dejó el tripartit en 
un 150 por ciento, y que, como ustedes, sabemos que 
solo toman decisiones para aumentar todavía más los 
impuestos.

Ante este panorama dantesco de pasotismo para tomar 
decisiones por parte del señor Mas y el señor Mas-Co-
lell y el señor Junqueras, de inexistente política econó-
mica, de incertidumbre diaria con soflamas, amenazas 
y actuaciones separatistas, lo único que les pedimos, 
en estas semanas y meses que nos quedan, es que no 
hagan nada que pueda perjudicar a la economía cata-
lana, a la recuperación económica y al empleo.

No les vamos a explicar más cuáles son sus obligacio-
nes, hace más de cuatro años que lo deberían saber. 
Han dilapidado dos legislaturas, más de cuatro años, 
y no han hecho nada para que la economía catalana 
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salga de la crisis; de la crisis han salido las empresas 
y los trabajadores catalanes a pesar de Artur Mas, han 
salido a pesar de su incompetencia y de la desconfian-
za que ustedes han generado en estos años. Son un go-
vern i un president de la Generalitat que tiene cada día 
menos apoyos; que ante su incapacidad...

La presidenta

Senyor diputat, vagi acabant, eh?

José Antonio Coto Roquet

...para ayudar a salir de la crisis... –ya acabo, señora 
presidenta–, el señor Mas es un president de la Gene-
ralitat que tiene cada día menos apoyos, que, ante su 
incapacidad para ayudar a salir de la crisis, se envol-
vió en la estelada separatista para tapar su incompe-
tencia, y, de nuevo, también en esto, ha vuelto a fra-
casar. Ha fracasado teniendo que convocar, otra vez, 
elecciones anticipadas y presentando, para seguir 
unos meses más en la silla de president de la Genera-
litat, unos presupuestos insolventes, sin crédito y que 
generan todavía más desconfianza en la estabilidad 
política.

Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores 
diputados.

La presidenta

Per defensar les esmenes reservades del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, 
també saludar els membres de l’AMPA de l’Escola Pa-
co Candel, de l’Hospitalet, que ens acompanyen pre-
cisament interessats per una esmena del nostre grup, 
eh?, una escola que està en barracons i que seguiran 
avui també aquest debat de pressupostos.

La conclusió del nostre grup és que aquests pressupos-
tos, els que s’aprovaran avui, no responen a les neces-
sitats reals del país, no combaten amb eficàcia l’atur, 
el creixement de les desigualtats i la pobresa; ben al 
contrari, creiem que les reprodueixen i les cronifiquen.

Estructuraré la meva intervenció mirant de respon-
dre tres qüestions: s’aprovaran uns pressupostos que 
afrontin, com deia, els reptes del país, si o no? Respo-
nen, la política del Govern i aquests pressupostos, a la 
realitat del país? Què hi ha de realitat i de ficció en la 
política del Govern? I si hi ha o no alternatives a la po-
lítica de l’actual majoria parlamentària de Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana.

Abans, però, els vull dir que nosaltres creiem que Ca-
talunya té el repte d’iniciar un procés constituent que 
suposi un canvi radical des del punt de vista social, 
econòmic i de relacions amb l’Estat per guanyar so-
birania, per guanyar la llibertat de decidir de la ciuta-
dania davant de l’Estat, i també, a parer nostre, davant 
dels mercats. I segurament aquí tenim objectius nacio-

nals diferents, però aquest és el nostre objectiu. Cre-
iem que és el moment de refundar el país. Però nosal-
tres això ho volem fer responent de forma immediata 
a l’emergència social, perquè la Catalunya del futur 
s’està construint ara, i perquè la gent, ara, a Catalu-
nya, ja no pot esperar més.

El president deia, a la sessió de control, que s’estava 
sortint de la crisi. La pregunta és: com? La pregunta 
és: com s’està sortint, de quina manera s’està sortint 
de la crisi? I la forma en què s’està sortint, no de la cri-
si, de la crisi malauradament no se n’està sortint, si de 
cas, de la recessió en termes d’increment del PIB, és 
amb una societat molt més igual, molt més dualitzada, 
que no és cert que vagi deu anys enrere, sinó un altre 
model de societat diferent, que és la que vostès, amb 
les seves polítiques i també el Govern de Madrid i 
també amb la política de Brussel·les, s’està construint.

Anant al que els deia abans, a les tres qüestions: pri-
mera qüestió, si són uns pressupostos útils per respon-
dre al repte social, a l’emergència social. L’acord en-
tre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que 
permetrà aprovar aquests pressupostos, considerem 
que és retòric, inconcret i sovint, en la major part dels 
casos, insuficient. Queda molt lluny de les necessitats 
reals; no és el veritable pla de rescat social que cal en 
aquests moments per Catalunya. Els 100 milions dels 
Fons social o els 88 milions, que és l’aportació que Es-
querra Republicana fa en aquests pressupostos i que 
representaria el zero coma..., alguna cosa així com el 
0,24 per cent, creiem que és molt insuficient si ho con-
trastem, no només amb el volum general dels pressu-
postos, sinó amb tot l’acumulat de les retallades, amb 
el 20 per cent de retallades acumulades d’aquests anys.

Però anem amb els diferents..., al seu contingut, no? Cre-
iem que hi ha una distància molt gran entre aquests 
pressupostos i les necessitats reals. Renda mínima 
d’inserció, 12 milions més. Va reformar, el Govern, 
la renda mínima d’inserció, expulsant-ne milers de 
famílies. El Síndic de Greuges va quantificar en deu 
mil els infants que es van quedar sense protecció so-
cial. Han aprovat un increment dels recursos, cert; pe-
rò, malgrat que la pobresa s’ha incrementat, malgrat 
que a Catalunya hi ha 210.000 persones sense ingres-
sos i que l’any passat, 57.000 persones aturades van 
perdre la prestació, la protecció per atur, resulta que 
les persones receptores de la renda mínima d’inserció 
es redueixen fins a 27.000 expedients, un 20 per cent 
menys que el 2011.

El pressupost s’ha incrementat i en bona mesura va 
o anirà a pagar, a anar regularitzant l’endarreriment 
que existeix. Tenen pendent complir el compromís de 
fer una llei de reforma de la renda mínima d’inserció 
i, per nosaltres, la millor reforma és aprovar de for-
ma diligent la renda garantida de ciutadania, que es-
tà en tràmit en aquest Parlament. Ara, fa una estona, 
s’ha fet una roda de premsa, la plataforma impulso-
ra de la ILP, en què denuncia que no s’està tramitant, 
no?, que està bloquejada la tramitació de la ILP aquí 
al Parlament i que ho és per raons no pressupostàri-
es, no econòmiques, que ho és per raons ideològiques. 
La renda garantida de ciutadania seria el veritable pla 
de xoc contra la pobresa i, a més, va tenir el suport de 
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120.000 signatures. Malauradament, no està entre les 
seves prioritats.

Disset milions d’euros d’aportació extraordinària a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei, la llei 
de la dependència. El problema és l’endeutament que 
el Govern té amb el sector social, més de 60 milions 
i, d’aquests, 37 milions per a residències i centres de 
dia, i el que caldria és establir un calendari per als pa-
gaments i posar-se d’acord amb Madrid, perquè hi ha 
vint mil persones que estan a la llista d’usuaris que, 
ara mateix, no estan comptabilitzats, no estan recone-
guts. Si no es fa això, aquests 17 milions d’euros seran 
paper mullat.

Ajut extraordinari als centres especials de treball per 
a persones amb discapacitat, 4 milions d’euros. Les 
entitats calculen que, per cobrir totes les despeses 
d’aquests centres, serien necessaris 69 milions d’eu-
ros, 13 milions més dels que, finalment, s’han pressu-
postat. Aportació extraordinària per a la inserció labo-
ral de persones amb discapacitat, 3,1 milions d’euros. 
Amb la nova aportació, seran 5,4 milions d’euros, una 
xifra, és cert, superior a la dels darrers dos anys, pe-
rò lluny dels més d’11 milions d’euros de 2010 i 2011, 
uns anys en què aquests subvencions ja eren insufici-
ents per donar resposta a les necessitats existents. I no 
són temes menors, malgrat que pressupostàriament sí 
que ho són; vull recordar que l’atur entre la població 
amb discapacitat declarada s’ha incrementat amb més 
d’un 164 per cent des de 2008, 10.600 persones, men-
tre que en el conjunt de la població s’ha incrementat 
un 72 per cent.

Pobresa energètica, 10 milions d’euros. És a punt de pas-
sar un altre hivern i continuar sense resoldre’s de for-
ma estructural la pobresa energètica. Segons l’Idescat, 
pateixen a Catalunya situacions de pobresa energè-
tica 385.000 persones, que no tenen la temperatura 
adequada a la seva llar i pateixen talls de subminis-
trament de llum, aigua i gas, malgrat el que digui el 
conseller Puig. L’Aliança contra la Pobresa Energètica 
ha donat dades i exemples concrets de com, malgrat el 
que diu el Codi de consum de Catalunya, moltes famí-
lies pateixen talls de subministrament.

Escoles bressol, beques de menjador per a infants de 
zero a tres anys, 3 milions. És positiu, però l’any 2010 
s’hi van destinar 5 milions d’euros i cinc anys després 
la crisi ha castigat més els barris més desafavorits; 
com a mínim, caldria doblar aquesta xifra fins arribar 
als 10 milions d’euros. És gravíssim que a Catalunya 
hi hagi el 26 per cent de nens i nenes en situació de 
pobresa i que, per segon any, hi hagi una retallada del 
64 per cent de les ajudes familiars i les ajudes per fill a 
càrrec hagin deixat de ser universals. 

Escoles bressol. Diuen que el Departament d’Ensenya-
ment ha elaborarà una nova proposta de coresponsa-
bilització de costos i de sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars de titularitat mu-
nicipal; pura retòrica sense cap concreció; un brindi 
al sol sense cap pressupost extraordinari que li doni 
suport. S’ha passat de destinar 90 milions el 2010 a 
escoles bressol municipals fins a zero el 2015. En una 
societat patriarcal com la nostra, saben sobre qui re-

caurà allò que la Generalitat deixa de fer? Qui atendrà 
la canalla perquè no es podrà pagar l’escola bressol? 
Qui assumirà els costos d’atendre la gent gran? Doncs, 
ho faran les dones. Aquesta política ens porta a fer una 
societat també més desigual, des d’un punt de vista de 
gènere.

Ampliació de la dotació de personal no docent de su-
port als centres i increment de la partida per fer front 
al nou dimensionament de tècnics en educació infan-
til, tècnics d’integració social, educadors, 10 milions. 
Molt insuficient. Els programes educatius de cohesió 
social es van reduir aquests anys en desenes de mi-
lions d’euros. Alguns exemples: programes educatius 
d’entorn, de 4,5 milions a zero; serveis d’acollida ges-
tionats per AMPA, d’1,1 milions a zero; activitats extra-
escolars, de 700.000 euros a zero; programa de so-
cialització de llibres i material curricular digital, de 
més d’11 milions a zero. Zero en educació, la seva po-
lítica.

I l’increment d’ajuts en emergència a habitatges amb 
família, 6 milions d’euros, una quantitat molt insufi-
cient. A Catalunya, els habitatges de lloguer social són 
l’1 per cent, trenta mil en total, una dada que contras-
ta amb el 13 per cent d’habitatges buits que, segons 
l’INE, hi ha a Catalunya, 448.000 pisos. I és un error 
que no s’hagi aprovat la nostra esmena perquè l’indi-
cador de renda de suficiència recuperi el poder adqui-
sitiu des de 2010; ara estem encara en els 569 euros. 
És un indicador bàsic per fixar les prestacions socials 
i per determinar la renda de les persones que l’han de 
rebre.

En síntesi, no ho diu el nostre grup parlamentari, ho 
diu l’assessora del president de la Generalitat en po-
lítica social, la senyora Teresa Crespo: no s’ha donat 
prioritat a les polítiques socials. Ho deia el passat mes 
de gener, ja coneixent els pressupostos. En el debat 
a la totalitat del mes de desembre, ens preguntàvem 
si aquests pressupostos contribuïen a reduir les des-
igualtats; doncs, no, els pressupostos de la Generalitat  
tenen un escàs efecte redistributiu i són assistencials, te-
nen una lògica més de caritat que de drets universals. 
Aquestes setmanes, hem conegut una nova dada: se-
gons un informe de la Fundació Bofill, un alumne de 
família pobra té sis vegades més risc de fracàs escolar 
que un alumne d’una família rica. Per tant, el sistema 
escolar no aconsegueix reduir les diferències socials, i 
això té molt a veure amb les polítiques públiques que 
el seu govern realitza.

Segona qüestió. Ficció i realitat a la política del Govern 
i en aquests pressupostos. Cada vegada més, el Go-
vern de la Generalitat actua com un comitè de cam-
panya electoral que ens pretén fer oblidar quina és la 
realitat de les seves polítiques per anar construint una 
mena de realitat virtual. Ho fan quan parlen que estem 
sortint de la crisi –ho acaba de dir, ara fa una esto na, 
el president de la Generalitat–, oblidant-se de la reali-
tat social del país i de com s’està creant ocupació, de 
forma absolutament precària. Ho fan amagant la situa-
ció de pobresa energètica que viuen moltes famí lies. 
Ho fan quan diuen que les retallades s’han acabat i 
que són els pressupostos més socials; el conseller deia:  
«El manteniment del nivell de despesa va per davant 
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de l’objectiu de dèficit», i vostès insisteixen que són 
uns pressupostos més socials que mai. Intenten fer 
oblidar, intenten que normalitzem allò que no pot ser 
normal.

Educació, clau per a l’equitat i la recuperació de l’eco-
nomia, acumula una reducció del 21 per cent els dar-
rers anys. Salut, 14 per cent menys de pressupost, cinc 
mil professionals menys, menys de tres mil llits, i vos-
tès diuen que redueixen les llistes d’espera, amb pro-
fessionals sobresaturats i derivant recursos i pacients 
al sector sanitari privat. Cultura, no cal ni que en par-
lem, perquè no hi ha política. Medi ambient, protec-
ció del medi ambient, reducció del 69 per cent; no hi 
ha polítiques públiques de protecció i conservació del 
medi natural. Polítiques per fer front al reequilibri ter-
ritorial, tampoc, no tenen una estratègia per fer front 
al desequilibri territorial que pateix el nostre país, les 
inversions estan concentrades en els grans nuclis ur-
bans.

Però també fan aquesta construcció de realitat virtual  
quan parlen d’estructures d’estat. Vostès de dia fan 
veure que construeixen estructures d’estat i de nit les 
afebleixen o se les venen, les que ja tenim. Mirin, nos-
altres som partidaris que Catalunya deixi de ser co-
munitat autònoma per esdevenir estat amb les seves 
corresponents estructures, i encara més, som partida-
ris de tenir estructures d’estat, fins i tot, sense espe-
rar a l’estat propi, de tenir-les ara. I mirin si som fa-
vorables a tenir estructures d’estat que fins i tot som 
partidaris que la gestió en alta de l’aigua sigui públi-
ca i els reiterem que l’ATLL hauria de tornar a estar 
gestionada per la Generalitat. Fins i tot voldríem que 
no s’haguessin venut els túnels de Vallvidrera i Cadí a 
BTG Pactual per 60 milions d’euros i que, en un any, 
el comprador s’ho hagués venut per 146 milions d’eu-
ros amb un important benefici a costa del patrimoni 
públic, miri si som nosaltres partidaris de les estructu-
res d’estat. Fins i tot no volem que es vengui la gestió 
de les dades sanitàries per 25 milions d’euros a una 
empresa privada. Fins i tot volem un sistema nacional 
de salut gratuït, realment integrat, que funcioni com 
a tal i, per això, cal evitar –i així els ho reclamem per 
tots els mitjans– que es treguin a concurs vint cen-
tres d’atenció primària. O volem una universitat a la 
qual s’hi pugui accedir sense barreres econòmiques. 
Per tant, miri si nosaltres som partidaris d’estructures 
d’estat que les volem tenir ara, que volem preservar 
les que realment ja tenim.

I el dilema, i el dilema polític que vostès tenen és això 
del business friendly –no sé si veient la comissió Pujol 
hauria de dir business family, però business friendly– 
o estructures públiques, eh?, i aquest és el dilema, si 
hi ha una aposta decidida o no per les estructures pú-
bliques, les que ja tenim. Perquè mirin vostès el que 
han fet amb el tema del pla Juncker, no? La part del 
lleó de les inversions en infraestructures se l’emporten 
les grans empreses. La política de subvencions a grans 
empreses tindrà un efecte expansiu que repercutirà en 
la creació d’ocupació? Molt ens temem que no. On ha 
quedat la transparència i la participació dels agents 
socials i dels ajuntaments en el pla Juncker? Doncs, 
enlloc.

Vostès creen estructures d’estat que són fum, que són 
missatges electorals i que, a més, ho fan tan bé, tan 
bé que acaben donant munició a l’adversari, que és el 
Partit Popular. Miri, el Consell de Garanties Estatutà-
ries ha estat molt clar i el ponent del dictamen, en Joan 
Ridao, no és sospitós, precisament, d’estar en contra 
del procés; fins i tot el comissionat del Govern per la 
transició nacional, el senyor Carles Viver i Pi-Sunyer, 
els ha dit que aquest no era el camí. Nosaltres volem 
una agència tributària forta? Sí, la volem. Volem una 
agència de protecció social? Sí, perquè, a més, en ai-
xò, ja tenim competències. Volem una autoritat regu-
ladora dels mercats? Parlem-ne.

Deia un portaveu d’Esquerra Republicana, crec que 
era en Lluís Salvadó, que per construir un nou estat 
s’ha de desobeir la Constitució. I, efectivament, la 
Constitució espanyola no preveu la secessió. Però, per 
construir un nou estat, s’ha de fer des de principis de-
mocràtics i amb rigor, i a qui cal escoltar i obeir és a 
la ciutadania de Catalunya quan es pugui pronunciar 
lliurement sobre el seu futur polític. El que cal seguir 
és el principi democràtic de diàleg i de negociació i, 
sí, també de legalitat, nova o vella, però d’alguna lega-
litat que doni legitimitat democràtica a aquestes lleis 
per crear estructures d’estat. I mirin, malauradament, 
la ciutadania, de moment, no s’ha pogut pronunciar, 
però és que, fins i tot, vostès ja saben el resultat d’un 
referèndum o, fins i tot, no sé si fins i tot ja de les elec-
cions, quan preveuen la divisió d’actius i passius entre 
Catalunya i Espanya o la protecció especial de les in-
fraestructures de Catalunya. Amb quin mandat demo-
cràtic? Amb quina legitimitat democràtica?

Mirin, per nosaltres, això fa més petit el procés i menys 
transversal. El principi democràtic del dret a decidir 
creiem que el fa més gran; l’unilateralisme d’una única 
opció el fa socialment més petit. Menys propaganda i 
pas a pas. Menys soroll, perquè sabem com acaba ai-
xò, i més fets. I amb l’Agència Tributària, no facin el 
mateix error; és massa important, nosaltres creiem que 
és massa important perquè facin el mateix error. I als 
senyors del Partit Popular els hem de dir que el procés 
no ha embarrancat, com deia ahir el senyor Millo, pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, per-
què el procés, afortunadament, és la gent i no les es-
menes maldestres de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana.

Altres instruments, altres elements de ficció: transpa-
rència a la gestió dels pressupostos. A hores d’ara, no 
sabem com quadraran els pressupostos, com compli-
ran l’objectiu d’un dèficit que és impossible de complir 
perquè és irracional, antisocial i antieconòmic. Però, 
mirin, no és el mateix intentar aconseguir 2.200 mili-
ons d’euros negociant amb l’Estat els deutes i compro-
misos amb aquell Govern, que té amb Catalunya, com 
consta en els pressupostos, que una política de posar 
a la venda actius per valor de 484 milions o preveure 
1.430 milions d’euros per concessions, com fan amb el 
Pla econòmic financer lliurat al Ministeri d’Hisenda. 
El ministre Montoro ja els ha dit que això no. Per tant, 
la pregunta és: quines privatitzacions o concessions 
faran per intentar cobrir el dèficit? Això és la pregunta 
que vostès han de respondre.
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I tercer bloc, les alternatives. Nosaltres sempre hem re-
conegut que el Govern de la Generalitat té limitacions 
importants per actuar –les polítiques europees, tenir 
un adversari al Govern de Madrid, l’elevat endeuta-
ment que s’emporta part del pressupost–, però, mirin, 
hi han alternatives i, sobretot, hi han necessitats ur-
gents. Nosaltres els hem presentat més de mil esmenes, 
però voldria remarcar algunes línies d’actuació, no?

Primer. El pressupost de la Generalitat hauria de ser 
un pla de rescat social i de lluita contra la desigual-
tat, pobresa zero a Catalunya. Tota persona a Catalu-
nya ha de disposar d’un mínim vital, ningú ha de pas-
sar gana ni fred i cap família s’ha de quedar sense els 
subministraments bàsics. Cal recuperar la universali-
tat de la renda mínima d’inserció i crear una provisió 
de fons per a la renda garantida de ciutadania. Cal un 
fons de veritat contra la pobresa energètica. Cal incre-
mentar en un 50 per cent el nombre de famílies que 
reben ajuts al pagament dels lloguers. Cal pagar els 
deutes pendents amb els ajuntaments, especialment en 
matèria de serveis socials. Cal un veritable pla de xoc 
per reduir les llistes d’espera, sense acabar beneficiant 
el sistema sanitari privat. Cal una proposta de reacti-
vació de l’economia i de creació d’ocupació basada en 
l’economia verda. Cal no només recuperar la paga ex-
tra, sinó acordar amb els sindicats la recuperació pro-
gressiva de la capacitat adquisitiva dels treballadors 
públics. 

I calen més ingressos. Jo li agraeixo al senyor Ara-
gonès que ens hagi reconegut l’esforç del nostre grup 
a plantejar nous ingressos des de la legítima i lògica 
discrepància, no? Però, miri, nosaltres som conscients 
que la nostra proposta d’increment fiscal no agradaria 
a tothom a Catalunya, que si governéssim no seríem 
segurament els més populars, almenys entre determi-
nats sectors socials, n’estem convençuts; però nosal-
tres creiem que ara mateix cal treure d’on sigui, de so-
ta les pedres, de la gent que té més recursos i de la 
gent que contamina més, els recursos necessaris per a 
garantir un veritable pla de rescat social, per a finan-
çar la renda garantida de ciutadania, per a finançar les 
escoles bressol, perquè aquesta és la prioritat. Gover-
nar és prioritzar, aprovar un pressupost és la concre-
ció d’aquestes prioritats; la nostra és un veritable pla 
de rescat social. Si els que tenen més patrimoni, els 
que tenen una herència més gran, els que abusen del 
transport privat, les grans fortunes, etcètera, els casi-
nos –també ho hem de dir, els casinos–, han de pagar 
més, doncs, han de pagar més! Perquè en aquest país 
hi ha hagut gent que durant aquests anys de crisi ho ha 
passat molt malament, i no es pot fer la mateixa políti-
ca amb menys recursos, quan la situació de desigual-
tat, de pobresa i d’injustícia social s’ha incrementat en 
aquest país. És per això, doncs, que creiem que cal fer 
les coses de forma diferent: qui té més, qui contamina 
més, ha de pagar més. Aquesta pensem que és la clau 
també d’aquests pressupostos.

Finalment...

La presidenta

Senyor diputat....

Josep Vendrell Gardeñes

...–ja acabo, presidenta–, per respondre a l’emergència 
social, ecològica i democràtica per combatre les des-
igualtats socials i de gènere, aquests pressupostos no 
serveixen. La setmana vinent farà vint anys de la mort 
d’Ovidi Montllor, i, com cantava ell –també en matè-
ria pressupostària, hi afegeixo jo–, «ja no ens alimen-
ten molles, ja volem el pa sencer».

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, diputadas 
y diputados, estamos en la fase final de una discusión 
de presupuestos para el 2015, y lo primero que llama 
la atención es que lo estamos haciendo en el mes de 
marzo de 2015. Y básicamente esto se debe, este re-
traso se debe a que el Gobierno, un año más, ha in-
cumplido su obligación legal –su obligación legal– de 
presentar los presupuestos en fecha y los ha presenta-
do tarde. Luego veremos que, desde nuestro punto de 
vista, también los ha presentado mal, pero lo primero 
que tenemos que decir es que se han presentado tarde, 
y por eso en el mes de marzo estamos acabando su 
discusión y procederemos a su votación. Parece que 
había muchas urgencias, era muy urgente que entra-
ran en vigor determinadas medidas que se adoptaban 
en estos presupuestos, pero debido a la incompeten-
cia del Gobierno, debido a presentarlos muy fuera del 
plazo que le marca la ley, los estamos discutiendo en 
marzo de 2015. O bien no había tanta prisa, o bien la 
incompetencia del Gobierno es realmente grave, por 
los efectos que ello puede tener, si es que son tan gra-
ves, como este retraso parece que tiene, según la pro-
pia versión del Gobierno.

En todo caso, estamos discutiendo un proyecto de pre-
supuestos, lógicamente, como todos, dentro de un 
contexto económico al que hay que hacer una breve 
referencia. Estamos en una situación muy complica-
da, donde hay mucha gente pasándolo mal, pero pare-
ce que con unas expectativas positivas. Parece que las 
expectativas son de mejora, las cifras económicas así 
lo dicen, pese a que también estamos en un contexto 
en el que hay múltiples dudas y múltiples amenazas, 
digamos, para esta visión positiva. Lo que se espera de 
unos presupuestos en cualquier situación, pero sobre 
todo en una situación tan complicada como esta, es 
que el presupuesto de un gobierno serio sea una herra-
mienta más de una estrategia seria para afrontar esta 
situación económica.

Y la primera crítica general, que ya se hizo en el pri-
mer debate de presupuestos, en el debate de enmien-
das a la totalidad, y que ahora no ha cambiado en la 
discusión parlamentaria, en el trámite parlamentario, 
es que estos presupuestos no parecen estar hechos pa-
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ra llevar a cabo una determinada estrategia económica 
que nos permita salir de la crisis; parece que no están 
hechos y que no se deben a ninguna estrategia, más 
allá de la estrategia contable de llegar a fin de mes, y, 
como mucho, la única estrategia que se adivina es una 
estrategia, obviamente, con la que nosotros no esta-
mos de acuerdo, que es la estrategia de la separación, 
de la salida de España y de la salida de la Unión Eu-
ropea.

Pero, aun así, siendo unos presupuestos que no están 
enmarcados en una estrategia que sea positiva para 
afrontar los retos que en este momento son necesarios 
para sacar a Cataluña o ayudar a sacar a Cataluña..., 
porque los gobiernos, gracias a Dios, no sacan nor-
malmente de las crisis económicas; pueden ayudar. 
Son las sociedades las que reaccionan, y los gobiernos 
los que pueden ayudar a estas sinergias de reacción y, 
sobre todo, procurar no entorpecerlas. Nosotros, des-
de nuestro punto de vista, creemos que estos presu-
puestos y, sobre todo, esa estrategia de ruptura con Es-
paña y con Europa lo que hacen es no ayudar a salir 
de la crisis, sino agravarla.

En cuanto al fondo del presupuesto, como dijimos ya 
en nuestras primeras intervenciones, creemos que bá-
sicamente estos presupuestos merecen dos califica-
tivos: por un lado, como ya he comentado, son unos 
presupuestos inútiles para las necesidades actuales de 
los catalanes, y por otro lado, son un fraude, como ya 
dijimos en su momento, como ya han repetido otros 
grupos, porque unos presupuestos que son imposibles 
de cumplir, que quien los presenta ya sabe que no se 
pueden cumplir, son un fraude, son un fraude a esta 
cámara y son un fraude a los ciudadanos de Cataluña.

Vamos a explicar, a argumentar la primera crítica: la 
inutilidad de los presupuestos. Consideramos, como 
he dicho, que son inútiles para afrontar los retos y las 
necesidades que tiene actualmente Cataluña. En el ac-
tual momento de crisis, con buenas perspectivas, pero 
aún de crisis muy grave, que afecta a muchos ciuda-
danos, el mayor interés..., el Gobierno tendría que es-
tar obsesionado en que estos presupuestos atendieran 
a dos vertientes: por un lado, hacer frente a la gente 
que lo está pasando mal, ayudar a la gente que lo es-
tá pasando mal, y hacer frente a estas situaciones de 
debilidad y de exclusión social –políticas sociales–, 
y por otro lado, ayudar a la reactivación económica. 
Esas tendrían que ser las dos vías, las dos obsesiones 
de cualquier gobierno y, por tanto, se deberían ver re-
flejadas en cualquier proyecto de presupuestos.

En cuanto a las políticas sociales, sabemos que segu-
ramente estos presupuestos volverán a ser los más so-
ciales de la historia de Cataluña, igual que los anterio-
res y no sé si también los anteriores. Se defenderán así 
o se intentarán argumentar, pero todos los ciudadanos 
de Cataluña sabemos que no es así, que estos presu-
puestos lo único que hacen es mantener, consolidar 
los recortes que en estos últimos años se han estado 
produciendo en sectores tan sensibles, tan necesarios 
como son la sanidad, la justicia, la educación, las po-
líticas sociales, etcétera. Efectivamente, estos presu-
puestos mantienen los recortes; el único incremento 
que se produce es el de la recuperación del sueldo de 

los funcionarios, con el que estamos de acuerdo, pero 
en el resto de medidas mantienen los recortes, los du-
ros recortes que se han estado aplicando en todos estos 
ámbitos en los últimos años.

Un ejemplo es la sanidad; el presupuesto de sanidad 
se mantiene congelado. Llevamos meses, si no algún 
año, hablando con el conseller de que la situación de 
la sanidad pública en Cataluña es insostenible, que es-
tamos en un momento de tensión insostenible, que ya 
no se puede aguantar más el esfuerzo que están ha-
ciendo tanto los usuarios como los profesionales de la 
sanidad, teniendo que hacer trabajo entre mucha me-
nos gente. Y ¿qué nos encontramos? Un presupuesto 
que congela..., se congela el presupuesto de sanidad; 
el único incremento que hay es el de la recuperación 
salarial, pero con otro peligro del que no ha hablado 
últimamente el conseller y que en su día se denunció 
con gran alarma, que era la subida del IVA sanitario. 
Si ese presupuesto se mantiene en las mismas cifras 
que en el ejercicio anterior, pero además hay que ha-
cer frente a más gasto en inversiones o en compras por 
la subida del IVA sanitario, lo que vamos a tener en el 
2015 es más recorte en la prestación de servicios sa-
nitarios; y, si no es así, esperamos que alguien nos lo 
explique, porque se supone que esta modificación del 
IVA sanitario se inició el día 1 de enero de este año. 
Por lo tanto, mantenimiento, cuando no incremento, 
de los recortes en sanidad, en justicia, en educación y 
en políticas sociales, en un ejercicio en el que muchos 
ciudadanos necesitan, siguen necesitando de estas po-
líticas, porque se encuentran en situaciones muy com-
plicadas.

Y, por otro lado, el otro ámbito, la otra rama a la que 
debían dirigirse estos presupuestos, que es la reacti-
vación económica..., desde luego, por mucho que se 
revisen de arriba abajo, de adelante atrás, no hay de-
trás de ellos ninguna política que ayude a la reactiva-
ción económica, y mucho menos a la transformación 
del modelo productivo –ya no vamos a pedir tanto a 
este Gobierno–: no hay políticas..., no se incrementa 
la política de investigación y desarrollo, no hay, por 
supuesto, ninguna política que vaya a presentar un pa-
norama de mejora o de ayuda, por lo menos, a mejorar 
la situación económica. Por supuesto que la situación 
económica, como decíamos, está mejorando y tiene 
mejores expectativas, pero las tiene por elementos to-
talmente exógenos a la política del Gobierno. Estamos 
pendientes de si el precio del petróleo se mantiene ba-
jo, de si el euro está menos fuerte para favorecer las 
exportaciones, como efectivamente están mejorando, 
estamos pendientes de si el interés que se cobra por 
la deuda de Cataluña se mantiene en los actuales ti-
pos, para poder mejorar algo la economía. Pero, co-
mo digo, todo elementos exógenos a la acción de este 
Gobierno; no hay una acción decidida, una política es-
tructurada a encarar o a ayudar, por lo menos, a reac-
tivar la economía.

Y no la hay porque este Gobierno tiene otras priorida-
des, y ya lo ha dicho, lo han dicho muchos miembros 
del Gobierno: la prioridad de este Gobierno es la sepa-
ración, romper con el resto de ciudadanos españoles y 
el sacarnos de la Unión Europea. Hace gracia cuando 
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algún portavoz ha mencionado que la situación era in-
sostenible, y también económicamente la situación era 
insostenible, y parece que la única solución a esta si-
tuación económica insostenible es salir del euro, salir 
de Europa y romper con España. Parece que se hacen 
pocos números de las graves consecuencias económi-
cas que una decisión de ese tipo podría tener. No nos 
preocupa demasiado, porque no vamos a llegar a to-
mar esa decisión, pero cuando se hacen aquí discur-
sos de falta de alternativas y que la única alternativa 
es romper con España y romper con Europa, por lo 
menos se podrían dar algunos..., explicar cuáles se-
rían las consecuencias, las graves consecuencias, para 
muchos sectores y para muchos ciudadanos de Catalu-
ña, de esa ruptura. Pero, como digo, esa prioridad, esa 
prioridad de este Gobierno, la prioridad de la separa-
ción, en vez de la prioridad de las políticas sociales y 
de la reactivación económica, está claramente en estos 
presupuestos.

En el lado de los gastos, ¿qué gastos son los que se 
priorizan? Medios de comunicación, tanto públicos 
como privados, para poder seguir teniendo altavoces 
donde seguir haciendo propaganda de este, como lo 
llaman ustedes, «proceso», para seguir haciendo pro-
paganda del proceso. Gastos en embajadas y en Di-
plocat; hay que seguir haciendo ruido también no so-
lamente con los medios de comunicación públicos y 
concertados internamente, sino también fuera de las 
fronteras, parece que con unos resultados poco hala-
güeños, por suerte para los catalanes, pero ustedes si-
guen poniendo dinero ahí y luego siguen poniendo di-
nero en las estructuras de estado. Luego hablaremos, 
en el debate de la ley de acompañamiento, de..., habla-
remos en más profundidad de las estructuras de esta-
do y del dictamen del Consejo de Garantías.

Pero está claro que estas son las prioridades de este 
Gobierno; la prioridad es la separación, y, por tanto, 
el dinero, en vez de dedicarse a otras cosas, se dedica 
a propaganda interna, a hacer ruido en el exterior y a 
montar estructuras de estado para ir hacia una separa-
ción que, bueno, no sé ustedes cuándo tendrán calcu-
lado que se produzca, pero que, sin duda, no se va a 
producir. Va a haber unas elecciones, parece, el 27 de 
septiembre. Hace gracia oír al president y a algunos 
portavoces decir que si no se van a impugnar. Yo creo 
que el miedo de los catalanes no es que se impugnen 
esas elecciones autonómicas del 27 de septiembre; el 
miedo de los catalanes es que el señor Mas no se atre-
va a convocarlas dado el desastre electoral al que es-
tá llevando a su partido. Si se convocan, sin duda ha-
brá unos resultados que pondrán fin a esta locura de 
proceso y a esta aceleración hacia el abismo donde va 
Convergencia y Unión, y eso me parece bien, pero el 
problema es que detrás nos llevan al resto de los cata-
lanes.

Estas razones, seguramente, serían suficientes para 
oponernos a estos presupuestos y mantener nuestras 
enmiendas. Pero aún hay otra razón, que no viene ya 
del lado del gasto y de las prioridades en el gasto, sino 
que viene del lado de los ingresos. Es que, como se ha 
mencionado también anteriormente, estos presupues-
tos son un fraude. Y la palabra es dura, pero cuando 

se presentan unos presupuestos que quien los presen-
ta sabe a ciencia cierta que no va a poder cumplir yo 
creo que no cabe otro calificativo. Son un fraude y us-
tedes lo saben. Son un fraude, y tanto es así que uste-
des, cuando tienen que ir a Madrid a presentar estos 
presupuestos para que luego se eleven a Europa, les 
dan un barniz y los cambian, y dicen: «Bueno, esta 
partida de 2.500 millones que nosotros tenemos aquí» 
–de negociación política, o como le quieran llamar, 
o de carta a los Reyes Magos, o de reivindicación–, 
«seguramente no se cumplirá, pero los conseguiremos 
por otro lado, ¿eh?» Los conseguiremos, ¿cómo? Ven-
diendo patrimonio y concesiones. Seamos serios –ya 
hablamos también de este tema–, a ustedes lo de ven-
der patrimonio y concesiones no se les da demasiado 
bien; aún nos tienen que liquidar..., o por lo menos ex-
plicarnos qué ha pasado con la partida trampa del año 
pasado antes de que nos creamos la partida trampa de 
este año, señor conseller; nos tiene que decir, de los 
2.300 millones que tenía presupuestados de ingresos 
en el año 2014, en qué cantidad estamos y qué va a pa-
sar luego con ese agujero que no se ha cubierto, cómo 
lo ha cubierto. 

Yo creo que estaría bien que esas explicaciones, dado 
que estamos en el mes de marzo, se hubieran produ-
cido antes de discutir o de intentar colar una segunda 
partida trampa, que, como digo, ni usted se cree –ni 
usted se cree–, porque aquí le da un formato, nos ex-
plica aquí y nos hace una teoría en el debate de presu-
puestos sobre cómo se hacen ahora los presupuestos 
–debe ser lo último en las universidades extranjeras en 
las que usted participa–, que es: «Yo pongo los gastos 
que me parece y luego los ingresos ya los sacaré de 
donde pueda.» Parece que ahora los presupuestos se 
hacen así; usted sólo cuadra con esa partida trampa, y 
cuando va a Madrid dice: «Bueno, esta partida trampa 
igual no es esta, igual es esta otra», que es tan trampa 
y tan falsa como la anterior.

¿Y cuál es el problema de estas partidas trampa? No so-
lamente es el déficit o la deuda que se pueda generar 
al incumplir, como usted ya sabe que se va a incum-
plir, ese importe de los ingresos. Como ya le hemos 
dicho, esa es una de las consecuencias. Pero la otra 
consecuencia, la que están sufriendo muchas empre-
sas y muchos ciudadanos de Cataluña, es que cuando 
esa partida trampa presupuestada luego no se cumple 
la Generalitat no tiene dinero para afrontar las obli-
gaciones que ha asumido. Y entonces ustedes no pa-
gan a las farmacias, no pagan a las empresas del tercer 
sector, no pagan las subvenciones de política agraria, 
etcétera. Esa es la grave consecuencia de hacer unos 
presupuestos engañando a esta cámara y engañando a 
los ciudadanos.

En conclusión, este presupuesto es un presupuesto fra-
casado, puesto que ya desde su presentación quien lo 
ha elaborado sabe que no se puede cumplir. Es un pre-
supuesto fracasado que viene apoyado por una coali-
ción de partidos también fracasada y que va a fracasar 
en sus objetivos. Y es un presupuesto que solo sirve a 
un proyecto separatista que también se dirige al fraca-
so. Y ese fracaso se concretará si ustedes se atreven a 
convocar las elecciones en el próximo 27 de septiem-
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bre. Ya veremos si el señor Mas finalmente se atreve 
a hacerlo.

Ante esta perspectiva, lo que hay que decir a los ciu-
dadanos es que hay alternativa y que la alternativa no 
es ir al abismo, la alternativa no es salir de la Unión 
Europea y poner fronteras con el resto de ciudadanos 
españoles. Eso sería llevarnos, como digo, al abismo y 
a una situación económica y social mucho peor de la 
que tenemos ahora. La alternativa es un gobierno que 
tenga otras prioridades. La alternativa es un gobierno 
que priorice políticas sociales y reactivación económi-
ca. A ustedes ya no se les puede pedir que lo hagan. 
Como hemos dicho otras veces, a este Gobierno ya no 
se le puede pedir que cambie sus prioridades. Lo que 
tenemos que hacer los catalanes es cambiar de gobier-
no. Como digo, la alternativa es un gobierno que prio-
rice políticas sociales y reactivación económica. La 
alternativa es un gobierno que reorganice la Adminis-
tración pública para obtener recursos o eliminar gasto 
superfluo en esa reorganización de la Administración, 
que no se atreven a hacer ni a nivel de España ni a 
nivel de Cataluña. Y la alternativa consiste en un go-
bierno que abandone el debate separatista y priorice la 
negociación de una nueva ley de financiación.

Creemos que hace falta una nueva ley de financiación 
–creemos que hace falta una nueva ley de financiación–; 
creemos que está agotada ya la ley de financiación apro-
bada por Esquerra Republicana de Catalunya, cree-
mos que ya no es suficiente; creemos que hace falta 
una ley que asegure la financiación de servicios bá-
sicos como son la sanidad, la educación, las políticas 
sociales, y que ese debate se debe producir. Insisto, en 
un debate y en una negociación hay dos partes. Aquí 
estamos para controlar la actuación del Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya. Y si el Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya hubiera puesto en el debate de 
una nueva ley de financiación todo el empeño, todas 
las energías, todo el dinero que está poniendo en el 
debate separatista, seguramente en estos momentos no 
estaríamos en la situación en la que nos encontramos.

Pero, como he dicho antes, creemos que ya no hay mar-
gen para la rectificación en este Gobierno, ya no queda 
pedirle al señor Mas o al señor Mas-Colell que cam-
bien sus políticas; lo único que nos queda es esperar 
que haya pronto un cambio de gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señoras y señores diputados.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Algú s’ha deixat un bolígraf blau. (Pausa.) Conseller, 
presidenta, per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres en matèria pressupostària, el primer que cal-
dria dir és que ens demostren un altre cop i ens se-
gueixen desvetllant que no tenim sobirania ni política 
ni econòmica ni popular, segurament; ni sobirania po-
lítica davant un estat demofòbic, ni sobirania econò-

mica davant uns mercats globals, voraços i carronyai-
res, ni sobirania popular davant les elits extractives de 
sempre, les d’aquí i les d’altres indrets de l’Estat o de 
la Unió Europea del capital.

Ho hem dit i ratificarem i insistirem i tornarem a in-
sistir que són uns pressupostos que consoliden les 
retallades, que, com s’ha dit pels grups que ens han 
precedit, des de diferents perspectives, fins i tot an-
tagòniques, tenen una part molt important de ficció, 
de miratge, que posen incertesa a la incertesa i que és 
obvi que responen a la tirania del deute, encara, i del 
topall del dèficit, i que, com que responen a la tirania 
del deute i del topall del dèficit i dels diktats del mer-
cat lliure, doncs, no responen en cap sentit ni en cap 
cas a la lògica d’emergència social i d’urgència social 
que viuen el nostre país i la nostra societat.

Un podria fer un conte i dir «d’un temps, d’un país, 
d’una crisi», i dir que vivim en un país amb un 25 per 
cent d’atur; on la desocupació juvenil puja fins al 50 
per cent; on exportem precarietat juvenil; on el 30 per 
cent de la nostra societat ja està a les portes de l’ex-
clusió social, de diferents fesomies de l’exclusió, de la 
marginació i de la precarització de la vida i el treball; 
que un 34 per cent de les llars catalanes no saben com 
arribar a final de mes i que moltes d’elles ni tan sols 
saben com començar-lo; que el 13 per cent de les llars 
catalanes tenen tots els membres en situació d’atur, i 
això suposa un augment del 288 per cent des de l’any 
2008, de 61.000 a 233.000, i que les llars sense in-
gressos han pujat un 51 per cent, de 60.000 el 2008 a 
91.100 llars el 2014.

Podríem dir moltíssimes més coses, que estem en una 
dinàmica de saqueig social, d’espoli, de persistent 
acumulació per despossessió. I donem aquestes dades 
perquè presumptament –i diem «presumptament»– 
uns pressupostos generals de la Generalitat haurien 
de respondre a aquesta situació, a fer la més efectiva 
i justa redistribució dels recursos per evitar la pitjor 
crisi social i el col·lapse des del final de la dictadura.

Enmig d’aquesta història d’un temps i d’un país i d’una 
crisi, caldria recitar la ministra espanyola d’Economia, 
exministra, la senyora Salgado –l’hem citada moltes 
vegades–, que deia que la crisi la pagaria qui no l’ha 
provocada, o el senyor conseller d’Economia, el senyor 
Mas-Colell, que també ho va dir, que el sector públic 
pagava una crisi que no havia provocat en cap cas. En 
un país també on hi ha hagut 22.000 ERO des del 2008, 
que anaven anunciant que el futur aniria sent pitjor.

Dels recursos públics, d’allò que totes i totes abonem 
cada any per diferents vies, és prou conegut, amb la 
consolidació de les retallades, que aquests pressupos-
tos, que els pressupostos de la Generalitat, s’han des-
plomat en un 20 per cent dels recursos disponibles en 
els darrers anys: 5.300 milions d’euros de retallades. 

Podríem dir, podríem fer molta eloqüència matemàti-
ca i molta eloqüència financera sobre si 5.300 milions 
d’euros és molt, és poc, és gens o no és gaire. I, com 
tot, depèn amb què es compari. Per a la majoria social 
d’aquest país, òbviament, és que es desplomi el pres-
supost de sanitat, d’ensenyament, de benestar social, 
de serveis universals públics un 20 per cent.
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Però si ho comparem amb determinades xifres poc 
màgiques i prou dràstiques, doncs, resulta que és re-
lativament poc: 16.000 milions d’euros anuals de frau 
fiscal, anuals, davant 5.300 milions d’euros de retalla-
des, tres cops més de frau fiscal anual que tot el reta-
llat en cinc exercicis; 15.000 milions d’euros del rescat 
de les caixes catalanes, el major escàndol i la major 
vergonya financera d’aquest país, amb complicitat de 
partits polítics al seu consell d’administració, tres cops 
més que totes les retallades patides pel nostre poble; 
10.720 milions d’euros només en interessos del deu-
te des de l’any 2008, el doble que totes les retallades. 
I després parlarem de qui ha guanyat aquests 10.720 
milions d’euros, en els darrers anys, a costa del sofri-
ment de la nostra societat, i fonamentalment, com bé 
saben, són cent vint bancs espanyols, catalans i inter-
nacionals.

Què diu la lògica del capitalisme senil en aquests qua-
tre anys i en aquests pressupostos? Que hem retallat 
5.300 milions d’euros des de l’any 2010 i que només 
dos bancs catalans, «la Caixa» i el Banc Sabadell, 
han guanyat 4.930 milions d’euros en aquests anys; en 
paral·lel, mentre uns perdien molt, altres guanyaven.

Podríem dir moltes més coses, i altres han coincidit en 
els 16.000 milions de desequilibri fiscal anual que pa-
teixen també les nostres finances públiques, tres cops 
més que les pitjors retallades que hem patit. Podrí-
em parlar també, finalment, per reduir-ho a l’absurd, 
si volen, dels 16.000 milions d’euros de què disposen 
avui els deu catalans més rics. Hi ha deu catalans for-
rats, i sant Ambròs deia que qui és ric o és lladre o 
és fill de lladre; no s’acumulen 16.000 milions d’euros 
fent jornades de vuit hores, o de nou, o de deu, durant 
tota una vida. Per tant, un terç de la riquesa dels deu 
catalans més rics són totes les retallades que han patit 
7,5 milions de persones. Impossible, no?, per tant, do-
nar suport a tot un model, diguem-ne, feudal, classis-
ta, desigual, plutocràtic, despòtic i nepòtic, caldria dir.

Hi ha dos elements en què ens centrarem, d’aquests 
pressupostos. Un, el que no es diu i no surt enlloc: que 
la primera conselleria d’aquest Govern i d’aquest país 
i d’aquesta economia és la conselleria del deute, en vo-
lum, si sumem amortitzacions, interessos i pagaments 
diferits: 9.055 milions; no hi ha cap edifici, no hi ha 
cap programa oficial, però és la primera conselleria 
del país. I la segona, que és que, del darrer debat fins a 
aquest debat, sembla que la notícia sigui un fons social 
addicional de 100 milions d’euros; 100 milions d’eu-
ros és l’1,6 per cent –càlcul ràpid– de totes els retalla-
des patides des de l’any 2010, i, per tant, són al nostre 
parer 88 milions que sí que tenen impacte directe en 
polítiques socials, però que vénen a ser una pura gota 
en el desert, que no respon a l’extensió, no?, i a la in-
tensivitat de la crisi social que vivim.

Després, aquests darrers quatre anys de política eco-
nòmica, amb socis alterns, com vostès coneixen per-
fectament, ens desvetllen una realitat massa dràstica, 
que és que al final per quadrar els pressupostos, com 
es diu popularment, el Govern ha recorregut a tres es-
tris, no?, fent fallida en els ingressos –que això seria 
motiu d’una altra reflexió–: les retallades, les privatit-
zacions i la venda de patrimoni, i en aquesta nova oca-

sió, sorprenent, la demanda política a l’Estat. Fallides 
la política de privatitzacions, perquè a vegades no se 
sap ni privatitzar, i la venda de patrimoni –em refe-
reixo a l’exercici de l’any passat: s’havien de privatit-
zar 1.430 milions d’euros i en realitat zero, i venda de 
patrimoni, 864, i s’han aconseguit 300 milions–, que-
da aquesta demanda política a l’Estat, que en la part 
de la denúncia a la injustícia tenen el nostre suport; el 
que passa és que som plenament conscients que l’Es-
tat no ho farà. Ni fons de competitivitat, bestretes, ni 
compensació per dipòsits bancaris, ni infraestructu-
res, més encara quan la lògica és una altra i la conei-
xement perfectament: l’Estat espanyol ha reduït par-
tides aquest any d’un 70 i d’un 250 per cent que ens 
afecten també com a economia pública, en beques, en 
dependència o en polítiques d’ocupació. És a dir que la 
realitat diu tot el contrari del que estan proposant. Fa-
llida, doncs, per fictícia, per ficcionada, per artificial, 
per impossible políticament, ateses les hegemonies de 
l’Estat espanyol: ens conviden a una partida de 2.500 
milions d’euros, segons on vagin a dir-ho, on resulta 
que l’11 per cent del pressupost no existeix, no?, un de 
cada deu euros del pressupost no existeix, no se sap 
d’on vindrà.

Per tant, per això ens mantenim també en la nostra es-
mena a la totalitat, diguem-ho així; teníem molt clara 
la nostra posició. I al final la demanda política no ser-
virà. Sí que servirà la construcció de sobiranies. Les 
privatitzacions han fallat, moltes amb nyaps i tupina-
des en què ara no entrarem –ATLL, Tabasa...–, i al fi-
nal l’únic real, dràsticament real, dolorosament real, 
són les retallades.

L’eloqüència comparativa donaria també per a molts 
altres elements, aquests pressupostos que consoliden 
les retallades: els CAP tancats, les PIRMI sostretes, les 
línies d’escola dissoltes, el 15 per cent menys en pres-
supost de salut, 16 per cent menys en ensenyament, 16 
per cent menys en benestar social / malestar social, 
ens demostren també que –i és el més dur que direm– 
aquest Govern desempara, desprotegeix i ataca la seva 
població i que la deixen a la intempèrie, i que la políti-
ca avui no existeix. I donarem només tres xifres.

Habitatge: 450.000 pisos buits en aquest país, 80.000 
nous de trinca, 100.000 en mans de la banca, 8.000 en 
mans dels Sareb –a Catalunya, eh?–, només n’han acon-
seguit 900... L’any passat va haver-hi 76.653 demandes 
d’habitatge social. El Govern de la Generalitat en va 
oferir poc més de 1.000, és a dir, un 1,5 de la deman-
da. El 98,5 per cent de les persones que han demanat 
pis de protecció oficial estan brutalment desemparades 
pel Govern.

Pobresa: 28.000 PIRMI, en una situació, segons totes 
les dades oficials que avui, com a mínim, tenim con-
sensuades..., tots parlem d’1,5, 1,6 milions de perso-
nes en situació de diferents graus de pobresa; 28.000 
PIRMI davant d’1.600.000 persones és un grau de co-
bertura de l’1,8 per cent. Per tant, un govern que de-
sempara, desprotegeix i ataca la seva població. Cent 
setanta-tres milions a les PIRMI, com hem pogut lle-
gir en aquests pressupostos, és un autèntic insult si ho 
comparem amb els 250 o 270 –perquè no ho sabem– 
milions que costarà el rescat de de l’eix del Ter, Cedinsa, 
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els 220 milions del crèdit sindicat, que augmentarà 
segurament per costos –ja s’ha publicat aquests dies. 
I podem riure molt, no?, de la marca España i que res-
catin autopistes, però és que es fa el mateix.

I l’altra, que comentava aquest matí el meu company 
Quim Arrufat, és la qüestió de la pobresa energètica, 
no? Estem discutint per un fons de 10 milions d’eu-
ros, i les tres subministradores fonamentals d’electri-
citat a casa nostra..., 11 per cent de llars amb pobresa 
energètica, en condicions deficitàries, 800.000 perso-
nes, i plantegem un fons socials de 10 milions d’euros. 
En els últims 365 dies, les grans elèctriques han gua-
nyat 7.100 milions d’euros, 20 milions d’euros el dia. 
El fons que arbitrarem és la meitat del que guanyen 
en un sol dia totes les elèctriques, el 0,15 per cent del 
benefici net de les elèctriques. Això torna a ser feudal, 
pornogràficament neoliberal.

És veritat que tot això coincideix amb altres tendèn-
cies que ja hem comentat altres vegades amb el con-
seller Mas-Colell, sobre el fanatisme de l’austeritat i 
del mercat lliure, primer perquè estem en un esque-
ma neoliberal, en fase neoliberal europeu, que som 
un país intervingut de facto, rescatats o no, directa-
ment o indirectament –els homes de negre traginen 
per Barcelona i per Madrid–, i, a més, en un context 
en què l’Eurogrup, emparant-se en el Pacte de compe-
titivitat, ja demana més reformes i ajustos estructurals. 
I aquests sí que ens fiem que és el futur que vindrà, si 
no recuperem la plena sobirania. Mal combregat, amb 
un atac frontal a tot allò públic i col·lectiu; primer de-
nigració ideològica, després denigració política, des-
prés privatitzacions. El deute com a esquema d’impo-
sició i tirania a tot el sud d’Europa, aquest és el dilema 
grec irresolt, el que albirarà un altre futur per als po-
bles del sud d’Europa, si és el temps del mercat o és el 
temps de la gent.

N’hi ha altres, que coneix perfectament: un endeu-
tament fins a l’any 2108, per ser honestos i sincers, 
67.192 milions d’euros, que devem a cent vint bancs 
–ja ho hem dit–, la meitat a vint bancs, el 40 per cent 
als cinc grans de la banca espanyola, i gairebé 15.000 
a «la Caixa» i al BBVA. No vam poder fer l’auditoria 
del deute, però oficialment la vam haver de fer nosal-
tres mateixos.

Dos, la tirania, la regulació, la depressió i el retrocés 
de l’austeritat d’una dècada perduda, tornem al 2004 i, 
efectivament, tornem a una altra..., perquè, de fet, des-
prés de la crisi seguirà la crisi, amb una pèrdua radical 
de poder adquisitiu: les llars més pobres han perdut 
un 43 per cent de la seva capacitat adquisitiva, amb 
la degradació de les condicions de vida i de treball i 
amb més productivitat, menys salari i, per tant, menys 
consum.

Ja vaig de pressa... La cronificació de l’especulació so-
bre el dret a l’habitatge: encapçalem el rànquing d’exe-
cucions hipotecàries i de desnonaments, i tenim l’ame-
naça de fons voltors pasturant pel nostre patrimoni 
públic.

Quatre, la cronificació de l’empobriment estructural 
–ja ens hi hem referit– i la normativització de la nova 
esclavitud, de la nova pobresa salarial: el 34 per cent 

dels treballadors, menys de 640 euros, mentre, òbvia-
ment, puja la carestia de la vida, com l’aigua, un 60 per 
cent d’augment de factura de la llum els darrers anys.

I tot això amb altres efectes de la crisi que a vegades 
en un pressupost no es veuen: 79.000 casos nous de 
trastorns de salut mental vinculats al cicle de la crisi 
l’any passat. Un país en venda sempre anuncia un pa-
ís hipotecat. Les amenaces, òbviament, que ja conei-
xem, de privatització, mercantilització i externalitza-
ció dels serveis públics universals –allà està el TTIP, 
però aquí també està el SOC, aquest SOC a la britàni-
ca que s’han muntat–; la greu dependència financera, 
és obvi, i finalment, l’eclosió d’aquest darwinisme so-
cial, de criminalització i culpabilització de la pobresa, 
del campi qui pugui i de «no hi ha res a fer». I això és 
mentida. Nosaltres no crèiem en la impotència, en la 
incapacitat, ni en la impossibilitat de fer coses dife-
rents. Tot rau en la voluntat política.

I, per tant, concloent molt, molt ràpidament, unes con-
clusions concloents i reiterades, no? Que fem els pres-
supostos un cop més del fanatisme de l’austeritat, que 
ens van dir que n’era l’antídot i n’és el verí; que per 
sortir del forat el primer és deixar de cavar, i aquí pot-
ser hem deixat de cavar perquè no hi han més retalla-
des, però estem en el toll encara dels 5.300 milions 
d’euros, i en vindran més, perquè a vostè Brussel·les-
Madrid –diguem-ho així– ja li han dit que d’aquí al 
2017 ha de retallar 3.700 milions d’euros més. Dos, in-
crement de la pobresa, la desigualtat i l’atur, i aquests 
pressupostos no són tallafocs i ho haurien de ser. Tres, 
la soga del deute. Quatre –ja ho hem dit moltes vega-
des–, polítiques fiscals, finalment escasses i finalment 
inverses: els de dalt s’escapen, els del mig s’ofeguen 
i els de baix s’estimben. Extensió de l’elusió i el frau 
fiscal. Aquest persistent monopoli bancari, oligo poli 
bancari, articulat al voltant de «la Caixa» i el Banc 
Sabadell, l’exconseller Sanuy ho va dir fa molt poc 
–no cito la CUP, cito un exconseller: «“La Caixa” ja 
és un monstre que parasita i vampiritza.» La brutal 
dependència financera de l’Estat espanyol –ja ho hem 
dit. El FLA, la llei de l’embut, el trampa rere trampa. 
Un país on no hi ha canvi de model. I finalment, com 
ja vam dir en el seu moment, davant aquest fracàs real 
i fictici, doncs, aquesta declaració antisocial de guerra 
a les classes populars; no és una declaració de pau, per 
tant, és una declaració de guerra a una de les lògiques 
que, com diria Bergoglio, ens desvetlla de la violència 
econòmica intrínseca al model social que ha patit.

Aquests pressuposts cossifiquen i comptabilitzen pre-
cisament aquesta, no?, realitat –diguem-ho així– entre 
la paret de l’Estat i l’espasa del mercat, allà intentem 
sobreviure. El que cal, segurament, no són uns altres 
pressupostos –que calen, per descomptat–, el que cal 
és un canvi de règim i un canvi de model; però, davant 
els pressupòsits miserables des del punt de vista de les 
classes populars i misèrrims, no podem acceptar de 
cap manera aquests pressupostos. Mentrestant passen 
coses –deixem el pessimisme per a temps millors–, en 
un país que ja es cataloga i ja es divideix en desnonats, 
en exiliats, en aturats, en precaritzats i en desesperats, 
i sobretot desesperades, perquè la crisi també feminit-
za la pobresa. Hi ha una dialèctica entre l’endins i l’en-



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  45

fora. La PAH segueix aturant desnonaments, segueix 
reapropiant-se de la riquesa que ens han robat amb la 
seva obra social dels pisos de la Sareb; es reforcen les 
aliances contra la pobresa energètica, i esperem que 
aviat ens neguem a pagar el Castor. Avui hi ha aquí 
fora, com ens hi hem referit, els companys i compa-
nyes i entitats de la ILP, del tercer sector, en defen-
sa de la renda garantida de ciutadania, que és l’instru-
ment de política pública més urgent que li cal a aquest 
país. Creix també l’economia social i cooperativa, ba-
sada en les lògiques de reciprocitat, de suport mutu i 
de cooperació social. I l’alternativa segurament vindrà 
de la desobediència a tantes altres coses, no?: a Castor, 
a la llei Wert, també, de la construcció d’alternatives, 
de l’activació social i, òbviament, d’una via constituent 
que retorni el país als seus legítims propietaris, que no 
és sinó la gent. I la gent és la principal estructura d’es-
tat que tenim, i aquests pressupostos, hi insistim, els 
desprotegeix, els maltracta i els desempara.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’honorable senyor Ma-
rina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Conseller, consellers, presidenta... Prenc la paraula en 
una llei important, segurament la més important de 
l’any, conseller, que és la llei de pressupostos, per ar-
gumentar –i ho entendran– instrumentalment la meva 
abstenció en aquests pressupostos, per no haver pogut 
treballar-hi per raons personals, per descomptat, per 
la meva nova situació de diputada no adscrita. Però 
voldria fer algunes aportacions en aquest debat.

Parlem molt de plebiscits, però la història ens jutjarà 
amb un plebiscit, jo crec, que és el més important, i 
crec que ho compartiríem des de diferents posicions, 
aquesta cambra, si som capaços de fer un combat afer-
rissat contra les desigualtats. Aquest és el verdader ple-
biscit en un moment de reemprendre el creixement eco-
nòmic i de tornar a crear ocupació. Però no volem ser 
el país dels pobres, dels nens pobres, del precariat, dels 
emigrants forçosos. I això ens obliga en els ingressos i 
a les despeses, i saben que no faré ni he fet mai dema-
gògia. I per això compartim algunes qüestions impor-
tants.

Aquí hi ha un pecat original, que n’hem de parlar cada 
dia, és un incompliment..., i tant que parlem de la Cons-
titució, un incompliment constitucional, perquè l’Esta-
tut està en el marc constitucional, que és que el 2014 
hauria d’haver entrat un nou model de finançament per 
a Catalunya. Aquest sí que és un pecat molt important, 
l’incompliment constitucional, més enllà que en el fu-
tur puguem ser el que els catalans decideixin.

Segon, hem de dir amb veu clara: nosaltres també vo-
lem reestructurar el deute a nivell europeu i, com a 
mínim, allargar en el temps l’assumpció del dèficit.

Tercer, volem unificació i homogeneïtzació fiscal eu-
ropea. El senyor David Fernàndez parlava de recupe-

rar sobirania fiscal, però nosaltres, europeistes, pensem 
que –ho sento– hem de fer un debat molt important so-
bre quin model de fiscalitat progressiva hem de fer a 
Europa.

I, quart, estem d’acord que hi han molts, molts incom-
pliments de l’Estat –monetaris, parlo, eh?, d’ingres-
sos–, molts. En podríem parlar. I despeses? Crec que 
tenim..., i podem, conseller, fer un pacte que no hem 
aconseguit, i per tant tots l’hauríem de fer, amb la cre-
ació d’una oficina per veure com, a més en un moment 
de tanta tecnologia de la informació, podem sumar to-
tes aquelles prestacions econòmiques per fer una ren-
da garantida. Crec que això és possible, conseller, de 
veritat.

Estem en el mateix moment del debat de pensions no 
contributives, i vostès ja ho coneixen, en aquesta cam-
bra. La mesura política més important que va perme-
tre a la gent gran sortir de la pobresa extrema va ser 
les pensions i les pensions no contributives. Això és 
input-output, això té evidència científica. I, per tant, 
mentre busquem un model econòmic d’ocupació es-
table, no precària, amb mirada de gènere i mirada 
d’edat, hem de fer això, perquè, si no, el plebiscit a 
les nostres consciències recaurà precisament a créixer 
econòmicament però a deixar una societat, totalment, 
la catalana, amb unes desigualtats estructurals.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’honorable senyor Antoni Fernán-
dez Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Molt honorable presidenta, honorables consellers, 
membres del Govern que ens acompanyen avui en 
aquest debat, diputades i diputats, faig una interven-
ció que vol tenir en compte dos elements: el darrer de-
bat sobre pressupostos –n’hem tingut, de fet, dos, ex-
tensos, i un tercer vinculat a una iniciativa del Grup 
Parlamentari Socialista de Catalunya–, i bona part de 
tots els arguments els hem tornat a sentir, i bona part 
d’aquests arguments emprats per aquest diputat i per 
aquest grup parlamentari..., els dono per reproduïts 
per no tornar a insistir en bona part d’algunes de les 
coses en què vostès avui, legítimament, no cal ni dir-
ho, han insistit.

Vull parlar-li exactament de quatre qüestions: context 
polític; context econòmic en què es produeixen, òbvi-
ament, aquests pressupostos; les nostres prioritats, i 
dedicar un capítol als ingressos, que crec que és l’ele-
ment més polèmic dels pressupostos que presentem, 
per una apel·lació final, i mirar de fer-ho amb molta 
brevetat.

El context polític en què hem de situar aquests pres-
supostos, senyores i senyors diputats, va del 9 de no-
vembre al 27 de setembre. Aquest és el context polític 
per analitzar i entendre aquests pressupostos. I va en 
la voluntat, des del meu punt de vista..., amb un perío-



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  46

de que hem d’aprofitar intensament. Hi ha molta feina 
a fer d’aquí al 27 de setembre. I el Govern i el Parla-
ment tenen instruments per fer molta feina d’aquí al 27 
de setembre. I la millor referència per entendre què és 
el que hem de fer, doncs, és la conferència del dia 17 de 
febrer del president Mas. El president Mas parlava de 
tot un conjunt d’eixos estratègics, deu –recordin, deu–, 
que situava l’acció de govern per a aquests propers me-
sos, i l’instrument és una eina per a aquesta acció de 
govern.

Aquesta acció de govern, deia el president Mas, què 
pretenia? I ell hi insistia de manera radical: comba-
tre l’atur, crear riquesa, crear ocupació i millorar la 
qualitat del treball. Si vostès poden repassar aquella 
presentació del president Mas, reconeixeran això. El 
gran objectiu del Govern és, en aquesta cambra i fora 
d’aquesta cambra, per a les senyores i senyors diputats 
i per a l’opinió pública que ens escolta, crear riquesa 
per crear ocupació i crear ocupació millorant la qua-
litat de feina. Aquest és l’element que entenem clau.

I tenim un instrument, que és un modest instrument, 
que té totes les dificultats d’un instrument d’aquestes 
característiques, per fer-ho possible. Combatre la cri-
si i crear llocs de treball. Combatre la crisi i generar 
prosperitat. Combatre la crisi i generar riquesa. Com-
batre la crisi i ajudar el nostre país. I aquest és un mo-
dest instrument per fer-ho i el presentem a la seva con-
sideració.

Els deia que aquest era el primer objectiu del Govern. 
I d’algunes intervencions es desprèn que això vostès le-
gítimament ho posen en tela de judici. Deixi’m que en 
aquesta darrera intervenció, si més no, aquest diputat, 
en nom del seu grup parlamentari, refermi que aquest 
és l’objectiu. Pot ésser discutit, però no ens poden ne-
gar que aquesta és la nostra prioritat fonamental. Pot 
ésser discutit, però és la nostra prioritat fonamental. 
Dit d’una altra manera: governar, governar i governar, 
en tots els àmbits, en tots els eixos. I el president Mas 
va fer tot aquell recull d’eixos. I aquest pressupost és 
una eina que reflecteix les nostres prioritats polítiques 
i econòmiques. 

Per això aprovarem aquest pressupost. I ho farem aques-
ta tarda. I per això nosaltres volem donar triplement 
les gràcies. Naturalment a la feina feta pel Govern i 
el grup parlamentari, indiscutiblement –u. Donar les 
gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya per la 
seva aportació. Hem tingut, diputat Aragonès, un llarg 
debat, difícil, però satisfactori. I també volem agrair 
a Esquerra Republicana de Catalunya la seva feina. 
Volem agrair a la diputada Geli la seva abstenció, del 
Moviment d’Esquerres. Gràcies, diputada per l’hones-
tedat amb què ha plantejat la qüestió. I a tots els grups 
parlamentaris, les seves aportacions; a tots els grups, les 
seves aportacions. També. Semblaria que a algun di-
putat, per algun gest que fa, li molesta que agraïm les 
seves aportacions. Allà vostès. La gentilesa d’aquest 
grup parlamentari és reconèixer les aportacions de les 
seves intervencions.

Segona qüestió, el context econòmic. Podríem arribar 
a un acord, senyores i senyors diputats, per transmetre a 
l’opinió pública la idea següent? Sortim de la crisi. I ho 
fem sobre la base d’indicadors sòlids: parlem del PIB, 

parlem de l’IPC, parlem de les exportacions, parlem 
de l’índex de confiança, parlem de l’índex de produc-
tivitat, parlem de la reducció de despesa de les famí-
lies. Estem sortint de la crisi. I l’opinió pública, més 
enllà dels debats en el Parlament, ha de conèixer que 
aquest és un element positiu. Que jo crec que, si vos-
tès em disculpen, diputades i diputats, tots els grups 
parlamentaris, sense excepció, tots, amb totes les re-
cances, amb totes les limitacions i amb totes les críti-
ques, poden acceptar com un element que pot esdeve-
nir finalment un element positiu. Podríem aconseguir 
un acord sobre aquest punt per enviar a la ciutadania 
el missatge de «sortim de la crisi», i al mateix temps, 
enviar un reflex a la societat que això no està acabat ni 
molt menys.

El darrer diputat que intervenia feia un llistat, doncs, de 
dades colpidores; crec que exactes, en general, però 
colpidores. Vostès creuen que aquest grup parlamen-
tari o aquest Govern no és sensible a aquest tipus de 
dades? Doncs, és clar que ho és, naturalment que ho 
és. El que diem és que treballem en la línia de poder 
ajustar a l’alça aquestes expectatives perquè aquestes 
dades millorin. I creiem que ho fem amb una políti-
ca que és la política més adequada per aconseguir-ho. 
I les eines que tenim, que són, com algunes vegades 
hem explicat, en els dos debats anteriors, eines molt, 
molt justetes, a vegades, per aconseguir els nostres 
propòsits. Però hem de poder dir a la ciutadania «Su-
perem la crisi –estem en el bon camí–, som sensibles 
al patiment de tanta i tanta i tanta gent en el país, en-
cara, i no deixarem a ningú –a ningú– fora de la pos-
sibilitat de la cobertura de l’acció de govern, a ningú.» 
Això és defensar la societat del benestar? Sí, a parer 
meu sí. Però defensar-la en termes molt concrets. No 
deixarem que cap ciutadà quedi lliure i indefens da-
vant de la crisi. I això és la proposta que nosaltres de-
fensem amb aquest pressupost.

Tot dient una qüestió que a mi em sembla molt im-
portant, també, per a la ciutadania: la percepció de 
l’entrada i de la sortida de la crisi té els seus ritmes. 
Recordin que havíem dit en aquest Parlament que ha-
víem tingut la percepció, la ciutadania, que la crisi va 
començar, recordin-ho, més tard del que va comen-
çar. La ciutadania sempre té la percepció que la crisi 
comença més tard. Ara, la ciutadania té la percepció 
que la crisi acabarà més tard. Doncs, no; va començar 
abans i acabarà a temps. I les polítiques del Govern 
han d’ajudar perquè acabi a temps. I siguem generosos 
per reconèixer que estem en aquest punt, en aquesta 
inflexió que si fem les coses i no ho esgarrem, sorti-
rem de la crisi. I de qui serà mèrit, això? De la ciuta-
dania. I del Govern? En la mesura que hi hem ajudat. 
I de tots vostès? En la mesura que ens han criticat. Pe-
rò aquest és el mèrit d’una ciutadania que ha batallat 
per sortir de la crisi. I aquí hi ha una eina, aquí una 
política per tractar de sortir d’aquesta crisi, malgrat la 
percepció dels ritmes que cadascú té de la crisi.

Quines són les nostres prioritats? Tres; les hem dit, i 
algun diputat, singularment el diputat Aragonès, les 
ha recollit també en la seva intervenció: generar i go-
vernar per al creixement, impulsar el creixement; gover-
nar per assegurar aquesta societat del benestar, en el 
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capítol de la despesa pública, i governar –atenció– per 
combatre les desigualtats. Les desigualtats, també.

Governar per al creixement, què vol dir, senyores i se-
nyors diputats? El conjunt de mesures, que algunes han 
estat criticades per vostès parcialment. N’esmento al-
gunes, en l’àmbit econòmic més estricte: l’aposta per la 
recerca i la innovació, la unificació dels centres tecno-
lògics avançats, l’adaptació de la formació professional, 
l’aposta per l’ocupació juvenil, l’instrument de l’Insti-
tut Català de Finances per al finançament empresarial, 
la millora de la competitivitat per al sector turístic, la 
potència de la competitivitat de l’economia en general; 
mesures orientades a fer que el país creixi i es reco-
negui amb la voluntat de crear riquesa i prosperitat per 
a tots. Aquest és l’objectiu. Riquesa i prosperitat per a 
tothom. I un govern que vol donar suport, també en 
l’àmbit de sanitat, també en l’àmbit de cultura, també 
en l’àmbit de l’educació, també en l’àmbit del territo-
ri; donar suport, acompanyar un país sense complexos 
i uns ciutadans sense complexos que entenen que han 
de créixer per tenir prosperitat i redistribuir-la. La ri-
quesa, per poder-la redistribuir, senyores i senyors di-
putats, s’ha de crear. I a vegades sento molta crítica res-
pecte a com distribuir la riquesa, però ens podem posar 
d’acord, estimats diputats i diputades, en com crear la 
riquesa, en com generar el creixement i que és aquesta 
la política més ajustada per combatre les desigualtats?

Alguns diputats, legítimament, en les seves intervenci-
ons, no tant avui com altres dies, han fet de la desigual-
tat la gran batalla política. És un tema de moda i és 
un tema real. És real i és de moda perquè és real. Però 
les desigualtats vol dir ser molt conscients, si vostès vo-
len dir la veritat a l’opinió pública, que les desigualtats 
vénen accentuades pel període de crisi. Si volen dir la 
veritat. Si vostès volen aprofitar, justament, que en èpo-
ca de crisi les desigualtats creixen i no hi ha res a dir 
al respecte, ho poden fer. Cadascú és lliure de la seva 
consciència. Però poden explicar que les desigualtats, 
naturalment, s’accentuen en un període de crisi. I nin-
gú n’està orgullós, que això passi. Tampoc el Govern, 
tampoc aquest grup parlamentari, tampoc vostès. Però 
creix la desigualtat.

Una altra pregunta diferent és: creix la desigualtat en 
tot el planeta?, creix la desigualtat, de veritat, en totes 
i cadascuna de les societats que aquest «maleït» ca-
pitalisme tortura fins a la mort? Doncs, no. I afortu-
nadament, milions de treballadors xinesos, milions de 
treballadors a l’Índia, milions de treballadors a l’Àfri-
ca, surten d’aquesta pobresa. Diu: «Escolti, però això 
no pot anar contra la igualtat a les nostres societats oc-
cidentals!» No, no pateixin, és clar que no hi pot anar, 
no pot anar contra la nostra igualtat, però explica la si-
tuació. I jo, que estic evidentment batallant, com tots, 
perquè la igualtat no creixi a la nostra societat, tinc 
temps, serenament, de poder advertir que aquest siste-
ma tan criticat genera que –atenció– milions i milions 
i milions de ciutadans tinguin nivells de prosperitat 
impensables; alguns, fins i tot, amb un règim com el 
comunista a la Xina, però amb una economia comple-
tament diferent de la que tenien.

Per tant, clar que sí al combat de la desigualtat, natu-
ralment al combat a la desigualtat. I nosaltres entenem 

–i vostès tindran l’oportunitat de comprovar-ho, i ben 
aviat– que els índexs de desigualtat baixaran a mesura 
que creixem; creixerà el PIB, baixarà la desigualtat. 
I, en definitiva, si baixa la desigualtat, tindrem oportu-
nitats per a tothom.

I vostès saben que això ha estat així. A la crisi dels 
anys setanta, va créixer la desigualtat, a Occident i als 
Estats Units; a la crisi dels anys noranta, va créixer la 
desigualtat. Als anys vuitanta havíem revertit la ten-
dència; als anys dos mil havíem revertit la tendència, 
i el pronòstic d’aquest humil diputat és que arribarà  
el 2015, el 2016, el 17, i revertirem aquesta tendència. 
I el que hem d’enviar és un missatge confiat a la ciutada-
nia que ho poden fer. No és l’Estat, que reduirà la des-
igualtat; són els ciutadans treballant, que reduiran la 
desigualtat. «No, no, això ho ha de procurar l’Estat.»  
Doncs, no, no. Si més no, aquest grup parlamentari té 
una idea clara d’ajudar cada ciutadà, un a un, però la 
riquesa de veritat la generen els ciutadans posats a tre-
ballar i posats a generar riquesa. És clar que ajuda el 
Govern!, però ajuda, el Govern, i aquestes són les con-
dicions, des del meu punt de vista, del joc, com jo les 
entenc, i no és només un problema de la redistribució 
per part dels governs. 

Necessito també fer una consideració, senyores i se-
nyors diputats, respecte al tema dels ingressos i el deu-
te històric, al qual alguns diputats s’han referit a bas-
tament. «Vostès van aplicar austeritat?» Sí. «Vostès 
reneguen de l’austeritat de tot un primer període?» No. 
Vam aplicar l’austeritat perquè no teníem altra cosa a 
fer que l’austeritat. Per cert, com el Govern tripartit 
va començar a aplicar l’austeritat, ho recordo perfec-
tament, en la darreríssima etapa de la presidència del 
president Montilla. Va començar, això, allà. Per què? 
Perquè el sentit comú ens deia que això..., havíem de 
limitar, en la mesura del possible, l’expansió de la des-
pesa. Diu: «Això era una sortida catalana a la crisi? Era 
una sortida espanyola a la crisi?» No, era una sortida 
general a la crisi. I societats com la francesa o la italia-
na han pagat aquesta manca d’aplicació de l’austeritat.

El que és nou, el que és específicament nou i el que 
ens agradaria poder discutir serenament amb vos-
tès és que aquesta austeritat té un límit. «No, reculen 
–reculen–, vostès reculen.» No reculem, els diem que 
l’austeritat té un límit, i l’ha manifestat el Govern di-
ent què?: «Ni una retallada més.» La ciutadania ha de 
saber que l’austeritat té un límit. I vam fer un esforç 
enorme, tots, la ciutadania la primera, però això té un 
límit. I el límit és ara, doncs, justament, que no intro-
duirem un sol element de retallada a la nostra despesa 
pública. Objecció: «I el dèficit?» Doncs, en som cons-
cients, que patirem; però també hem patit el 2014, i 
també patirem el 2015.

Bé, si nosaltres tenim una política de despeses, senyo-
res i senyors diputats, que és la que nosaltres hem fixat 
en el pressupost –amb les incorporacions que algun 
grup parlamentari ha cregut oportú de fer–, situada 
al voltant de 19.981 milions d’euros, que significa cap 
retallada –cap, cap retallada, cap–, quant necessitem 
per fer front als ingressos si volem un dèficit com el 
que volem tenir? Aquest és el debat. Pregunta, senyo-
res i senyors diputats: podem tenir un debat seriós? 
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No crec possible, senyores i senyors diputats, ciutadans 
del país, una estratègia d’oposició que digui el següent: 
«No retallin re. Incrementin la despesa, apugin els im-
postos»; alguns fins i tot diuen: «No apugem els impos-
tos.» I com es fa front a tot això? La gent sap, els ciuta-
dans saben que això és impossible. És molt elegant 
venir aquí i dir: «Atenció, ni un element pot perillar de 
la despesa pública. Gastin! Atenció, compleixin el dèfi-
cit!», ben elegant, «Atenció, no apugin els impostos!» 
–o algú et diu: «Apugin els impostos»; als altres això ja 
no els sembla tan correcte. I com fem front als paga-
ments? És molt elemental, la gent això ho sap; el que 
passa, que, senyores i senyors diputats, a vegades els 
nostres debats al Parlament són debats tancats entre 
nosaltres mateixos, repetim els arguments, som bastant 
insensibles als arguments i defensem, com és natural, 
vostès i nosaltres, els nostres punts de vista, passi el 
que passi, amb realitat o sense. Els matisos, pensen els 
diputats, pensem els diputats que els matisos es perden 
per a la ciutadania. No, no, no: no hi ha ni un sol matís 
que es perdi per a la ciutadania. Si volem gastar, neces-
sitem ingressar, i si necessitem ingressar hem de fer 
front, si volem controlar el dèficit, a un conjunt de par-
tides.

I què ens va semblar per part del Govern de la Genera-
litat de Catalunya? Que tenia sentit un front comú dels 
diputats i les diputades del Parlament de Catalunya 
per aquells ingressos que són nostres. Jo recordo, per 
exemple, debats amb el grup..., fixin-se que no cito cap 
diputat, per les al·lusions (rialles), però jo recordo de-
bats amb el Grup Parlamentari Popular i amb el Grup 
Parlamentari Socialista, on ens podíem posar d’acord 
en els conceptes que després il·luminen el nostre capí-
tol d’ingressos. Fixin-se bé: la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, 759 milions d’euros; la bestreta 
del Fons de competitivitat, 789 milions d’euros; una de 
més polèmica, la compensació de l’impost de dipòsits 
bancaris, 635 milions d’euros. Sobre els dos primers, 
algun dubte? Sobre els dos primers, algun diputat 
d’aquesta cambra diu: «Això no toca, això vostès no ho 
poden fer, no és nostre»? És nostre, i el poble de Cata-
lunya ha de saber que és nostre. I què fem? Creuem els 
dits i per, justament, poder adaptar el nostre pressupost 
exigim el que és nostre, els nostres ingressos.

Pregunta: no podríem anar plegats en tot això? Tant els 
repugna defensar conjuntament el que és nostre, el que 
els ciutadans entenen que és nostre? Diu: «Home, Tei-
xidó, i si no arriben?» Bé, i què volen? No és més nor-
mal que aquest Parlament lliuri una autèntica batalla 
pel que és nostre? Que junts puguem reclamar el que 
és nostre? Que demanem allò que és nostre i puguem 
tancar el nostre pressupost? A mi em sembla més rao-
nable, sobretot més eficaç, sobretot més just i més rea-
lista. Ara, si volen, ens inventem una partida, ens la in-
ventem; no va enlloc. I aquest Govern ha decidit que és 
clar que som sensibles al plantejament de: «Escolti’m, 
escolti’m, això ens fa por, això ens preocupa.» Natu-
ralment, ja ho sabem, però som sensibles a demanar 
allò que és nostre. No podríem convenir que aquest és 
el nostre deute històric? 

Aquestes comunitats de què parlem reiteradament, al-
gunes governades per alguns dels partits que estan 

aquí, han apel·lat al seu deute històric. Hem de ser dife-
rents els catalans en això? Però deixin-me que els digui 
una cosa, senyores i senyors diputats, que crec que con-
vé a Iniciativa, i al Partit Popular, i al Partit Socialista, 
i a Ciutadans; potser la diferència seria un grup, només 
un grup parlamentari d’aquesta cambra. No és raona-
ble mantenir amb l’Estat aquest debat? Vostès haurien 
d’estar interessants a mantenir aquest debat, no hau-
rien de lliurar el Govern de Catalunya a la desespera-
ció. Diputats del Partit Popular i del Partit Socialista, i 
d’Iniciativa fins i tot, i de Ciutadans, no lliurem el Go-
vern de Catalunya a la desesperació! Estem interessats 
a mantenir aquest debat, tanquem files per aconseguir 
aquests ingressos. No denunciïn que aquests ingressos 
no els tindran, expliquin als ciutadans que si els tenim 
progressarem, que si els tenim el nostre dèficit s’ajusta-
rà, que si els tenim són per a ells, i podem fer un front 
junts. Abans som diputats del Parlament de Catalunya 
que diputats diferenciats per veure quina és l’expres- 
sió que nosaltres demanem en la critica del Govern.

La presidenta

Senyor diputat...

Antoni Fernández Teixidó

Acabo, senyora presidenta, dient el següent. No sé veu-
re..., puc estar equivocat però no sé veure una estra-
tègia coherent en aquest tipus de crítica. Critiquem el 
Govern? D’acord. El volem afeblir? D’acord. Però bus-
quem algun tipus d’alternativa.

Per això nosaltres mirem amb esperança, senyora pre-
sidenta, que avui aprovarem aquests pressupostos. Els 
millors? No. Els que vostès voldrien? Tampoc. Els que 
desitjaríem? Tampoc. Però anem a veure si som capa-
ços de tenir, per a aquest Govern i per al que vingui 
–per a aquest i per al que vingui–, un pressupost que 
permeti garantir el creixement del país, com algun di-
putat, per cert, reclamava raonablement.

Acabo dient, presidenta, que apel·lem als diputats per 
garantir la confiança d’aquest país, per reconèixer l’es-
forç, no d’aquest Govern, dels ciutadans i les ciutada-
nes de Catalunya, un esforç immens, brutal, per sortir 
de la crisi. I jo els demanaria: no regategem als nostres 
conciutadans el mèrit d’haver caminat en la sortida de 
la crisi. És el seu mèrit, és el nostre reconeixement. 
Reconeguem aquest esforç, enviem aquest missatge 
d’esperança, enviem aquest missatge de confiança. 
I ho podem fer junts, malgrat que hi votin en contra. 
Estem en aquest moment. Sortirem de la crisi, la do-
blegarem. Crearem ocupació? Tindrem oportunitats. 
Oportunitats per a tothom? Prosperitat. Riquesa per a 
Catalunya? Riquesa per a Catalunya. Podem caminar 
junts? Podem caminar junts. I el destinatari qui és? 
Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

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

La presidenta

Suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda. 
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La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i un 
minut i es reprèn a les quatre de la tarda i tres minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i els lletrats Fernando Domínguez Gar-
cia i Miquel Lluís Palomares Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Economia i Coneixement, d’Ensenya-
ment, de Salut, de Cultura i d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La presidenta

Reprenem l’ordre del dia amb el quart punt, que és el 
debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre el Projecte de llei de 
mesures fiscals, financeres i administratives.

Projecte de llei
de mesures fiscals, financeres  
i administratives (tram. 200-00034/10)

Iniciarem el debat amb la intervenció dels grups parla-
mentaris, de major a menor, acabant pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, en un únic torn de màxim 
quinze minuts, per a la defensa de les esmenes reserva-
des, les subsegüents al dictamen del Consell de Garanti-
es Estatutàries i per posicionar-se sobre les esmenes pre-
sentades pels altres grups.

Té la paraula, en primer lloc, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’il·lustre 
senyor Josep Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Molt bona tarda, i gràcies, presidenta. Diputats, bé, com 
és sabut, el debat que afrontem, el debat d’esta Llei de 
mesures, no es pot separar del debat de la Llei de pres-
supostos, i responen, òbviament, a la mateixa lògica 
política. I la posició d’Esquerra Republicana sobre to-
tes dues lleis i la nostra predisposició a negociar-les i 
a votar-les avui de forma favorable vénen predetermi-
nades, com bé saben, pels acords que el passat 14 de 
gener van tancar el president de la Generalitat de Ca-
talunya, Artur Mas, i el president d’Esquerra Republi-
cana, Oriol Junqueras, acords que passen per celebrar 
unes noves eleccions el proper 27 de setembre, unes 
eleccions que han de permetre celebrar un referèndum 
que no vam poder portar a terme el passat 9 de no-
vembre, unes eleccions que han de permetre als cata-
lans, com a poble sobirà, decidir formalment el nostre 
futur a les urnes. L’acord entre Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana també comportava, entre altres 
coses, la priorització dels aspectes socials d’aquí a fi-
nals de la legislatura, i, en este sentit, durant estos me-
sos s’intentaran implementar i s’intentaran reforçar en 
el marc dels pressupostos per al 2015 algunes partides 
que pretenen afrontar els principals reptes socials que 
té el nostre país damunt de la taula. I al mateix temps 
que s’intenta prioritzar esta resposta a les prioritats i 
a les emergències socials derivades de la crisi econò-

mica, també s’intenta preparar, en el contingut de la 
Llei de mesures, el país per afrontar la transició nacio-
nal que esperem poder abordar de forma definitiva a 
partir del 27 de setembre, una transició nacional que 
hem de procurar que sigui el més ordenada possible, 
i esperem que així ho decidisquen favorablement els 
ciutadans del nostre país a partir del 27.

Tant un objectiu com l’altre requereixen superar les 
restriccions, sovint asfixiants, que mos imposa l’Es-
tat espanyol. I per a superar-les cal que en estos pres-
supostos puguem mantenir la despesa social i evitar 
noves retallades, i, com saben, s’afegixen 2.200 mi-
lions d’euros al pressupost d’ingressos, quantitat que 
ve determinada per ingressos, per partides, que hau-
rien d’arribar per part de l’Estat, ingressos que alguns 
grups d’esta cambra no es cansen de repetir que no ar-
ribaran, mos diuen. Este matí mos recordava la senyo-
ra Alícia Sánchez-Camacho que ni en els propers cent 
mil anys, acabarien arribant. 

I el que estaria bé, també, és que, a part de posar en dub-
te que arribaran estos ingressos, expliquéssem, que ca-
dascun dels grups aquí presents expliquem, què faríem, 
o què farien ells si haguessen de prescindir d’estos 2.200 
milions d’euros als nostres pressupostos. I de segur que 
una primera resposta serà que s’han d’eliminar aquelles 
despeses que en diuen «nacionalistes». Però, com bé sa-
ben, no n’hi han ni per a començar, i caldria que expli-
quessen, més enllà d’això, què consideren, o d’on retalla-
rien: quins hospitals tancarien, quines escoles tancarien, 
quants de treballadors públics farien al carrer. Perquè 
parlem d’una xifra molt substancial, de 2.200 milions 
d’euros que en estos moments són absolutament impres-
cindibles per a mantenir el sostre i el nivell de despesa 
del nostre país, perquè ja no hi ha més possibilitats per 
ajustar els pressupostos.

I també és imprescindible, per altra banda, superar les 
restriccions que mos imposa el marc de l’Estat espa-
nyol per a poder preparar estes estructures encamina-
des a afavorir la transició nacional. I és obvi que no 
intentem, avui, o no proposem avui, de crear estruc-
tures de caràcter autonòmic; no plantegem, avui, de 
crear estructures que s’emmarquen dins de l’Estatut 
d’autonomia del nostre país. Parlem de crear estruc-
tures d’estat, estructures que mos han de permetre la 
construcció de la futura república catalana. 

I en som plenament conscients, del que això significa, 
i que això significa superar els marcs legals vigents. 
Però per fer-ho, sempre que la ciutadania així ho de-
cidisca el 27 de setembre, per fer tot això, encara mos 
queda moltíssima faena a fer. I és fonamental que la 
fem, i que la fem ràpid, i que la fem molt bé, si podem. 
Però sobretot és fonamental que la fem. I avui no mos 
servix aquell vell eufemisme de fer-ho bé per acabar 
després no fent-ho, i avui el que mos correspon i el que 
és fonamental per atendre i per estar al nivell del que 
els ciutadans del nostre país se mereixen és procurar i 
és garantir esta transició estable. I hem de garantir a la 
ciutadania la continuïtat dels serveis públics i elimi-
nar el més mínim risc que puga afectar negativament 
una economia absolutament oberta i internacionalitza-
da com és la nostra, i hem de garantir als jubilats del 
nostre país que continuaran percebent les pensions, 
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als aturats que continuaran percebent puntualment 
les seves prestacions, als proveïdors de la Generalitat 
que continuaran cobrant, igual que els treballadors de 
l’Administració pública, i sobretot també hem de ga-
rantir que les principals infraestructures, que els prin-
cipals serveis bàsics i que els subministraments bàsics 
del nostre país continuaran funcionant perfectament. 

I alguns grups d’esta cambra mos diuen que han des-
cobert que les estructures d’estat són inconstitucionals, 
com si haguessen descobert la sopa d’all, i alguns di-
vendres passat celebraven amb entusiasme i amb de-
claracions triomfalistes que el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries..., i anunciaven la fi del procés, i 
anunciaven la fi del somni independentista, i anunciaven 
pràcticament la fi del món. Ahir, gairebé..., pocs dies 
després, ja no parlaven de la fi del procés, sinó que ja 
parlaven del fet que havíem fet un engany al Consell de 
Garanties Estatutàries. I, de fet, no hem fet ni una cosa 
ni l’altra. Hem adaptat les esmenes i hem adaptat el con-
tingut del projecte de llei que avui posarem damunt de 
la taula al contingut del dictamen. Per tant, no hem en-
ganyat cap..., ni hem intentat fer cap frau a cap consell, i 
molt menys a un consell tan important per al nostre país 
com és el Consell de Garanties Estatutàries. I, per altra 
banda, tampoc hem aturat el procés. Em sembla que en 
este país ja sabem que les sentències del Tribunal Cons-
titucional del Partit Popular no només no aturen el pro-
cés, sinó que mos recorden i mos refermen en les nostres 
conviccions. I últimament, i durant estos últims dies, 
mos han tornat a recordar com d’altes i de grans són 
les parets d’esta constitució, quan han revocat la Llei de 
consultes, quan han revocat la llei que mos ha de perme-
tre cobrar l’impost de dipòsits bancaris o quan han pro-
cedit a portar a terme una purga al jutge Santiago Vidal 
per motius merament ideològics.

I les lleis que avui intentem aprovar, i que espero que apro- 
vem, són dos eines que han de donar resposta i que po-
den donar resposta a estos objectius de prioritzar l’ac-
ció social i que mos han de permetre prioritzar la re-
cuperació de la crisi econòmica. Però també, per altra 
banda, som plenament conscients que malauradament 
són dos eines que tenen les mans lligades, per la crisi 
econòmica i per la situació financera d’un govern cata-
là amb uns ingressos absolutament insuficients i amb 
grans dificultats per a poder cobrir les necessitats en 
tots els àmbits de la nostra administració i de la nostra 
societat.

Tot i així, hem intentat prioritzar, molt, en l’àmbit de les 
aportacions que hem pogut fer des d’Esquerra Repu-
blicana..., hem intentat i hem hagut d’afinar molt el 
llapis, i hem intentat afrontar i reflectir les prioritats, 
intentant donar major cobertura en l’àmbit pressupos-
tari als aspectes més sensibles del nostre país. El meu 
company, en Pere Aragonès, este matí ho ha pogut ex-
plicar de forma més detallada. Simplement, fer-ne un 
breu repàs: hem aportat 10 milions d’euros per a aten-
dre la pobresa energètica; s’ha creat un fons per a be-
ques menjador per a les escoles bressol; hem aportat 
més recursos per a places residencials per a persones 
amb discapacitat física o mental, per a la dependència, 
per a la renda mínima, per a centres especials de tre-
ball, per a evitar els desnonaments, per a la inserció 

laboral i per a l’àmbit de l’educació, recursos que de 
segur són insuficients, però segurament menys insufi-
cients que els que es destinaven en la proposta inicial 
de pressupostos, aportacions que mos consta que han 
estat ben rebudes, que han estat ben valorades, per un 
importantíssim tercer sector social del nostre país.

I sobre el contingut específic de la Llei de mesures fis-
cals, voldria destacar alguns dels aspectes més impor-
tants que hem transaccionat i que hem treballat con-
juntament amb el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Hem plantejat, o plantejo, quatre blocs de mi-
llores en l’àmbit de la Llei de mesures. Un primer bloc 
que faria referència a l’àmbit de la funció pública, on 
se recupera, quatre anys després, la paga extra per a 
l’exercici del 2015 per a tots els treballadors de la Ge-
neralitat. Em sembla que tots convenim que els treba-
lladors de la Generalitat han fet ja prou esforç durant 
estos últims anys, un esforç econòmic que ha estat ne-
cessari, que ha estat important per al nostre país i que 
caldrà reconèixer en el futur, però que no podem allar-
gar més. Introduïm també en matèria de funció públi-
ca una sèrie de mesures que mos semblen molt impor-
tants, mesures que faran més justa i més transparent 
la retribució dels alts càrrecs de l’Administració cata-
lana, amb l’eliminació de les dietes per assistir a reu-
nions d’òrgans del Govern o consells d’administració 
de l’Administració catalana, fixant el sou màxim, el 
d’un conseller, incloent tots els conceptes retributius, 
incorporant també elements de retribució variable en 
funció d’objectius assolits, i creiem que és un pas sig-
nificatiu en la línia d’una major transparència de l’Ad-
ministració i també en la línia de racionalitzar la polí-
tica retributiva de l’alta direcció de la funció pública.

En un segon bloc, destacaria alguns aspectes de caràc-
ter social, com la inclusió de les clàusules socials en 
tots els contractes de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i del seu sector públic. També altres 
aspectes, com l’establiment d’un fons d’atenció per als 
subministraments bàsics per atendre la pobresa ener-
gètica o les bonificacions que hem introduït a les taxes 
de l’Administració catalana per a les famílies mono-
parentals, equiparant-les a les famílies nombroses.

En un tercer bloc, destacaria alguns aspectes de caràc-
ter territorial, com és, a proposta de Convergència i 
Unió, la determinació del pressupost del Consell Ge-
neral de l’Aran, o la celebració de la consulta el pro-
per 22 de març i la creació de la comarca del Moia-
nès abans del proper 24 de maig si així ho decidix la 
ciutadania del Moianès, i esperem que el proper 24 de 
maig, després del 24 de maig, durant el mes de juny, 
Catalunya puga constituir un nou consell comarcal, 
que de segur la gent del Moianès, i especialment el 
nostre company, en Dionís Guiteras, s’ho hauran gua-
nyat. També en l’àmbit territorial també s’incorpora la 
creació d’un fons per reactivar econòmicament els ter-
ritoris nuclears a partir del 10 per cent de l’impost so-
bre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, 
un fons que es va incorporar en el seu moment a través 
de la Llei d’impostos ambientals i que esperem que 
durant l’any 2015 es puga desplegar el seu reglament, 
de forma que el 2016 es puga ja començar a portar a 
terme una acció decidida per a reactivar l’economia 
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de les comarques nuclears i començar a preparar-les 
per al futur, per al futur després del tancament de les 
centrals.

I, finalment, el quart bloc seria el bloc de la prepara-
ció de les estructures d’estat, un bloc que, com ja he 
dit abans, pretén reflectir un compromís polític entre 
dos formacions polítiques, un bloc que pretén reflectir 
el consens en uns projectes, en unes prioritats, en uns 
terminis per a portar-los a terme, i un bloc que s’adap-
ta, com no podia ser d’altra manera, al contingut del 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, i que 
s’adapta també..., adaptem també unes esmenes pre-
sentades el mes de desembre en un context determi-
nat, les adaptem a un nou context, a una nova coopera-
ció entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 
i, per tant, adaptem també el contingut d’aquelles es-
menes al calendari que mos fixa el fet que hi hagen 
unes eleccions el proper mes de setembre. I allí on 
parlàvem de lleis incorporem plans directors, plans 
que han de projectar estes noves estructures d’estat i 
definir el seu model, i definir els passos que s’hauri-
en de seguir per a desplegar-les en un futur. I plan-
tegem, en estos plans directors, passar de reflexions 
genèriques i molt importants en el seu moment que va 
fer el Consell Assessor per a la Transició Nacional..., 
i el que plantegem és aterrar aquelles reflexions genè-
riques a projectes executius que són absolutament im-
prescindibles per a poder continuar avançant de forma 
decidida en la creació de les estructures d’estat.

Hem plantejat dintre d’estes esmenes, com no podia ser 
d’altra manera, el tema estrella: l’Administració tri-
butària de Catalunya. Dins del pla director, evident-
ment, el primer que hem de portar a terme és la im-
plementació d’aquelles competències pròpies que en 
estos moments encara tenim delegades a l’Administra-
ció central, com és la recaptació en executiva, com és 
la gestió de l’impost de patrimoni, com és la revisió 
en via administrativa de les reclamacions interposa-
des pels contribuents o com són aquelles competèn-
cies que es deriven de la gestió tributària a partir dels 
registradors de la propietat, que, com bé saben, encara 
avui cinquanta-tres de les cinquanta-set oficines que 
gestionen els impostos al nostre país estan en mans de 
funcionaris de l’Estat. Queda molta feina a fer en este  
àmbit. Hem de treballar també per a la creació de l’A-
gència Catalana de la Protecció Social, treballar de forma 
també decidida per tenir identificats tots els riscos en 
la continuïtat del funcionament de les principals infra-
estructures i serveis del nostre país i començar a refle-
xionar sobre com hem de donar resposta a una de les 
principals demandes que posa la Unió Europea per als 
seus estats membres, que és la regulació de la compe-
tència i la regulació d’aquells serveis i d’aquells sub-
ministraments estratègics per a un país.

En tot cas, a partir de les propostes que hem treballat 
conjuntament amb Convergència i Unió durant aquests 
últims mesos i Esquerra Republicana, estem convençuts 
que el text de la llei de mesures millora substancialment, 
i almenys és reconèixer que per part d’Esquerra Repu-
blicana agraïm la feina feta i valorem que els resultats 
han sigut francament positius i satisfactoris.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustre diputat. En nom del Grup Parlamen-
tari Socialista, té ara la paraula la il·lustre diputada se-
nyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Bona tarda, president. Conseller, diputats i diputades, 
bé, doncs, ara ens toca aquesta tarda poder debatre sobre  
la llei d’acompanyament als pressupostos per al 2015, 
una llei de mesures fiscals i financeres que justament té 
per objecte, i també com diu el seu títol, doncs, regular 
impostos, modificar taxes, és a dir, intentar cercar més 
ingressos per fer front a les despeses i així poder com-
plementar els pressupostos que vostès ens van presentar 
i que aquest matí s’han debatut. 

El Grup Parlamentari Socialista ja va presentar una 
esmena a la totalitat en aquest projecte de llei; ja vam 
explicar que, bàsicament, per què no compartíem el 
projecte, per dos motius que molt ràpidament, doncs, 
voldré comentar. El primer és que vostès de nou creen 
taxes, creen noves taxes i n’incrementen trenta-tres ja 
existents; algunes d’elles es van modificar fa tan sols 
un any, l’any 2014, no? Per tant, aquest afany seu de 
crear noves taxes i d’augmentar taxes nosaltres no el 
podem compartir, i més en el moment en què vivim, 
i em sembla que n’hem parlat molt a bastament aquest 
matí. En moments molt difícils, vostès segueixen apos-
tant clarament per una fiscalitat indiscriminada, per ta-
xes universals, perjudicant qui més està patint la cri-
si, que són els ciutadans, que són els petits empresaris 
i que són els autònoms. Taxes que significaran menys 
renda disponible per al ciutadà i, per tant, menys capa-
citat del ciutadà per poder consumir i per poder gastar 
i, per tant, que l’economia pugui funcionar molt millor 
del que ho està fent fins ara. Per tant, no podem es-
tar d’acord que vostès creïn noves taxes i n’augmentin 
trenta-tres, algunes ja modificades l’any 2014.

I tampoc podem estar d’acord que vostès modifiquin 
trenta-cinc lleis a través d’aquesta llei d’acompanya-
ment, perquè, com deia, l’objecte d’aquesta llei no és 
un altre que regular impostos o taxes. I per tant vos-
tès, per la porta del darrere, com sempre, a través d’un 
calaix de sastre, modifiquen preceptes legals evitant 
la participació, el debat democràtic i la transparència, 
que és un exercici habitual ja d’aquest Govern, però 
nosaltres això, evidentment, doncs, no ho podem com-
partir de cap manera. I a més a més, aquests trenta-
cinc preceptes legals que vostès modifiquen generen 
inseguretat jurídica, perquè al final, en no haver-hi 
tramitació parlamentària i no haver-hi debat parla-
mentari, doncs, no genera més que això. Per tant, una 
llei injusta, ho dèiem, per aquesta fiscalitat indiscrimi-
nada, però també una llei sense relat, una llei trampa 
que al que ens porta és a una modificació per la porta 
del darrere de moltes lleis.

Miri, nosaltres hem presentat 165 esmenes a aquesta 
llei de mesures, 852 a la llei de pressupostos, quasi mil 
esmenes a aquest projecte –és el més important que 
aprova aquesta cambra, perquè és el que fixa les prio-
ritats del Govern. Nosaltres, ja ho hem dit aquest matí, 
no les compartim, per això presentem totes aquestes 
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esmenes. Les nostres esmenes van bàsicament en dues 
línies: a eliminar algunes de les taxes que vostès plan-
tegen i, sobretot, l’augment de taxes que de manera in-
discriminada, doncs, fan i generen desigualtat.

Miri, li poso alguns exemples de taxes. En el sector 
agroalimentari, per exemple: vostès, i així ho tenen es-
crit, diuen que el sector agroalimentari és un dels sectors 
més importants de l’estratègia RIS3CAT, que és tant així 
que vostès en comptes d’ajudar les empreses i reduir els 
seus costos i que puguin ser més competitives, que pro-
bablement aquest és el nostre objectiu, vostès el que fan 
és augmentar els costos tant de l’aigua com dels residus 
d’aquestes empreses a través d’aquesta llei d’acompanya-
ment. Castiguen un sector que està patint molt, que ha 
vist reduït el seu pressupost en el 40 per cent gràcies a 
Convergència i Unió i a Esquerra Republicana, i a més 
a més, pateix any rere any com no se li paguen les sub-
vencions pertinents, perquè el retard és cada vegada més 
flagrant.

Però poso aquest exemple d’un sector que vostès sem-
pre atribueixen que és un sector estratègic, però en po-
saré un altre que vostès també moltes vegades el citen: 
els emprenedors, els autònoms. Els emprenedors, que 
sembla que ens han de salvar l’economia. Doncs, miri, 
un emprenedor que avui vulgui obrir una autoescola 
ha de pagar una taxa un 30 per cent més cara que l’any 
passat. Doncs, bé, si això és ajudar els emprenedors i 
aquells que han d’aixecar l’economia i ajudar a cre-
ar llocs de treball, expliquin-me vostès què és recol-
zar-los, perquè, realment, a nosaltres això no ens ho 
sembla. Per tant, no recolzarem la seva política d’aug-
ment de taxes i de creació de noves.

I després, per la porta del darrere, trenta-cinc precep-
tes, deia, de molt diferent envergadura: Institut Català 
de la Salut, Llei del taxi, Llei ferroviària, Servei Me-
teorològic de Catalunya, Idescat, CTiTI, Icaen, Llei de 
funció pública... En fi, modifiquen vostès trenta-cinc 
lleis que res tenen a veure a aconseguir més ingressos. 
Em sembla realment molt poc rigorós i molt poc seriós 
per part seva. 

Vull citar només dos exemples d’aquestes modifica-
cions que vostès fan: parlen..., sobre la Llei de fun-
ció pública, no?, perquè aquest ha sigut un tema molt 
important a la llei de pressupostos, perquè justament 
l’únic augment de despesa que fan vostès, excepte els 
88 milions d’euros que ha aconseguit posar el senyor 
Aragonès per a temes socials, doncs, a part d’aquests, 
l’únic que han augmentat és per a la paga extraordinà-
ria dels funcionaris i el 15 per cent de la jornada dels 
interins. Doncs, bé, malgrat que han fet això –nos-
altres ho hem recolzat, tot i que no ens sembla sufi-
cient–, han fet això, però després modifiquen alguns 
preceptes de la Llei de funció pública que a nosaltres 
no ens agraden gens i no ens convencen gens.

Vostès creen, per exemple, un fons de funcionaris inte-
rins per a programes temporals, i ara tots els funciona-
ris interins hauran de passar a la Direcció General de 
Funció Pública i ella distribuirà segons els programes 
temporals que hagin de desenvolupar. Entenem que, un 
cop desenvolupats aquests programes temporals, amor-
titzaran les places. Per tant, expliqui’m si no és una 

contradicció que, per un costat, allarguem la jornada 
al cent per cent als funcionaris interins, però, per al-
tre, els estem dient que un cop facin aquests programes 
temporals anirem amortitzant places. Bé, no ho entenc.

I l’altre, greu per nosaltres, és el tema de la mesa ne-
gociadora única. Vostès creen una mesa negociadora 
única, tampoc ens estranya; el que ens estranya és que 
Esquerra Republicana, d’alguna manera, ho recolzi. 
Convergència i Unió va recolzar la reforma laboral del 
Partit Popular i, evidentment, es va carregar d’aquesta 
manera la negociació col·lectiva. Amb aquest precepte 
també ho farà i, per tant, evitarà que es pugui negociar 
d’una manera raonable, amb transparència i sense 
obscurantisme, doncs, els acords laborals amb els fun-
cionaris públics. Em sap greu això perquè, probable-
ment, no necessita modificacions puntuals, la Llei de 
funció pública; el que necessita l’Administració és una 
reforma estructural que no s’ha fet i que, per desgrà-
cia, la vicepresidenta –ja ho hem dit altres vegades– 
no ha volgut entomar d’una manera valenta. I això, 
probablement, també ens ajudaria a ser més eficients 
i més eficaços.

I segon element que també modifica, que aquesta tam-
bé podríem dir que és quasi de traca i mocador, que és 
que modifica vint-i-quatre preceptes d’una llei que és la 
Llei 20/2009, de control d’activitats ambientals i acti-
vitats econòmiques, quan justament aquesta llei també 
la modifiquem amb una tramitació d’una llei que tenim 
en marxa, que és la de simplificació administrativa. 
Perfecte. És a dir, ara modifiquem una llei, però resul-
ta que amb una llei que tenim en tràmit també modifi-
quem aquesta llei. Escolti, sap què genera això, senyor 
Turull, a les empreses, que són les que demanen llicèn-
cies d’activitats per poder realitzar activitats en els mu-
nicipis? Inseguretat jurídica, això genera inseguretat 
jurídica. I si hi ha una cosa que volen les empreses, sí, 
és seguretat jurídica i seguretat política. I aquestes dues 
coses, per desgràcia, ni vostès ni Esquerra Republicana 
els les garanteixen. Això és el que passa en aquests mo-
ments en aquest país.

Però, bé, em voldria centrar en el tercer punt, impor-
tant, que és... –veig que al senyor Turull no li ha agra-
dat el que li he dit. Bé, el tercer punt és de les estruc-
tures d’estat. Esquerra Republicana va presentar un 
seguit d’esmenes –evidentment, són unes esmenes que 
va condicionar que fossin aprovades per Convergència 
i Unió per tal que Esquerra pogués aprovar els pres-
supostos–, unes esmenes que, bàsicament, plantejaven 
crear unes estructures d’estat. Entraré en detall en ai-
xò una mica més tard, però voldria dir dues coses. En 
l’acord de Convergència i Esquerra, l’acord que van 
presentar Convergència i Esquerra ara fa unes setma-
nes, deien que aquest acord volia complir dos objec-
tius: un, mantenir les polítiques socials o pal·liar els 
desequilibris o desigualtats a través de polítiques so-
cials, per això els 88 milions d’euros de 23.500 de des-
pesa no financera que hi ha al pressupost, i, per l’altra, 
crear estructures d’estat, preparar les estructures d’es-
tat per al resultat del 27 de setembre.

Bé, sobre la primera, jo, senyor Aragonès, no sé si 
vostè ha escoltat el senyor Fernández Teixidó a l’últi-
ma intervenció al migdia –crec que sí perquè vostè és 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  53

una persona seriosa i ha estat aquí durant tot el debat. 
Jo, després d’escoltar el senyor Fernández Teixidó, no 
entenc com Esquerra Republicana pot votar favorable-
ment aquests pressupostos. Ha fet un discurs antiso-
cial, ha fet un discurs una persona que no està a la re-
alitat i que no coneix el que està passant. Fixi’s que el 
Fernández Teixidó ha dit que en aquests moments no 
hi ha cap ciutadà sense cobertura social! Miri, escol-
ti’m, Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, pàgi-
na 45 d’aquest informe –ho dic perquè ho poden bus-
car i llegir–, diu: «Hem passat en els darrers temps de 
230.000 a 460.000 pobres servers a Catalunya.» No 
en risc de pobresa, severs, pobres severs. Hem dupli-
cat aquesta taxa. És la comunitat autònoma, aquesta, 
la nostra, la catalana, que més pobres severs aporta a 
les dades de la crisi. No crec que nosaltres puguem es-
tar molt contents d’això. És una dada greu. 

I ha dit, el senyor Fernández Teixidó: «És que està de mo- 
da parlar de desigualtat, està de moda parlar de pobre-
sa.» Miri, escolti, no està de moda, és que això és un 
drama –és que això és un drama. Vostès van veure el 
programa sobre pobresa infantil el diumenge al 30 mi-
nuts? Perquè, escoltin, el Twitter bullia, la gent esta-
va indignada. Escolti, és que a mi em fa vergonya es-
tar asseguda en aquests escons, em fa vergonya que 
siguem polítics i no siguem capaços de resoldre aquest 
problema tan greu. Un drama, no una moda, com ha 
dit el senyor Fernández Teixidó. Jo crec que les co-
ses s’han de prendre una mica seriosament, que hi ha 
gent i hi ha nens que ho passen molt malament a Ca-
talunya. I el senyor Fernández Teixidó ha vingut aquí 
a explicar-nos una milonga que no es pot creure nin-
gú. Per tant, em sorprèn, em sorprèn, senyor Arago-
nès, que vostè després de la seva intervenció encara 
pensi que poden votar aquests pressupostos amb Con-
vergència i Unió.

I deia el Pau Marí-Klose fa uns dies, deia: «Ha crescut 
més la desigualtat a Catalunya que a Anglaterra amb 
la Thatcher i a Estats Units amb en Reagan.» Déu n’hi 
do! Això ho deia..., sí, sí, ho deia, no ho dic jo, eh?, 
ho diu un sociòleg, una persona entesa i, per tant, es-
coltin, em sembla que ens hauríem de mirar una mica 
més el que està passant al nostre país si és que no ho 
coneixem. Ens ho hauríem de mirar una mica més.

Però, bé, jo suposo que Esquerra Republicana en aquest 
tema, doncs, s’ha donat per vençuda en el tema social 
i ell està per treballar per les estructures d’estat. I aquí 
em voldria aturar. Miri, algun diputat ho ha dit aquest 
matí, jo, una de les coses que nosaltres no entenem, 
el meu grup no entén és com vostès, que parlen tant 
de mandat democràtic, abans d’unes eleccions en les 
quals vostès diuen que el poble català haurà de decidir 
què vol, ja han decidit pel poble català que sí volen ser 
independents i que sí s’han de crear estructures d’es-
tat. Però si encara no hem votat. O és que vostès ja 
saben el que vol el poble de Catalunya? Doncs, escol-
tin, són vostès molt llestos, podrien dedicar-se a fer al-
tres coses també si resulta que saben el futur sis mesos 
abans que passin les coses. És que el poble de Catalu-
nya no ha decidit, i ens sap greu que vostès, que parlen 
tant de mandat democràtic, doncs, no se’l creguin i, 

per tant, posin el carro davant dels bous, com moltes 
vegades fan, i ja comencin a crear estructures d’estat. 

Però, miri, els ha sortit una mica malament la jugada, 
perquè resulta que el Consell de Garanties Estatutà-
ries els ha dit que les estructures d’estat que vostè vol-
dria crear no les pot crear. Sí, senyor Junqueras, em 
sap greu, perquè no ho compleixen, ni l’Estatut de Ca-
talunya, que és veritat que Esquerra Republicana no el 
va votar, ni la Constitució espanyola. I per tant, com 
que no compleixen cap d’aquests dos ni respecten cap 
d’aquests dos preceptes legals, doncs, no poden tirar 
endavant aquestes estructures que vostès volien crear 
i que van presentar a través d’unes esmenes a la llei de 
mesures.

També curiós el seu procediment, perquè en la comis-
sió on es presenten les esmenes vostès van fer una co-
sa insòlita, almenys per la diputada que els parla –ara 
faig de Fernández Teixidó–, i van votar-se en contra 
de les esmenes que vostès van presentar. És a dir, vos-
tès van presentar unes esmenes a la llei d’acompa-
nyament, se les van votar en contra, així no quedaven 
aprovades, no tenien el perill que el Partit Popular de-
manés un informe al Consell de Garanties Estatutàri-
es per tal que passés el que ha passat finalment. Ah, o 
no? Ah, doncs, llavors, a veure si m’expliquen vostès 
què passava, que és que havien d’acabar de negociar 
amb Convergència i Unió? El cas, sigui una cosa o si-
gui una altra, és que vostès van votar-se en contra de 
les seves pròpies esmenes; una cosa insòlita probable-
ment en aquest Parlament. I després, posteriorment, el 
Consell de Garanties Estatutàries, amb el ponent Joan 
Ridao, ha dit, ha dictaminat –i l’informe és molt llarg– 
que aquestes estructures d’estat no es poden crear en 
la seva gran part perquè, doncs, no respecten aquests 
dos preceptes que comentava abans.

I ara vostès, doncs, ens presenten unes..., fa unes ho-
res, tot s’ha de dir també, fa unes hores, ens presen-
ten unes transaccions alternatives a aquest informe del 
Consell de Garanties en què plantegen bàsicament fer 
plans directors, plans estratègics, que ens hauran de 
portar un dia a les estructures d’estat. 

I a mi ja em sembla bé, que facin això. Ara, això tam-
poc val molts recursos, suposo, perquè al final hi ha 
un equip potent a la Generalitat que pot treballar en 
aquest sentit. Ho dic perquè per a l’Agència Tributària 
de Catalunya hem contractat dos inspectors de l’Estat 
perquè ens facin plans estratègics, o ens facin el full 
de ruta cap a aquesta nova agència, i hi han uns re-
cursos aquí dedicats a això, per exemple. I nosaltres, 
a més a més, quan els ho hem demanat, i ho vam de-
manar a l’anterior Ple, que el que caldria fer, més que 
una nova agència, és..., quin és el model d’agència, cap 
a on ha d’anar l’agència, per tant fem un pla estratègic, 
ens van dir que no. Ara ho faran. Ens n’alegrem. Es-
perem que tots aquests plans directors que vagin fent 
vostès sobre l’agència tributària, sobre l’agència de 
protecció social i cada una de les estructures vinguin 
a aquest Parlament, no com ha passat amb l’agència 
tributària, que ens hem trobat l’estudi via llibre a les 
llibreries, podríem dir, sinó que vinguin vostès aquí, 
siguin transparents, comparteixin la informació i pu-
guem debatre aspectes tan importants.

Fascicle segon
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També els ho recordo: estructures d’estat no només 
són aquestes. Tenim estructures d’estat en aquest pa-
ís ja funcionant i que per desgràcia desmantellen, 
com l’educació i la sanitat. Els ho diem moltes vega-
des. Home, doncs prenguin-se una mica seriosament 
aquestes que ja estan en funcionament i mirin que 
vagin millor, no fos cas que el 27 de setembre no és 
que hagin de crear, és que hagin de rehabilitar aques-
tes que en aquests moments passen pels moments més 
baixos de Catalunya pel que fa als recursos i a la dedi-
cació que vostès els fan.

Per tant, ens sap greu, però no podrem votar favorable-
ment aquesta proposta que vostès ens presenten. I tant 
de bo que Esquerra Republicana es plantegés també el 
seu posicionament, perquè ni polítiques socials ni es-
tructures d’estat. 

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula l’il·lustre senyor José Antonio Coto. 
(Pere Aragonès i Garcia demana per parlar.) Sí, senyor 
Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Sí, per al·lusions. (José Antonio Coto Roquet diu: «Des-
prés del debat; després del debat, home!)

La presidenta

Senyor Coto, és vostè, el que ho ha de dir? (Rialles.) 
D’acord? (Pausa.) Té trenta segons. 

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, presidenta. No, per al·lusions de la diputada Ro- 
mero. En tot cas, nosaltres no necessitem ni mirar el 
30 minuts ni el Twitter per saber que hi ha pobresa 
en aquest país. Que hi ha pobresa ho veiem cada dia en 
molts veïns i veïnes nostres. Per això hem incrementat 
en aquests pressupostos la dotació de la renda mínima; 
es creen unes beques menjador per a les escoles bres-
sol; s’implementa el programa «Forma i insereix» per 
a les persones que estan en situació de dificultats per a 
la integració laboral. Per tant, a nosaltres no ens cal, 
això. I, en tot cas, com deia l’Evangeli de Sant Mateu, 
«pels seus fets els coneixereu». Aquests són els nos-
tres. Els seus són abaixar impostos als casinos.

La presidenta

Senyor Coto. (Alícia Romero Llano demana per par-
lar.) Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Miri, senyor Aragonès, jo ara no voldria començar amb 
vostè aquí un debat que probablement no pertoca. Però 
escolti’m: 23.500 milions d’euros de despesa no finan-
cera, que vol dir despesa dedicada a polítiques socials, 
educatives, sanitàries, etcètera; vostès n’han aconseguit 
treure de més 88. Escolti’m, felicitats! Però és que les 

engrunes, aquesta caritat, aquesta assistència que vostè 
fa..., no és necessària, no n’hi ha prou. Hi ha molts pro-
blemes a Catalunya que vostès no resolen.

La presidenta

Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, deien 
abans que vostès llegeixen el futur. El que està clar 
que no llegeixen són les enquestes. Jo li recomano, 
senyor Junqueras, que les miri, perquè de fa un any 
a aquí ha perdut tretze diputats, d’acord amb les en-
questes que es publiquen. El que afirmava vostè lite-
ralment, «no donaré mai més suport a un pressupost 
autonòmic»..., doncs, bé, avui vostè tornarà, vostè per-
sonalment, a donar suport a un pressupost autonòmic.

Senyores i senyors diputats, aquesta Llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives ha estat un nou 
fracàs de Convergència i Unió i d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. El separatisme ha perdut comple-
tament. Va perdre fa dos anys i mig quan el senyor 
Mas volia una majoria excepcional i va perdre dotze 
diputats; ha perdut quan s’ha passat dos anys i mig a 
les ordres d’Oriol Junqueras sense governar per als 
problemes reals de la gent i dedicant aquests dos anys 
a un Consell de la Transició Nacional, a declaracions 
il·legals de sobirania, a llibres negres contra el Govern 
d’Espanya i a tapar l’absoluta incompetència del Go-
vern de la Generalitat. I, com no, també s’han dedi-
cat, aquests dos anys i mig, a una consulta el 9 de no-
vembre, on mentre el senyor Junqueras es dedicava a 
comptar vots el senyor Mas es dedicava a abraçar-se 
amb la CUP, o on Carme Forcadell feia, de fet, de pre-
sidenta de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta situació inestable ha portat que el senyor Mas 
torni a fer l’únic que sap fer, que és convocar elecci-
ons anticipades de nou. Tres eleccions en cinc anys a 
Catalunya. Ni a Itàlia voten tantes vegades com aquí. 
Artur Mas passarà a la història per dos fets: ser el fill 
polític de Jordi Pujol i ser el president de les eleccions 
anticipades. 

Aquesta llei que avui debatem, que és la que acompa-
nya els pressupostos per garantir els ingressos per po-
der finançar les despeses, en té molt poc, d’econòmica. 
Es dedicava bàsicament, a partir d’esmenes, a intentar 
desconnectar-nos del conjunt d’Espanya i de la Unió 
Europea; volien crear una seguretat social paral·lela, 
cosa que hauria posat en perill la pensió d’1.200.000 
catalans; volien expropiar, al més pur estil chavista, 
els béns propietat de l’Administració General de l’Es-
tat a Catalunya; volien controlar els òrgans de regu-
lació de la competència, imaginem que per depurar 
aquelles empreses i empresaris, la gran majoria, que 
no són separatistes; volien inclús controlar la seguretat 
nuclear. S’imaginen Oriol Junqueras manant sobre la 
seguretat nuclear? Quin perill, senyores i senyors di-
putats, quin perill.

Fa poques setmanes coneixíem com el Govern del se-
nyor Mas creava 45.000 unitats monetàries de moneda 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  55

falsa al marge de l’euro, investigat per la fiscalia; tam-
bé hem conegut la voluntat de crear un banc central 
català, i a inici d’any vam conèixer com el senyor Mas 
anunciava la creació de cinquanta noves ambaixades 
catalanes. Avui pretenen, amb noves esmenes, incor-
porar el que ja sabem que és il·legal, antiestatutari i an-
ticonstitucional. Siguin lleis o plans directors, o com 
en vulguin dir, el Partit Popular no permetrem que 
ningú ens faci estrangers en el conjunt d’Espanya. Som 
catalans, espanyols i europeus, i ho continuarem sent.

Les anomenades «estructures d’estat», senyores i se-
nyors diputats, no les ha tombat ni el Tribunal Consti-
tucional, ni el Govern d’Espanya, ni cap jutge del Tri-
bunal Suprem, ni el Congrés dels Diputats, ni el Senat. 
Ha estat el Consell de Garanties Estatutàries, òrgan 
creat per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, on la 
majoria de membres són a proposta de Convergència 
i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs 
bé, per unanimitat, el Consell de Garanties Estatutà-
ries ha tombat totes –totes– les estructures d’estat pac-
tades entre ERC i Convergència i Unió. Per tant, se-
nyors d’ERC i Convergència i Unió, els demanem que 
no insultin el Consell de Garanties Estatutàries, que res-
pectin i acatin els dictàmens d’aquest consell.

Vostès, senyores i senyors diputats, diputats d’Esquer-
ra Republicana i Convergència i Unió, han fet filibus-
terisme parlamentari presentant esmenes que en la 
Comissió d’Economia vostès, Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió, es van autovotar en contra per 
poder transaccionar a posteriori i així escapar del con-
trol del Consell de Garanties Estatutàries. És penosa, 
la seva forma de fer política. Intenten enganyar els ca-
talans; intenten enganyar el Govern d’Espanya; inten-
ten enganyar el Parlament, i, per si no n’hi havia prou, 
també intenten enganyar el Consell de Garanties Esta-
tutàries. Però no aconsegueixen enganyar ningú. Per-
què se’ls veu, i de molt lluny.

Van fracassar, com deia, a les últimes eleccions antici-
pades; van fracassar a la consulteta, on només va anar a 
votar el 28 per cent, comptant menors d’edat i persones 
que no tenien dret a vot, i ara han fracassat amb les es-
tructures d’estat. 

Senyores i senyors diputats, ara entenem totes les crí-
tiques que hem vist durant aquestes setmanes de Con-
vergència i Unió i Esquerra Republicana perquè el Par-
tit Popular demanéssim sol·licitud de dictamen, com 
permet l’Estatut, al Consell de Garanties Estatutàries. 
Ara ho entenem. Vostès sabien que el que feien vostès 
era il·legal, i no volien que es sabés. 

El senyor Turull i el senyor Pere Aragonès, portaveus 
del senyor Mas i del senyor Junqueras, haurien com 
a mínim de demanar disculpes per totes les barbari-
tats que han dit sobre el Partit Popular i la decisió de 
portar-ho al Consell de Garanties durant aquestes últi-
mes setmanes. I el senyor Aragonès, si tingués un mí-
nim de dignitat –un mínim– dimitiria, deixaria de ser 
el portaveu d’economia d’Esquerra Republicana en el 
Parlament de Catalunya, vistes les esmenes que vos-
tè va presentar –vistes les esmenes que vostè va pre-
sentar. Perquè, per culpa seva, senyor Aragonès, per 
culpa seva, per culpa d’aquestes esmenes il·legals, el 

pressupost ha estat aturat un mes, cosa que ha perju-
dicat moltes persones a Catalunya, les partides socials 
que hi anaven destinades. Fam i fred –fam i fred– ha 
patit molta gent a Catalunya per culpa de les esme-
nes del senyor Aragonès, que ens van obligar, al Grup 
Parlamentari del Partit Popular, a portar aquest dicta-
men al Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, se-
nyor Aragonès, demani disculpes, i si té un mínim de 
dignitat dimiteixi com a portaveu d’economia del seu 
grup parlamentari.

Vostès, els separatistes i el seu projecte polític, neces-
siten crisi econòmica per poder guanyar adeptes. És un 
projecte fanàtic que només els va bé si hi ha dificultats 
econòmiques i atur, que els utilitzen vilment culpant la 
resta d’espanyols de la situació econòmica quan hi ha 
crisi i atur. En la mesura que l’economia creix, que es 
reactiva el consum i que disminueix l’atur, vostès per-
den. I per això l’obsessió del senyor Mas i del senyor 
Mas-Colell l’any 2012 perquè Espanya demanés la in-
tervenció de la troica, perquè així seríem més pobres 
i seria l’única forma que tindrien vostès perquè el seu 
projecte polític separatista tingués alguna opció políti-
ca. I és per això que vostès presenten avui una Llei de 
mesures fiscals i financeres que perjudica la reactivació 
econòmica.

Senyores i senyors diputats, estem davant d’una llei on 
s’incrementen les taxes de nou i es perjudica la rebai-
xa d’impostos del Govern d’Espanya. Mentre el Go-
vern d’Espanya fa una rebaixa d’impostos, que va 
entrar en vigor l’1 de gener del 2015 i que farà que 
1.267 milions d’euros tornin a les butxaques dels con-
tribuents catalans, el Govern d’Artur Mas planteja no-
ves taxes, noves taxes que castigaran els agricultors, 
per exemple. Proposen castigar la cultura amb una 
taxa per filmacions i sessions fotogràfiques en espais 
públics. Castiguen els estudiants universitaris incre-
mentant la taxa per obtenir el títol universitari. Molt 
social, el nou país, senyor Junqueras; molt social, aug-
mentar les taxes als estudiants. O augmentar les ta-
xes, per exemple, als estudiants d’idiomes. En un mo-
ment en què és fonamental aprendre idiomes, resulta 
que vostès fan més difícil poder estudiar en una escola 
oficial d’idiomes. Molt social, senyor Junqueras, molt 
social. Perjudiquen fins i tot els pescadors recreatius. 
Què els han fet, senyors diputats d’Esquerra Republi-
cana i Convergència i Unió, els pescadors recreatius, 
que els hagin de posar taxes? Què els han fet? Cas-
tiguen les empreses farmacèutiques amb noves taxes. 
Vostès, que no paguen els medicaments dels malalts, 
resulta que posen noves taxes a les empreses que fa-
briquen medicaments. Perjudiquen qui vulgui obrir 
una entitat de distribució de medicaments per a l’ús 
humà. Imaginem que deu ser, aquesta taxa, per afa-
vorir algun dinamitzador econòmic, amic íntim d’Ar-
tur Mas, que deu tenir interessos en alguna empresa 
d’aquest sector i que no vol que hi hagi noves empre-
ses en aquest àmbit. Perjudiquen les empreses que 
produeixen productes cosmètics. Imaginem que per 
afavorir algun altre dinamitzador d’empreses o dina-
mitzador econòmic, amic d’Artur Mas, a l’estil Jordi 
Pujol jú nior, per exemple. Castiguen el sistema de far-
macovigilància. Inclús, creen una taxa per l’obertura 
d’auto escoles. El mateix, imagino que per afavorir al-
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gun altre dinamitzador econòmic a qui el senyor Mas 
mai deixaria sol. Imaginem que és perquè deu tenir 
interessos en aquest sector. I, per si no n’hi havia prou, 
també perjudiquen els comerciants que vulguin recla-
mar qualsevol sanció.

Estem, senyores i senyors diputats, davant d’una llei 
que fa encara més insuportable, fiscalment parlant, 
viure a Catalunya. Som la comunitat autònoma on es 
paguen els impostos autonòmics més alts de tot Es-
panya. Els impostos que es decideixen aquí, que de-
cideix el senyor Artur Mas amb el senyor Junqueras, 
són els més alts de totes les comunitats autònomes 
d’Espanya.

Vostès ja no saben què fer per aturar l’economia cata-
lana: impostos altíssims, malbaratament en llibres ne-
gres, anunciar vagues d’una setmana –Junqueras di-
xit–, inventar-se les xifres del pressupost, provocar la 
fallida de Spanair, falsificar moneda o clandestinitat 
fiscal durant trenta-quatre anys; inclús prohibir les ac-
tivitats tradicionals de les Terres de l’Ebre, una terra 
on hi ha una gran passió i una gran activitat en el sec-
tor de la tauromàquia i que vostès el que fan és perju-
dicar-la de nou tombant les esmenes que permetin que 
els turistes, en lloc d’anar-se’n a Castelló, puguin anar 
a les Terres de l’Ebre, perquè vostès tornen a la seva 
política de prohibicions envers les activitats tradicio-
nals i centenàries de les Terres de l’Ebre. O enganyar 
amb Eurovegas i Barcelona World, que ni està ni se 
l’espera.

Quatre anys en què el Govern del senyor Artur Mas 
haurà incrementat els impostos i les taxes i creat noves 
taxes i nous impostos més de cent vegades. Aquest és 
el seu balanç. (Veus de fons.) Sí, sí, més de cent vega-
des. Fet que demostra que el senyor Artur Mas es de-
dica a gastar i els catalans a pagar. Amb un objectiu 
molt lamentable, que és donar suport a una política, 
aparentment, que hauria d’afavorir a tothom, però que 
només beneficia un grup molt concret de persones. 
A això se li diu «aprofitar-se de la gent»; això és el que 
tenen en comú el separatisme i polítiques demagògi-
ques com les de Pablo Iglesias and company.

Vostès utilitzen aquesta llei d’acompanyament dels pres-
supostos per intervenir en multitud d’àmbits de la nos-
tra societat: la salut, el consum, l’energia, les condicions 
dels treballadors públics, les propietats forestals, el medi 
ambient.

Han tombat qualsevol iniciativa a favor de la llibertat 
que ha presentat el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar, com, per exemple, demanar –una mesura jo crec 
totalment lògica, parlin amb el sector– que els taxis, 
per exemple, els dies que hi ha obertura de comerços 
en festius puguin operar en una major quantitat i no si-
gui com un dia festiu més. Això, per exemple, vostès 
ho han rebutjat.

Per això, des del Partit Popular, reclamem que algun dia 
la Generalitat de Catalunya sigui capaç de fer allò que 
no ha estat capaç de fer en trenta-cinc anys, que és abai-
xar algun impost i alguna taxa.

No existeix, senyores i senyors diputats, cap maledic-
ció bíblica que faci que els catalans hàgim de pagar els 

impostos autonòmics més alts de totes les comunitats 
autònomes d’Espanya. Els catalans mereixem un go-
vern de la Generalitat de Catalunya que busqui man-
tenir una bona relació amb el Govern d’Espanya, que 
abandoni el llenguatge bèl·lic, insultant i separatista 
que tant agrada al senyor Mas i, especialment, al seu 
portaveu, el senyor Homs.

Senyors de Convergència i Unió, en el segle xix no hi 
ha futur, que és on vostès ens volen portar. Estem al se-
gle xxi, a l’any 2015, en el segle de les comunicacions, 
de les connexions, de la unió monetària, de la desapa-
rició de les fronteres a la Unió Europea, de les tecno-
lo gies de la comunicació i la informació i de les xarxes 
socials, no ens vulguin fer anar a viure al segle xix, es-
tem al segle xxi, volem continuar en el segle xxi.

Per això, perquè una altra Catalunya és possible, per-
què no mereixem estar condemnats ni a l’intervencio-
nisme extrem, ni a la ineficàcia econòmica perma-
nent, ni a polítiques socialment injustes, perquè això 
no passi, és imprescindible que Convergència i Unió 
deixen de governar la Generalitat de Catalunya com 
més aviat millor.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre senyor 
Joan Mena.

Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. I bona tarda a tots i a totes. Mirin, 
la llei de mesures pot servir per a dues coses, pot ser-
vir o per apuntalar l’estat del benestar, amb l’aplica-
ció d’un pla de rescat social, tal com venim reclamant 
des d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
o pot servir per apuntalar el capitalisme d’amiguets, 
tal com definia el senyor Ekaizer en la comissió d’in-
vestigació.

Avui, amb aquesta llei de mesures, el que vostès ens 
proposen és una fiscalitat poc justa, una fiscalitat que 
persegueix les persones més vulnerables i, a més, una 
fiscalitat gens valenta, que no s’atreveix amb aquells 
que tenen molts diners; imposen excessives taxes, ta-
xes que van a les butxaques d’una societat completa-
ment empobrida i, a més, la imposició als més vulne-
rables.

Com podríem fer d’aquesta llei una llei útil? Jo els 
poso dos exemples, hi ha dues mesures que nosaltres 
acompanyarem en aquesta votació. Felicitar-nos, per 
exemple, pel conveni amb Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, una proposta constructiva, feta 
des d’Iniciativa i Esquerra Unida per millorar el bon 
servei. Ens preguntem com és que aquesta mateixa 
proposta no es fa servir, per exemple, amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua o amb l’Agència de Residus. Po-
dríem fer servir aquest mateix model per a serveis tan 
importants com són la gestió de l’aigua i la gestió dels 
residus. I una segona mesura: gràcies a la pressió que 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  57

han exercit des de diferents àmbits, es posa fre a l’in-
trusisme en el tema del taxi. Per això demanarem la 
votació separada també de l’article 88 en aquest as-
pecte que votarem a favor.

Però, per contra d’això, per contra de tot això, vostès 
el que fan és servir la llei de mesures per carregar la 
romana contra les esquenes dels de sempre, contra les 
esquenes dels més vulnerables, dels que ho estan pas-
sant més malament, per garantir i blindar els privi-
legis dels més poderosos, i ho fan amb total falta de 
transparència, amb absoluta falta de transparència i 
opacitat meditada.

No vull deixar de denunciar la mala praxi en què vos-
tès han convertit aquesta llei. L’han convertit en un 
instrument per modificar el marc normatiu del nostre 
país per la porta del darrere, sense debat parlamentari, 
sense consens amb els agents socials i aprofitant el de-
bat de pressupostos per amagar canvis estructurals al 
nostre país, és a dir, amb total falta de transparència.

I això no ho pensem només els diputats i les dipu-
tades d’Iniciativa - Esquerra Unida; el mateix CTESC 
considera –i aquest és el segon cop que ja ho diu i ai-
xí ho qualifica– que la seva llei de mesures és fruit 
d’una mala pràctica parlamentària. Els insten, nosal-
tres també, a utilitzar vies ordinàries de modificació 
de les normatives. Caldria, ho repeteixo, fer servir la 
llei per apuntalar l’estat del benestar; per desgràcia, ni 
podem ni ens deixen anar molt més enllà, que és el 
que caldria, passa per destinar recursos i blindar le-
gislativament la lluita contra els desnonaments, la po-
bresa energètica, la malnutrició infantil, la reducció de 
les llistes d’espera sanitàries o la necessitat d’apostar 
per l’economia social i verda per poder reactivar-la. 
I el que vostès fan, amb la proposta que avui votarem, 
malauradament amb l’acord d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, és apuntalar el capitalisme d’amiguets. 
I els en posaré alguns exemples.

Els amiguets del Departament d’Agricultura, que ha 
abanderat les polítiques antiquades, antiecològiques i 
al mandat dels lobbys..., ara, a petició dels senyors de 
la caça, de l’aigua i de la fusta, segueix apostant per la 
caça, creant la reserva nacional de caça de la vall de 
Boí, la gestió del Centre de la Propietat Forestal o els 
interessos de qui ha de gestionar les quotes de l’aigua.

Els amiguets de les escoles concertades de l’Opus i 
dels Legionarios de Cristo, que mantenen –que man-
tenen– el seu concert, tot i no complir el precepte de 
coeducació de la LEC, amb 29 milions d’euros cada 
pressupost. Aquest import ens permetria, avui, poder 
construir les escoles públiques de Polinyà, en un in-
dret amb una alta perillositat; l’Escola dels Aigüerols, 
en barracons, o garantir la continuïtat d’escoles com 
l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor, o 
projectes d’institut escola, com són Les Vinyes.

Els amiguets del Departament de Sanitat, que en té i 
en té molts, que provoquen que vostès plantegin una 
modificació de la llei de regulació del Servei Català de 
la Salut, transferint la capacitat d’establir acords, con-
venis, concerts i encàrrecs de gestió del consell de di-
recció..., passen del consell de direcció al director del 
servei, és a dir, a un organisme unipersonal; sembla 

que han après molt dels casos com el de les contrac-
tacions de Corporación Fisiogestión, de les quals l’ac-
tual director del Servei Català de Salut era l’apoderat.

O parlem també dels amiguets que fan negocis amb la 
contaminació. Vostès continuen el treball de les lleis 
òmnibus i subordinen la protecció del medi ambient a 
l’activitat econòmica i relaxen els requeriments, sota 
l’excusa de l’agilitat administrativa, canviant la màxi-
ma de «qui contamina, paga» per la de «qui paga, pot 
contaminar».

O els seus amiguets de determinats mitjans de comu-
nicació, que, amb aquesta llei, podran fins i tot sal-
tar-se la Llei de l’audiovisual per encabir un encàrrec 
ad hoc a una empresa de comunicació determinada. 
Converteixen, per tant, la llei en un xec en blanc a les 
empreses audiovisuals que a vostès els tracten bé.

O podem parlar també dels amiguets que volen impedir 
la negociació col·lectiva, que aquesta llei també amena-
ça, i, a més, d’una manera sense diàleg amb els agents 
sindicals i sense consens, com segurament caldria.

Per tant, queda clar que els seus amiguets són les elits, 
els seus amiguets són les oligarquies catalanes, però 
també espanyoles i també europees; els seus amiguets, 
per desgràcia, no són els treballadors i les treballadores 
de Catalunya, no són les persones que més estan patint 
en aquests moments.

És aquesta també una llei que eternitza el desequilibri 
territorial de les nostres comarques. Hi ha comarques 
literalment abandonades per la gestió del Govern de 
Convergència i Unió, i, amb aquesta llei, es tornen a 
oblidar de les mateixes comarques. Concreten la se-
va acció de govern a l’àrea metropolitana i s’obliden 
que les Terres de l’Ebre, que el Baix Penedès, que la 
Conca de Barberà, que el Bages, que l’Anoia o que els 
Pirineus també són país, també formen part de Cata-
lunya. Estan, per tant, modificant el país i agreujant el 
desequilibri territorial.

En comptes d’aprofitar aquesta llei per construir un 
país més just, un país més lliure i un país més net, 
vostès l’estan dissenyant més injust, més dependent i 
més opac. Tenim la convicció que no és que no sàpi-
guen fer una Catalunya més justa, una Catalunya més 
neta i una Catalunya més lliure, sinó, simplement i 
clarament, que no la volen; vostès no la volen.

Vull també fer menció..., posicionant el meu grup pel 
que fa a la votació de les esmenes de les seves estruc-
tures d’estat. Com saben, ens vam abstenir en la vota-
ció a la comissió. Em sembla que vam ser els únics, 
perquè fins i tot Convergència i Unió i Esquerra Repu-
blicana hi van votar en contra. Nosaltres ens vam abs-
tenir i ens abstindrem també en les esmenes de modi-
ficació que han pactat Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana, i ens abstindrem, fonamentalment, per 
dos motius.

Primer, perquè no són creïbles. Mentre vostès ens di-
uen que estan construint estructures d’estat, les au-
tèntiques estructures d’estat, aquelles que cohesionen 
el nostre país se les estan carregant. L’escola públi-
ca, la sanitat pública, les polítiques socials, la garan-
tia d’ocupació i el dret d’accés als subministraments 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  58

bàsics, aquestes són les autèntiques estructures d’estat 
que cohesionen Catalunya; vostès el que fan és car-
regar-se-les. Sobre allò que ja tenim control o que ja 
tenim sobirania..., s’ho venen, ho privatitzen o ho per-
den, com és el cas de l’ATLL, dels túnels de Tabasa 
o el negoci que pretenen fer amb la gestió de les da-
des sanitàries. Les seves són estructures propagan-
dístiques. Arribem des d’Iniciativa i Esquerra Unida 
a aquesta conclusió. Perquè, escoltin, vostès s’omplen 
la boca constantment i diuen, diuen, diuen que estan 
construint estructures d’estat, però en realitat el que 
fan és vendre, vendre i vendre les poques que ja te-
nim; és a dir, estan deixant el país amb una mà al da-
vant i l’altra al darrere.

Segon motiu pel qual ens abstindrem. Més que estruc-
tures d’estat, segurament necessitem un estat amb es-
tructura. I l’estructura d’aquest estat ens la dóna, ho 
repeteixo, l’escola pública, que vostès la fan subsidià-
ria de la privada; la sanitat pública, que la parcel·len 
i la converteixen en un negoci; les polítiques socials, 
que estan desaparegudes; la garantia d’ocupació, i 
vostès fan del SOC un instrument poc útil, o el dret 
d’accés als subministraments bàsics, i l’han convertit 
en el millor negoci dels seus amiguets. Això hauria 
de ser un estat amb estructura, però a més ara canvi-
en aquestes estructures d’estat per plans directors; per 
tant, passem del fum al vapor, però tot continua en es-
tat de condensació.

Però també crec que vostès estan fent, senyors de Con-
vergència i Unió, un mal al procés de radicalitat de-
mocràtica que viu el nostre país. Les coses s’han de fer 
ben fetes. Què hem guanyat? Jo els pregunto a Con-
vergència i Unió i a Esquerra Republicana: què hem 
guanyat amb el fet que el Consell de Garanties Estatu-
tàries hagi hagut de dir que aquestes propostes són an-
ticonstitucionals i antiestatutàries? Què hem guanyat 
amb això, més enllà d’haver permès al Partit Popu-
lar, el gran al·lèrgic de la democràcia, que s’hagi pogut 
marcar un «tanto» que ens afebleix a tots com a país? 
No calia. Vostès són els responsables, amb aquesta es-
tratègia, de donar un triomf al Partit Popular que ens 
fa mal als que defensem la sobirania de Catalunya.

Ens cal, per tant, treballar un procés constituent a Cata-
lunya que tingui l’ambició de guanyar tota la sobirania, 
no només la sobirania formal, sotmesa als interessos del 
neoliberalisme europeu, que vol Convergència i Unió. El 
nou país que necessitem, el país social que necessitem 
no pot esperar més, la nostra gent no pot esperar més. 
Han escoltat vostès aquest matí el senyor Fernández Tei-
xidó defensant el capitalisme a ultrança. Aquí, escol-
ti’m, sembla que només parlem de pobresa quan TV3 
fa un reportatge, sembla que només es parla de pobresa 
en aquest Parlament quan TV3 fa un reportatge; però, 
escolti’m, la gent passa gana cada dia, faci reportatges 
TV3 o no els faci. Cada dia hi ha gent expulsada del seu 
dret a l’habitatge; un de cada quatre nens a Catalunya es-
tà en situació de risc de malnutrició infantil; un de cada 
quatre treballadors del nostre país és treballador en pre-
cari; un de cada dos menors de vint-i-cinc anys està atu-
rat a Catalunya; un de cada tres aturats no té, no cobra 
ja cap prestació al nostre país. Per això ens cal reforçar 
aquelles estructures sobre les quals ja tenim sobirania.

I acabo, senyora presidenta. En un moment en què Ca-
talunya viu una triple situació d’emergència –emer-
gència social, emergència nacional i emergència de-
mocràtica–, vostès demostren amb aquesta Llei de 
mesures que la seva prioritat no és donar resposta a 
l’emergència democràtica, perquè fomenten l’opacitat; 
tampoc no és donar resposta a l’emergència nacio nal, 
perquè s’equivoquen amb actituds que afebleixen el 
procés, i menys encara de l’emergència social, perquè 
els qui pateixen amb aquesta llei patiran encara més. 
Avui els seus amiguets estaran molt contents amb 
l’aprovació d’aquesta Llei de mesures i, en canvi, el 
poble de Catalunya que més pateix l’estarem tornant a 
condemnar. I acabo com deia Nelson Mandela: «Una 
nació no s’ha de jutjar per com tracta els ciutadans 
amb millor posició, sinó per com tracta els que tenen 
poc o no tenen res.» Avui aquesta llei ens jutjarà com 
una nació socialment injusta.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

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

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, diputa-
das y diputados, efectivamente, estamos discutiendo la 
Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas. 
Normalmente a esta ley se la llama «ley de acompaña-
miento», porque se supone que en ella se adoptan algu-
nas medidas que permiten acompañar a los presupues-
tos del Estado, en este caso de la comunidad autónoma, 
en una determinada dirección, normalmente con me-
didas fiscales que aseguren el cumplimiento de estos 
presupuestos. En este caso, pues, realmente, en alguna 
medida es así. En otra medida, lo que hace esta ley, 
efectivamente, como ya se ha dicho, es sobrepasar en 
mucho este ámbito modificando treinta y cinco leyes 
y escatimando cada una de estas modificaciones al de-
bate parlamentario. Este es un uso que se está hacien-
do habitual y que se ha aplicado este año de una for-
ma especialmente intensa, pero que sin duda es un uso 
parlamentario que habría que intentar corregir y evitar. 
Pero, como decimos, la Ley de medidas fiscales se lla-
ma normalmente «ley de acompañamiento» y, efecti-
vamente, en este caso es una ley de acompañamiento. 
Es un proyecto que hemos dicho que era un proyecto 
de presupuestos que era inútil y que era falso, que era 
un fraude, y la ley de acompañamiento, pues, no pue-
de más que acompañar a este proyecto de presupues-
tos. Es una ley que interfiere, como hemos dicho, en 
muchos ámbitos, pero me gustaría referirme a dos de 
ellos: por un lado, a las medidas fiscales que en ella se 
adoptan, y por otro lado, a las ya famosas «estructuras 
de estado».

En cuanto a las medidas fiscales, en esta ley que hoy 
pasamos a votación se intentan aprobar ocho tasas y 
se modifican treinta y dos de ellas –la mayoría es pa-
ra subir el tipo impositivo o para ampliar el objeto de 
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cada una de ellas, haciendo que se paguen o que se 
incrementen estas tasas–, para intentar recaudar unos 
13 millones de euros, según las previsiones de la con-
selleria; previsiones que, por la experiencia que tene-
mos, suelen ser demasiado optimistas y que luego no 
se cumplen, pero, bueno, esas son las que constan en 
las previsiones oficiales. Ocho nuevas tasas y modifi-
cación de treinta y dos para recaudar 13 millones de 
euros.

Volvemos a estar –igual que he comentado esta ma-
ñana al hacer el debate del proyecto de presupuestos–, 
en este caso, con unas medidas del ámbito fiscal, del 
ámbito tributario, que tienen detrás únicamente un es-
píritu contable: el espíritu de recaudar y llegar a final 
de mes. En ningún caso se vislumbra una estrategia, 
una estrategia fiscal que acompañe a una estrategia 
económica. Intentamos sacar un poquito de dinero de 
allá de donde se pueda estrujar un poco más, sin tener 
ningún otro tipo de objetivos, como puede ser la reac-
tivación económica, el reparto de la riqueza, etcétera. 
No hay ninguna estrategia detrás de estas medidas fis-
cales, más allá que a ver si es posible que nos falte me-
nos para llegar a fin de mes. Estrategia que, por otro 
lado, en la que este Gobierno fracasa mes tras mes, a 
la vista de los anuncios de los nuevos impagos que van 
a realizar.

Por lo tanto, nosotros estamos en contra de este tipo 
de medidas y mantenemos nuestras enmiendas, que 
van en la dirección contraria, en la dirección de quitar 
estos incrementos y estas nuevas tasas.

Luego también se ha hablado de algún otro ámbito y 
se ha hecho mención –aunque es testimonial, dentro 
de todo– al ámbito territorial y a la posible creación 
que se da..., se abre la puerta a la creación de un nue-
vo consejo comarcal –aquí hubo un debate y una vo-
tación en el anterior Pleno. Parece que, efectivamente, 
esa es la estrategia en el ámbito de las medidas, en el 
ámbito de la Administración pública de este Gobier-
no: no afrontar con valentía una racionalización de la 
Administración, no afrontar una racionalización de las 
estructuras políticas, sino que la medida que se pre-
senta es –y se anuncia como gran medida– la creación 
de un nuevo consejo comarcal. Parece que esa es la di-
rección a la que nos quiere llevar este acuerdo de Con-
vergencia y Esquerra Republicana de Catalunya. Nos 
parece bien, es definitoria de cómo afrontan ustedes la 
crisis económica, vista desde la perspectiva de la Ad-
ministración pública, pero sin duda no coincide con la 
perspectiva ni con la idea que tiene mi grupo de cómo 
se debería afrontar ese problema.

Y luego está también toda la parte dedicada a las es-
tructuras de estado, ese acuerdo entre Esquerra Repu-
blicana y Convergencia y Unión para crear unas estruc-
turas que posibiliten la culminación de esa estrategia 
de ruptura de Cataluña con España y de salida de la 
Unión Europea. Me ha sorprendido que en el debate de 
esta mañana el representante de Convergencia no hi-
ciera ninguna alusión a la creación y a la polémica so-
bre estas estructuras de estado. Ha hecho un discurso 
muy vehemente, ha hablado de otros temas, ha habla-
do de igualdad y de justicia social, lo cual me ha pare - 
cido también bastante alucinante, pero no ha hecho 

ninguna mención a algo que se plantea como algo tan 
importante en la estratega de este Gobierno y, sobre to-
do, en la estrategia de este acuerdo entre Convergencia 
y Unión y Esquerra Republicana, como eran las estruc-
turas de estado. Supongo que en el debate de esta tarde 
el representante de Convergencia y Unión Democrática 
sí que defenderá con algo más de vehemencia estas es-
tructuras de estado; por lo menos hará alguna referen-
cia a ellas, ya que esta mañana no ha habido ninguna 
referencia a las mismas.

Se intentan crear o se intentaban crear con esta ley es-
tructuras de estado en el ámbito de la agencia tributa-
ria; una ley de patrimonio que de alguna forma hiciera 
un inventario del patrimonio de la Generalitat y que 
permitiera, digamos, hacer el reparto de bienes cuan-
do se declarara la independencia, ¿no? –supongo que 
iría por ahí; luego nos lo explicará el portavoz de Con-
vergencia y Unión, supongo. También hablaba de las 
infraestructuras críticas, ¿eh?, de esos servicios esen-
ciales que tendría que asumir la Generalitat en su mo-
mento; de la autoridad de competencia, en la cual se 
pretendía..., pues, eso, un órgano regulador del acce-
so a las redes de energía, a las telecomunicaciones, al 
transporte... –porque se supone que cuando se declare 
la independencia, pues, claro, ya no actuará el Tribu-
nal de la Competencia y habrá que tener un órgano 
propio–, y también de seguridad nuclear en el mismo 
ámbito. O sea que lo que estamos aquí..., o lo que se 
pretendía presentar dentro de esta ley de acompaña-
miento era el camino, «la hoja de ruta», como les gus-
ta llamarlo, para ir hacia la independencia.

Está bien, es clarificador que la estrategia de Conver-
gencia y Unión y de Esquerra Republicana de Catalun-
ya sea ir hacia la independencia y que vayan marcan-
do cada uno de los pasos. De Esquerra Republicana no 
me sorprende, de Convergencia me sorprende un poco 
y de Unió me sorprende un poquito más; pero, bueno, 
cada uno adopta sus decisiones y cada uno adopta sus 
estrategias. La verdad es que el intento de Convergen-
cia y Unió y, lógicamente, también de Esquerra era ir 
presentándonos estas estructuras de estado, estos ór-
ganos que nos permitieran, en el momento en que se 
declarara la independencia, empezar a funcionar auto-
máticamente, pues, eso, como un país independiente, 
fuera de España, fuera de la Unión Europea, más po-
bres, con menos exportaciones, pero, bueno, contentos 
y con nuestros órganos propios y bien controladitos, 
supongo, desde los resortes del poder.

Se han encontrado, de momento, con un obstáculo, que 
ha sido que el Consejo de Garantías Estatuarias ha de-
clarado algo que parece lógico; tan lógico, que lo han 
hecho por unanimidad, que es que estas estructuras..., 
o la creación de esas estructuras está en contra del Es-
tatuto de autonomía de Cataluña y está en contra de la 
Constitución. Y es que, señores de Convergencia y de 
Unió..., me refiero a ustedes, porque los señores de Es-
querra creo que lo tienen más claro; pero, señores de 
Convergencia y Unió, crear un estado independiente 
desde una comunidad autónoma no es posible ni es le-
gal, y, por tanto, efectivamente, ni es posible ni es legal 
en España, pero tampoco es posible ni es legal en Fran-
cia, ni en Alemania, ni en ningún otro país de nuestro 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  60

entorno. Y, por tanto, si alguien quiere crear un estado 
nuevo desde una constitución y desde una legislación 
vigente, en cualquier país de Europa, lo tiene imposi-
ble; no es posible hacerlo. Y, si se tiene que hacer, se 
tiene que hacer de acuerdo con la Constitución y con 
las leyes vigentes. Y para eso hay que convencer a to-
dos los españoles, o a la mayoría de españoles, para 
cambiar esas normas básicas. Si no, ustedes lo que ha-
cen es saltarse la ley y saltarse la Constitución. Y eso, 
desde un gobierno que es gobierno gracias a la ley y a 
la Constitución, resulta complicado, resulta realmente 
complicado.

La única noticia buena que tenemos los catalanes es 
que parece que hay fecha para que finalice toda esta 
locura, parece que hay fecha y que el 27 de septiembre 
los catalanes van a poder decidir si quieren un gobier-
no autonómico que se salte la ley y se salte la Cons-
titución, o quieren un gobierno que dentro de la ley y 
dentro de la Constitución rehaga puentes entre catala-
nes, rehaga puentes con el resto de España, y legisle, 
y haga presupuestos, y haga leyes de acompañamiento 
pensando en las necesidades económicas y sociales de 
los catalanes y no en sueños independentistas que no se 
van a cumplir.

Dentro de estas estructuras de estado que pretendían 
introducir o que pretendían aprobar hay alguna que 
realmente, en otro ámbito y en otro contexto, se po-
dría estar de acuerdo con ella. Una agencia tributa-
ria propia, una agencia tributaria autonómica es una 
agencia que existe en otras autonomías. Y nosotros es-
taríamos de acuerdo con una agencia tributaria propia 
–en Cataluña también, efectivamente– que ayudara a 
la lucha contra el fraude, que hiciera una mejor ges-
tión de los impuestos propios, en realidad una agencia 
tributaria que estuviera de acuerdo con el Estatut de 
autonomía. ¿Qué dice el Estatut de autonomía cuan-
do habla de agencia tributaria? Agencia tributaria ca-
talana dedicada a la gestión de los impuestos que son 
competencia de la Generalitat de Catalunya y agencia 
tributaria catalana coordinada con la agencia estatal 
de administración tributaria. Y el Estatut de autono-
mía va más allá, habla incluso de consorcio entre las 
dos entidades y de ventanilla única. Ustedes no van en 
esa dirección, no van en esa dirección que sería la de 
mejorar la gestión en el ámbito fiscal en Cataluña; no 
van en esa dirección que sería la de mejorar el servi-
cio para los ciudadanos de Cataluña. Pretendían ir en 
la dirección totalmente contraria, que es la de menos 
coordinación, la de separación de la agencia estatal 
de la administración tributaria y, por tanto, hacer una 
peor lucha contra el fraude y ofrecer un peor servicio 
a los ciudadanos de esta autonomía. Y así, con el resto 
de estructuras que ustedes pretendían aprobar. Por lo 
tanto, obviamente, el voto de Ciudadanos será contra-
rio a la creación de estas estructuras.

Para finalizar, únicamente recalcar que lo que necesita-
mos no es un gobierno que piense en la independencia, 
no es un gobierno que piense en la separación. Necesi-
tamos un gobierno que piense en los problemas de los 
ciudadanos y en su solución. Y, desde luego, la Ley de 
presupuesto y la ley de acompañamiento deberían ser 
herramientas para ello. Como he dicho esta mañana, 

a este Gobierno, al Gobierno de Convergencia y de 
Unió Democràtica, ya no le podemos pedir que recti-
fique. No hay esperanzas de que rectifique. Va hacia el 
abismo y va acelerando. Lo único que podemos pedir 
al señor Mas es que cumpla su palabra, que se atreva a 
convocar elecciones el 27 de septiembre y que dé una 
oportunidad a los catalanes para cambiar de gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señores diputados.

La presidenta

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

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda. Per posicionar la CUP - Alternativa 
d’Esquerres en aquest projecte de llei. Bé, nosaltres 
votarem en contra de la llei d’acompanyament. Ho fa-
rem convençudes i ho farem perquè nosaltres entenem 
que aquesta llei és pròpia d’un govern que no vol veu-
re el que està passant i no vol escoltar el que està pas-
sant, un govern que gira la cara, que mira cap a una 
altra banda, que amaga el cap sota l’ala, que, en tot 
cas, pensa que això que està passant no va amb ell.

Per què diem això? Home, jo crec que les xifres són 
bastant objectives, vénen a indicar-nos una cosa –con-
tràriament, òbviament, a la intervenció que feia el se-
nyor Teixidó aquest matí–, una cosa que no es pot ne-
gar, que són els índexs de pobresa, que són els índexs 
d’atur, un 19 i un 20 per cent respectivament; que és 
que el poder adquisitiu de les famílies ha baixat un 17 
per cent; que és que el 40 per cent dels aturats no co-
bra cap prestació; que és que s’han executat 21.548 ex-
pedients de regulació d’ocupació i molts treballadors 
i treballadores se n’han anat al carrer; és que estem 
distanciant cada vegada més el poder adquisitiu entre 
les elits, que estan vivint del nostre treball, i el de les 
classes populars; i és que davant tot això enteníem que 
s’havien de dur a terme unes certes mesures d’urgèn-
cia, d’emergència social en certs temes que entenem 
que són clau per a sortir, doncs, d’aquest moment –òb-
viament, no vostès, les classes populars–, i no s’han fet.

I si repassem quins temes entenem que són clau, que 
són urgents, que són extraordinaris, que s’haurien 
d’haver fet i no s’han fet, doncs, veurem que ens fa la 
impressió que mira cap a una altra banda. És un go-
vern que vol deixar passar el temps, que espera el mi-
racle, que espera que aquests brots verds de què ens 
parlen madurin. Doncs, amb aquesta maduresa van 
aprovant algunes coses, no? El que van aprovant és 
respecte a aquesta munió de taxes, taxes, d’altra ban-
da, les noves, que no ens hi fiquem, sobre els tràmits 
administratius del sector ramader, farmacèutic, etcè-
tera, però sí que mantenen, des del nostre punt de vista 
de manera absolutament inadmissible, taxes que gra-
ven les classes populars, taxes que no recapten de ma-
nera progressiva, perquè recapten a tothom per igual. 
Parlem de la renovació de la targeta sanitària, de les 
reclamacions en matèria de consum, de la mediació 
en els conflictes laborals –estem parlant de 21.548 
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ERO i de pagar taxes en la mediació dels conflictes 
labo rals–, de l’homologació dels cursos de qualifica-
ció agrària. Ah, en canvi, sí que inclouen una excepció, 
que és sobre la taxa turística, i ara l’augmenten a me-
nors d’edat, quan era a menors de setze anys.

Per tant, des del nostre punt de vista, un govern que va 
deixant passar el temps mentre manté les taxes sobre 
les classes populars; un govern que va deixant passar 
el temps i no pren cap política fiscal en termes o en 
clau redistributiva, i hem de veure només, doncs, el 
cas paradoxal de l’impost de successions i donacions, 
que en teoria es preveia recaptar 54 milions addicio-
nals, que ens situava al voltant dels 330, i que era un 
objectiu irrisori quan el 2008 es situava en 897 mili-
ons d’euros. I l’única mesura que adopta aquesta llei, 
quina és, sobre el tema? Blinden tot el seu argumenta-
ri en el fet que calen més ingressos. Quina és l’única 
mesura que es fa en termes de, en tot cas, redistribució 
de la riquesa? Quina? Molt simple, autoliquidació de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats. Res més. Inaudit.

I mentre van deixant passar el temps, mentre miren 
cap a una altra banda, també mantenen la possibili-
tat de vendre el patrimoni i les privatitzacions. I tot 
i que vostès mateixos en un informe ja diuen, doncs, 
que el 2014 havien tingut problemes, dificultats a l’ho-
ra de plantejar, no?, aquestes concrecions de venda i 
privatitzacions, tot i reconèixer que han fracassat en la 
venda i la privatització, reconèixer que eren polítiques 
mal triades, bé, en tot cas mantenen les modificaci-
ons que havien fet en la llei d’acompanyament de l’any 
passat sobre la desafectació dels béns, sobre l’aliena-
ció dels béns immobles o sobre la venda dels béns pa-
trimonials. Per tant, si vostès fins i tot admeten que ha 
sigut un desastre la política que volien portar a terme 
de venda i privatització del patrimoni, per què no han 
fet servir aquesta llei d’acompanyament per a modifi-
car aquestes coses, per a blindar que no es vengui cap 
immoble més de la Generalitat, per a blindar que no 
es faci cap privatització més sobre cap tipus de servei? 
Per què no ho han usat? Només ens fa la impressió que 
és perquè, en tot cas, estan deixant passar el temps.

I mentre deixen passar el temps obliguen també o, en 
tot cas, no sabem si ho obliden però fan cas omís al 
greu problema de l’habitatge. Ens hem passat dos anys 
analitzant als plens mocions, debats sobre l’habitatge, 
tots situant les xifres sobre les execucions hipotecà-
ries, sobre els desnonaments, sobre la xacra que final-
ment és que hi hagin pisos buits i cases sense gent. 
Però no passa res, perquè aquesta llei d’acompanya-
ment no inclou cap modificació a la Llei d’habitatge 
de 2007, no inclou cap modificació de l’expropiació de 
l’usdefruit dels habitatges buits, cap modificació so-
bre què considerem un habitatge buit i, per tant, que 
pot passar a ser part del parc públic d’habitatges, cap 
modificació sobre l’obligació de les entitats financeres. 
I, ara bé, ara ens diran que sí, que és cert, que estan 
tramitant l’impost de pisos buits, però que des del nos-
tre punt de vista afecta una part nímia, que són els que 
són propietat dels bancs. Per tant, des del nostre punt 
de vista, anar deixant passar el temps, mirar cap a una 
altra banda.

I no només en el tema de l’habitatge, que és greu, en 
el tema de com encarem precisament aquesta emer-
gència social. Ho tornem a repetir, dos anys de plens 
en els quals s’han portat mocions, un ple sobre pobre-
sa i altres eines per a fer finalment, què? –per a fer fi-
nalment, què? És a dir, no acaben concretant cap dret 
subjectiu sobre els serveis bàsics a les persones i a les 
famílies que no els poden pagar. Cap. Sí, és veritat, in-
clouen la tarifació social de l’aigua, d’acord; estem a 
favor de la tarifació social de l’aigua. Però i més en-
llà de la tarifació social de l’aigua? I sobre la llum? 
I sobre la pobresa energètica? I veient quins beneficis 
–com deia abans el meu company Quim Arrufat– por-
nogràfics de les empreses elèctriques? On queda tot ai-
xò? On podem trobar tot això en aquesta llei? On po-
dem trobar en aquesta llei també, doncs, aquest fons 
que s’ha de nodrir a base d’aquests beneficis que tenen 
les empreses? On podem trobar en aquesta llei el ser-
vei bàsic de distribució d’aliments perquè no hi hagi 
persones que passin gana en aquest país? On ho po-
dem trobar en aquesta llei? On podem trobar en aques-
ta llei un pla específic perquè les dones no siguem les 
més empobrides per culpa de la crisi? On podem tro-
bar un pla perquè, d’alguna manera, es busqui que en 
el treball productiu no se’ns exploti, a les dones, que 
no se’ns discrimini? On podem trobar en aquesta llei 
un pla que, en tot cas, faci una anàlisi sobre com afec-
ten les retallades els drets, o la Llei de dependència, o 
els drets socials, en la vida de les dones? On ho podem 
trobar? Perquè, si no ho podem trobar enlloc –nosal-
tres no ho hem sabut trobar enlloc–, és que el Govern 
està deixant passar el temps.

I mentre, segueixen deixant passar el temps en as-
pectes tan bàsics, tan claus com és el sistema sanitari. 
I en el sistema sanitari a sobre ens colen per la porta 
de darrere..., i aquí em sap greu que no hi hagi el con-
seller de sanitat perquè m’agradaria dir-li de mane-
ra molt personal el que han acabat fent en el tema de la 
llei d’acompanyament. En el tema de la llei d’acompa-
nyament resulta que per fi posen sobre paper una cosa 
que estem denunciant fa anys, per fi posen sobre paper 
el que estàvem dient que era una irregularitat, que era el 
prestadorisme laboral, que era que els plans funcionals, 
que vostès diuen, de sanitat, les aliances estratègiques, 
els projectes compartits i tots aquests –com ho diria?– 
eufemismes que fan servir per a, finalment, habilitar un 
mecanisme que consisteix que els centres privats amb 
ànim de lucre que formen part del sistema sanitari públic 
s’estan lucrant gràcies als nostres impostos, ara resulta 
que ho escriuen en aquesta llei i ho converteixen en legal.

Bé, nosaltres tenim claríssim que optar per un sistema 
que diu que fa conviure la cohabitació pública i pri-
vada, però que realment amb aquestes aliances estra-
tègiques el que fa és afavorir els guanys d’aquestes 
empreses privades, és un sistema injust, és un sistema 
que no volem i, a més, és un sistema que té greus afec-
tacions sobre l’equitat d’accés i sobre la universalitat 
dels serveis. I no ens hem de remetre a una operació, 
diguem-ne, molt llunyana. Anem al cas, per exemple, 
de l’Hospital Clínic de Barcelona i del Sagrat Cor. Ai-
xò és l’exemple d’una aliança estratègica. Això és el que 
faran vostès en aquesta llei d’acompanyament. Això 
és la disposició addicional novena. 
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Voleu que ho recordem? Recordem-ho. Hospital Clí-
nic, un hospital concertat al qual la Generalitat com-
pra serveis sanitaris. Sagrat Cor, un hospital propie-
tat d’una empresa privada amb ànim de lucre que se 
diu IDC Salut, antiga Capio. Aquests dos centres sig-
nen una aliança estratègica. A partir d’aquesta alian-
ça estratègica el Clínic comença a veure’s retallat en 
els seus pressupostos, en els seus llits, en els seus qui-
ròfans. És més, se’ls envia aquesta nota als treballa-
dors i treballadores del Clínic el 2013: «La reordena-
ció de l’activitat assistencial de baixa complexitat fora 
de l’àrea assignada a l’Hospital Clínic, d’acord amb 
les directrius del Pla de reordenació assistencial ter-
ritorial, la RAT, pot suportar-se principalment amb 
l’aliança estratègica amb l’Hospital Sagrat Cor.» I en 
aquella mateixa nota diu: «Reordenarem unes 3.200 
altes –que aniran a parar a l’Hospital Sagrat Cor–, re-
duirem setanta-quatre llits –que aquesta activitat, òb-
viament, l’encararà l’Hospital Sagrat Cor.» I això, fi-
nalment, què significa? Què suposa en xifres? Molt 
simple. Doncs, que el Grup IDC Salut, és a dir, l’amo 
de l’Hospital Sagrat Cor, ha passat de 71 milions d’eu-
ros d’ingressos el 2010 a 126,9 milions d’euros, això 
només el 2013, un 78 per cent d’increment gràcies als 
impostos de totes.

Per tant, quan parlem d’aquests plans funcionals a què 
estem jugant? Què estem fent? Com és que Esquerra 
pot donar suport a això? I, a més, com és que ho fa per 
la porta de darrere? Com és que no hem tingut un de-
bat sobre què suposen aquests plans funcionals? Per-
què encara hi ha un altre pla funcional més, que és el 
de Tarragona, un pla funcional, a més a més, que ama-
ga precisament això, beneficiar les empreses priva- 
des en la sanitat. I això, tornem a repetir-ho, entra per  
la porta de darrere, entra amb una disposició addi-
cional.

Mentre, dèiem que miren cap a una altra banda, perquè 
el que sí que fan és aprovar mesures com, per exemple, el 
condomini, mesures que de nou insisteixen una vegada 
i una altra en el seu model de turisme, en el seu model 
que, des del nostre punt, de vista promou l’especulació, 
i des del nostre punt de vista, sobretot en el tema del 
condomini és claríssim, promou finalment l’especula-
ció en els immobles d’allotjament turístic. 

Per què? Perquè no es tracta només de vendre una suite  
o una habitació d’un hotel, no. Finalment, es tracta que 
d’aquest replanejament sobre l’activitat turística ja te-
nim exemples als Països Catalans; és el cas de Maga-
luf i és el cas de Meliá Hotels International, que final-
ment regeneren aquests hotels amb grans superfícies, 
amb centres comercials, amb discoteques, amb com-
plexos d’oci... Finalment, nosaltres enteníem que pre-
cisament el que s’havia de fer amb el model turístic 
era reordenar-lo, en tot cas, era intentar que no fos es-
peculatiu, era intentar que fos respectuós amb el medi, 
era intentar que generés ocupació o activitat no precà-
ria, i van amb el condomini a quotes, diguérem, con-
tràries; no només contràries, sinó que només afavorei-
xen els hotelers. Ho tornem a repetir: un exemple clar, 
cas de Magaluf.

I, pel que fa a la taxa turística... Perquè sí, és veritat, 
fan coses; no direm: «No, no, és que la llei d’acompa-

nyament no fa coses.» Algunes –poques–, coses bones, 
i algunes coses que insisteixen en el model que vostès 
plantegen: construcció i turisme; construcció i turis-
me..., m’he deixat una tercera part... I aquesta teoria del 
goteig, no?, és a dir, si els grans empresaris tenen diners 
això revertirà en tota la població, generaran llocs de 
treball... Trenta anys, portem amb l’aplicació d’aques-
tes mesures econòmiques. I deia que a la taxa turística 
no es parla del destí, és a dir, es segueix derivant de la 
mateixa manera o de manera prioritària a activitats de 
promoció turística, quan jo diria que és evident, per les 
xifres que s’han donat al principi, que hi han altres ur-
gències socials a les quals es podrien destinar.

Ja no parlarem del tema de la construcció del sòl ur-
banitzable, que de nou és insistir en la construcció, o 
de no haver regulat, en aquest cas, el tema dels pisos 
turístics, quan és també, des del nostre punt de vista, 
greu el que està passant i és part d’aquesta disbauxa 
turística que des del nostre punt de vista els ha absor-
bit totalment.

Nosaltres no caurem en el parany de deixar que el de-
bat aquest pivoti sobre les estructures d’estat, no ho fa-
rem. No ho farem perquè representen un pes relatiu en 
els pressupostos; no ho farem perquè es troben a les be-
ceroles; no ho farem perquè això és el que interessa-
ria al Partit Popular, en tot cas, doncs, que ara clama 
perquè el Govern compleixi un contingut del Consell 
de Garanties Estatutàries que no és vinculant, preci-
sament, per una sentència del Tribunal Constitucio-
nal contra l’Estatut –per tant, doncs, una paradoxa una 
mica rara–, i, òbviament, no entrarem en aquest debat 
perquè entenem que per nosaltres no és cap contrapar-
tida. I plantegem que ni lliurarem la independència a 
canvi del socialisme, ni lliurarem el socialisme a canvi 
de la independència, i sobretot no lliurarem el feminis-
me a canvi d’aquests dos. Per tant, aquest debat, des del 
nostre punt de vista, no pivotarà sobre les estructures 
d’estat, cosa que ja veurem finalment en què queda.

Sobre aquesta llei, bé, nosaltres no hem presentat esme-
nes, ho hem fet de manera conscient, no hem presentat 
esmenes al pressupost, més que les esmenes a la totali-
tat, ho hem fet de manera conscient i seguirem fent-ho, 
en principi, sempre que els pressupostos segueixin sent 
com el que és aquest: un pressupost de gestió de la mi-
sèria, un pressupost que posa tiretes, un pressupost que 
reparteix caritat, un pressupost que des del nostre punt 
de vista és plenament i totalment injust i insuficient. In-
tentàrem buscar paraules que defineixin d’alguna ma-
nera el pressupost; hem trobat aquestes: aquesta llei és 
encarcarada, és anquilosada, és estàtica, insuficient,  
és deficient, és maldestra, és espoliadora, és la tàctica 
de l’estruç, és deixadesa de funcions, és amagar el cap 
sota l’ala i és mirar cap a una altra banda. Aquest pro-
jecte de llei d’acompanyament és mirar cap a una altra 
banda, és insistir en un model que ens ha generat misè-
ria a les classes populars.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’honorable senyora Ma-
rina Geli.
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Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Conseller... Per reiterar també en 
la Llei de mesures fiscals i financeres i administratives la 
meva abstenció, però el vot favorable a les esmenes 
transaccionals, perquè rectificar és de savis, eh?, i, per tant,  
crec que el que avui aprovarem, d’intentar..., jo no en 
diria «estructures d’estat», sinó quelcom que ara inten-
taré explicar, que és obligatori, que ja ho havien d’haver 
fet, em sembla totalment raonable. Però primer la Llei 
de mesures fiscals, financeres i administratives, algu-
nes observacions.

Primer, perquè probablement sóc més crítica per 
omissió que per acció, perquè era el moment, conse-
ller, de revisar, precisament en ple debat de tres més 
dos, el preu de les universitats i dels graus, i dels màs-
ters sobretot. Perquè s’estan generant molts dubtes, i 
demà tindrem oportunitat, en una moció del Partit Po-
pular, de debatre-ho. L’espai europeu d’educació su-
perior..., vostè sap que hi ha molta més autonomia i 
hi han molts graus de tres i d’altres de quatre. Però 
aquesta hauria estat..., he posat un exemple dels debats 
de taxes, preus públics i fiscalitat que planteja.

Segon, hi han temes importants –ara ho deia la senyo-
ra Isabel Vallet–, en què necessitaríem molt més de-
bat –o la senyora Alícia Romero–, amb relació a pre-
ceptes que modifiquen moltes lleis, com el debat de la 
reforma integral de la funció pública. De fet, aquest 
pressupost, que fa moltes hores que parlem, el que fa 
bàsicament és incrementar la catorzena paga als anys 
meritats dels pendents del 2012 i tornar als interins el 
salari i el temps, doncs, que tenien anteriorment.

I, per tant, sóc crítica més per omissió que per acció, 
de desaprofitar simplificació administrativa i segure-
tat jurídica.

I, en aquests segons que em queden, per què sí al que 
vostès plantegen? Perquè, de fet, hauríem de reconèi-
xer que la Constitució ha estat superada, i no per la via 
de la centralització, sinó per la via de facto. Per exem-
ple, amb una estructura d’estat, que és el servei nacio-
nal de salut de Catalunya, tenim un model federal sen-
se un estat federal. I, per tant, sí a un pla director de 
l’agència de l’Administració tributària, sí a un pla d’in-
fraestructures, sí a un pla d’infraestructures energèti-
ques, un pla de l’agència catalana de protecció social. 
I aquest és camí. Jo sóc Machado, eh?: «Caminante no 
hay camino, se hace camino el andar.»

Moltes gràcies. 

La presidenta

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

Roger Montañola i Busquets

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honorable 
conseller, senyores i senyors diputats, membres del de-
partament que ens acompanyeu a la sala, secretari ge-
neral –senyor Carreras–, senyora Arderiu, senyor Mi-
ralpeix, benvinguts tots. Bé, introduïm el debat d’una 
llei àmplia, d’una llei que, malgrat el títol que té, no es 

limita únicament al concepte de les mesures fiscals i 
financeres, sinó una llei que recull temes molt diver-
sos i que aporta també moltes solucions a temes molt 
diversos de caràcter sectorial; una llei que parla tam-
bé, per exemple, d’agricultura, que parla de territori, 
que parla de transport –i avui tenim un exemple aquí 
d’un problema que se soluciona en el món de les lli-
cències i el transport–, parla de comerç i dóna soluci-
ons a situacions concretes que es donen arreu del país, 
i dóna solucions també a les famílies del nostre país.

És molt interessant tenir el debat d’aquesta llei, però 
és evident que abans d’entrar en el contingut del debat 
no podem obviar el context en què s’emmarca el pro-
jecte legislatiu. Perquè podem tenir el debat que vos-
tès vulguin, podem contrastar les nostres idees, però 
no podem obviar on estem i com estem. I la realitat és 
que a l’hora de fer un projecte de pressupostos i de la 
Llei de mesures, per tant, de la llei d’acompanyament 
que l’acompanya, com el seu nom indica, no podem 
obviar el fet que s’ha de fer amb la cotilla d’un dèfi-
cit molt reduït i injust, d’un dèficit que han de complir 
especialment aquelles administracions públiques que 
doten els serveis essencials de l’estat del benestar. I ai-
xò ho diem, i ho diem sempre, en debats d’economia, 
però és essencial; no ens podem fer trampes al solitari 
i no podem obviar on som.

Però on som, també? En un moment en què podem 
iniciar la reversibilitat, en un moment on, anys després 
de dificultats econòmiques, de decisions complicades 
i absolutament impopulars, podem començar a mirar 
la societat amb una perspectiva diversa. Creem ocupa-
ció a Catalunya, abaixem l’atur a Catalunya. El sufici-
ent? No, sense dubte, però anem en la bona línia. I tot 
això són elements que no podem obviar quan tenim un 
debat de caire econòmic.

Però quin és l’element d’aquest debat, el que tots vos-
tès, doncs, han plantejat i a què després donarem res-
posta, però que és interessant? El concepte de les 
estructures d’estat. Saben vostès que el Consell de Ga-
ranties Estatutàries ha emès un dictamen. Val a dir 
–val a dir– que el dictamen del Consell de Garanti-
es Estatutàries el que esmenta o el que esmena, pre-
cisament, són unes esmenes, no el dictamen de la llei. 
Per tant, quan expliquem a la societat, quan expliquem  
a la ciutadania on estem, diguem-ho tot; no diguem  
el que ens interessa, diguem-ho tot. I dir-ho tot vol dir 
que s’ha parlat que unes esmenes no s’adeien de for-
ma correcta a l’Estatut, però no al si del dictamen de 
la llei.

Però què passa? Doncs, que, evidentment, i com ens 
hi havíem compromès en els nostres programes elec-
torals, nosaltres no renunciem a les estructures d’estat. 
I per què ho fem? Per la bandera? No, senyors: ho fem 
perquè les estructures d’estat que hi han avui a Catalu-
nya s’han demostrat ineficaces a l’hora de resoldre els 
problemes dels catalans. I és per això que volem dur a 
terme totes aquestes reformes d’una nova administra-
ció tributària, fer un inventari, el catàleg d’infraestruc-
tures, l’agència catalana de protecció social... Tot això 
–tot això– no és un capritx dels grups parlamentaris 
de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, tot 
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això no deixa de ser una necessitat imperiosa per do-
nar respostes als problemes de la nostra societat.

Ara bé, quin és el gran problema? El problema és el 
nom! A vostès la idea no els pot semblar malament; 
tothom ha de voler millorar l’Administració, voler mi-
llorar els organismes que ens donen serveis. A vostès 
el que els fa algun tipus –ja m’ho permetran– de «repe-
lús» és el concepte «estat». Perquè quan vostès senten 
«estat» i «Catalunya» ja es posen nerviosos, quan vos-
tès senten «nació» i «Catalunya» es posen nerviosos, 
quan vostès senten «país» i «Catalunya» es posen ner-
viosos. Què volen que els diguem? Això és el seu pro-
blema, no el nostre. I per aquesta raó seguirem treba-
llant per poder dotar d’uns millors serveis públics els 
nostres ciutadans, diguin-ne «estructures d’estat», di-
guin-ne com vostès vulguin. Mai deixarem de fer-ho.

Dit això, hi han hagut una sèrie d’intervencions, bé, de 
caràcter poc constructiu, com és habitual en aquest ti-
pus de debats, que no podem deixar de comentar des 
del nostre grup parlamentari. Ens diran: «Ostres, vostès 
apugen moltes taxes, posen moltes taxes.» Bé, ho hem 
dit abans: si volen, doncs, obviem el context, fem veure 
que aquest és un debat només acadèmic, i els ho accep-
tem. Però com que no és un debat acadèmic, sinó que 
és un debat sobre la vida real i pragmàtic, les propostes 
que vostès fan són: «Escoltin, abaixin taxes» –d’acord–, 
«abaixin impostos» –d’acord–, «no retallin.» I com ho 
fem, tot això? –com ho fem? Perquè vostès això de re-
partir la riquesa ho fan molt bé, però ningú parla aquí 
de com es crea, aquesta riquesa. I nosaltres també par-
lem de com creem la riquesa per després poder-la re-
partir; no parlem només de repartir la riquesa sense 
tenir en compte com es crea. I aquest petit element és 
essencial. I, escoltin, vostès, des d’alguns grups parla-
mentaris de l’esquerra, diversos, doncs, ho posen sem-
pre sobre la taula. Està molt bé, suposo que de cara als 
ciutadans té molt d’èxit, però, en qualsevol cas, és com-
pletament inútil voler aportar només solucions sense te-
nir en compte quina és la realitat i sense aportar pro-
postes. I la realitat és que, de propostes poques, molt 
poques, gens, diria jo –gens. (Veus de fons.) Sí, aquí es-
tem, no reproduiré la seva paraulota, senyora diputada... 
Però, bé, en qualsevol cas, aquests elements són essen-
cials i els hem de posar sobre la taula. Vostès critiquen, 
estan en el seu paper, és la seva responsabilitat, d’acord; 
però de propostes, poques, molt poques o gens.

El diputat José Antonio Coto, com no podia ser d’una 
altra manera –i ja sap que l’hauré d’anomenar–, ha fet 
el que és el seu habitual discurs; de fet, si haguéssim 
posat els seus vídeos dels anys anteriors estaríem allà, 
allà..., podria vostè anar tirant del mateix. Però ha dit 
una cosa que era molt interessant, ha dit: «Vostès volen 
portar aquest país al segle xix.» I aquest matí, quan 
aquest humil diputat baixava cap al Parlament, no veia 
carruatges de cavalls, veia molts cotxes que portaven 
el senyor Mark Zuckerberg, per exemple, i els prin-
cipals CEO de les principals empreses tecnològiques 
d’aquest món, que avui estan a Barcelona. Si això és 
el segle xix, benvinguts al segle xix, companys dipu-
tats, perquè Catalunya, amb tot, amb el que vostès cri-
tiquen, és pionera: és pionera amb la innovació, és pi-
onera amb la recerca, amb la creació; ens en sentim 

orgullosos, i aquesta és la Catalunya, la Catalunya que 
viu el procés i que és capaç d’atraure més inversió es-
trangera que mai i de crear ocupació per primera ve-
gada en molts anys. Aquesta és la Catalunya que porta 
el Govern de Convergència i Unió i de la qual ens sen-
tim molt –i molt, i molt– orgullosos.

Hi han hagut diverses al·lusions, per part del diputat Me-
na, a la paraula de moda, al que ell en deia «el capita-
lisme d’amiguets». Saben vostès que l’altre dia va venir 
un compareixent a la comissió del frau fiscal, va fer ús 
d’aquest terme i sembla que Iniciativa, doncs, se l’ha fet 
seu. Bé.

Jo no sé què és «capitalisme d’amiguets», senyor Mena, 
el que sí que sé és que, home, quan durant els seus anys 
de Govern van fer infinitat d’informes que no servien 
per a res i que costaven molts diners, van fer-se des-
patxos zen que van costar molts diners i van fer segons 
quins tipus de polítiques d’engreixament de l’Adminis-
tració, jo no sé si és «capitalisme d’amiguets» o inep-
titud; però, en qualsevol cas, nosaltres això ho hem de 
respondre. Perquè ja està bé –ja està bé– de venir aquí, 
acusar Convergència i Unió –sempre sense proves, per 
cert– i posar-nos la llufa. Doncs, miri, nosaltres també 
sabem respondre, també estem aquí i respondrem a to-
tes i cadascuna de les acusacions que se’ns posen sobre 
la taula.

Tornem-hi. Hem parlat de les estructures d’estat, i ho 
hem fet perquè creiem essencial i tenim la certesa que 
Catalunya s’ho pot fer millor amb les seves pròpies 
institucions. I respectem, evidentment, com no podia 
ser d’una altra manera, el dictamen del Consell de Ga-
ranties, però no per això renunciem a preparar el país 
per al que pugui venir, perquè és el nostre compromís 
electoral i perquè Catalunya es mereix i té dret a te-
nir uns millors serveis públics, que són, al cap i a la 
fi, els que serveixen i els que doten aquestes estruc-
tures d’estat. No és res més que això, és capacitat de 
donar millor servei als ciutadans. I amb això nosaltres 
no defallirem per molt difícil que sigui.

Hem acabat una llei complicada, complexa; una llei 
que, certament, des de la perspectiva legislativa i parla-
mentària és tota una experiència, un n’aprèn una mica 
de tot; però, en qualsevol cas, una llei que no seria una 
realitat si no fos per la col·laboració estreta que hem po-
gut tenir amb els companys d’Esquerra Republicana, a 
qui vull agrair, doncs, la seva forma de treball conjunta 
que hem tingut al llarg d’aquests mesos. Evidentment, 
com no podia ser d’una altra manera, al grup de treball 
del conseller d’Economia, i, com no podia ser, també, 
d’una altra manera, a totes aquelles persones que treba-
llen en els grups parlamentaris, que no se’ls veu, però 
que són els que fan que avui puguem tirar endavant els 
projectes.

I aquests projectes, quins són? Que el país comença a 
aixecar el vol, que Catalunya respon, que Catalunya 
comença a anar amunt, i que, malgrat que a vostès els 
agradaria que no fos així, això és així. I n’estem molt 
orgullosos, i ho direm –i ho direm, i ho direm. Anem 
cap endavant i seguirem fent-ho.

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

Cridem a votació.

(Pausa. Joan Mena Arca demana per parlar.)

Senyor Mena?

Joan Mena Arca

Sí, per al·lusions, presidenta –per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Joan Mena Arca

Miri, senyor Montañola, vostè ens diu que hem fet po-
ques propostes. Jo li diré que, des d’Iniciativa i Esquer-
ra Unida, hem fet gairebé un miler de propostes a la 
Llei de pressupostos, i gairebé un centenar a la Llei de 
mesures fiscals. Per tant, el problema és que vostès te-
nen poques ganes de dialogar, i gens, no tenen gens de 
ganes de modificar les seves polítiques.

Vostè em diu que no sap què és el «capitalisme d’ami-
guets». Segurament, senyor Montañola, vostè no ho sap 
perquè és molt jove. (Remor de veus.) Però no es preo-
cupi –no es preocupi–, que els seus –els seus–, els que 
estan aquí i especialment els que estan en el Congrés 
dels Diputats, ja li acabaran d’explicar què és això del 
«capitalisme d’amiguets».

(Pausa. Roger Montañola i Busquets demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Montañola...

Roger Montañola i Busquets

Per al·lusions...

La presidenta

Trenta segons.

Roger Montañola i Busquets

...senyora presidenta. Bé. M’abstinc de respondre els 
arguments que es basen en la data de naixement que po-
sa el meu DNI per argumentar algun tipus de qüestió. 
Deu ser molt pobre el seu argument que ha de recórrer 
a això. Però hi ha un concepte que és interessant en les 
seves propostes: és cert que vostès en fan; però és que 
obvien que aquest Govern no té una fàbrica de fabricar 
bitllets infinita. I, precisament, per aquesta raó, perquè 
vostès moltes vegades s’han pensat que els diners són 
infinits, estem on estem avui.

(Pausa.)

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, els informo de l’or- 
denació de les votacions.

Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat  
de Catalunya per al 2015  
(tram. 200-00033/10) (continuació)

Votarem, en primer lloc, les reservades al Projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat, i ho farem per 
blocs. Cada bloc correspon a les diferents seccions 
pressupostàries, és a dir, als diferents departaments de 
la Generalitat. Dins de cada bloc separarem les esme-
nes del text articulat i les de l’estat de despeses, dis-
tribuït pels grups parlamentaris que han reservat es-
menes.

Finalment, votarem les esmenes que afecten a diversos 
departaments, que estan agrupades sota la denomi-
nació «interdepartamental». A continuació, votarem 
dues correccions d’errades, les esmenes transaccio-
nals i les subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties. I l’última votació correspondrà al text del dic-
tamen del projecte de llei.

Comencem, doncs, per les votacions de les esmenes 
del Departament de Presidència.

Votació esmenes 1 i 3.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 88 en contra  
i 13 abstencions.

Votem ara les esmenes 2 i 4.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 70 en contra  
i 28 abstencions.

Votem ara la 5, 6, 9, 10 i 11.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 7 i la 8.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 70 en contra 
i 19 abstencions.

Votem la número 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 70 en contra  
i 28 abstencions.

Votem la 13.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 70 en contra i  
1 abstenció.

Votem l’esmena 14.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 15, 16 i 17.

Comença la votació.
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Han estat rebutjades per 36 vots a favor, 69 en contra 
i 28 abstencions.

Votem l’esmena 18.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 70 en contra  
i 19 abstencions.

Votem l’esmena 19.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 69 en contra  
i 31 abstencions.

Votem l’esmena 22.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 69 en contra  
i 19 abstencions.

Votem ara la 20, 21, 23 i 24.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 57 vots a favor, 70 en contra 
i 6 abstencions.

Votem ara, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, les esmenes 25 a 29.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara, de les esmenes del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, les esmenes 30 
i 32.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem ara l’esmena 31.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 70 en contra i 1 
abstenció.

Votem l’esmena 33.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 13 abstencions.

Votem les esmenes 34, 41, 45, 47 i 48.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 70 en contra  
i 31 abstencions.

Votem ara les esmenes 35 a 40, i la 42.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem l’esmena 43.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 70 en contra  
i 31 abstencions.

Votem la 44.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 70 en contra i  
1 abstenció.

Votem la número 46.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Les esmenes 51, 63 i 64.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 9 vots a favor, 105 en contra i 
19 abstencions.

Votem ara la 53 i la 56.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 9 vots a favor, 123 en contra 
i 1 abstenció.

Votem les esmenes 59 i 60.

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 92 en contra 
i 14 abstencions.

Votem les esmenes 50, 52, 57 i 58.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 104 en contra 
i 1 abstenció.

Votem les esmenes 54, 55, 61 i 62.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

De les esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, la número 67 ha estat trans-
accionada i, per tant, la votarem al final.

Passem ara a l’estat de despeses.

Votacions de les esmenes del Grup Parlamentari So-
cialista.

Votació de l’esmena 96.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 48 vots a favor, 70 en contra  
i 14 abstencions.

Votem les esmenes 97 a 99.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 49 vots a favor, 69 en contra 
i 14 abstencions.

Votem l’esmena 100.
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Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 49 vots a favor, 83 en contra i  
1 abstenció. 

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Les números 14, 22 i 23.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 89 en contra 
i 17 abstencions.

Votem ara les esmenes 7 a 24.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 101 en contra 
i 4 abstencions.

Votem, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, les esmenes 1 a 6.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Passem ara a les votacions de les esmenes del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals. Vo-
tacions a l’articulat. 

Esmenes del Grup Parlamentari Socialista. 

Esmena número 76.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votació de les esmenes 78 a 83.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem ara les esmenes 68 a 75 i la número 77.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la número 84.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 69 en contra i  
1 abstenció.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya.

Votació número 85.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem les esmenes 86 i 87.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 26 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Votem l’esmena 88.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 105 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 89 a 92.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 70 en contra 
i 5 abstencions.

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida.

Votació de les esmenes 93 a 103 i la 105. 

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 34 vots a favor, 89 en contra 
i 10 abstencions.

Votem la número 104.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 70 en contra i 
30 abstencions.

Votem la 106.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 70 en contra  
i 30 abstencions.

Votem la 107.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra i 
13 abstencions.

Votem la 108.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 96 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 125.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les 109, 124, 126 i 127.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem de la 93 a la 127.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 13 abstencions.

Votem les del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Esmenes 130 i 132. 

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 70 en contra  
i 36 abstencions.
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Votem la 134.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 89 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 137.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem les 139, 140, 141 i 142.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 103 en contra 
i 1 abstenció.

Votem les 128, 129, 133, 135 i 136.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 131.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 13 abstencions.

Votem la 138.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 69 en contra  
i 17 abstencions.

Votem, de l’estat de despeses, les esmenes 25 i 26 del 
Grup de Ciutadans.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Passem ara a les esmenes de la secció pressupostària 
d’Economia i Coneixement. Votacions a l’articulat.

I esmenes del Grup Socialista. 

Esmena 146.

Comença la votació –146.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 88 en contra i  
1 abstenció.

Votem ara l’esmena 145 i de la 147 a la 152.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida.

Votem les esmenes 154 i 160.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 45 vots a favor, 87 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 161.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 88 en contra i  
1 abstenció.

Votem la 162.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 70 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 164.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 88 en contra  
i 4 abstencions.

Votem les esmenes 165 i 173.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 41 vots a favor, 70 en contra  
i 22 abstencions.

Votem la 153.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 61 vots a favor, 70 en contra i  
1 abstenció.

Votem les esmenes 155 a 159 i 163.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 169.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 153 vots a favor, 69 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 166 a 168, 170 i 171.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 62 vots a favor, 70 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 172.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 69 en contra  
i 19 abstencions.

Votem la 181.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 88 en contra  
i 1 abstenció.

Votem les esmenes 174 a 176.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 52 vots a favor, 70 en contra  
i 11 abstencions.

Votem les esmenes 177, 179, 180, 182 i 184.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 60 vots a favor, 70 en contra 
i 3 abstencions.
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Votem les esmenes 178 i 183.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 54 vots a favor, 70 en contra 
i 9 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans: 185 i 186.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 104 en contra 
i 2 abstencions.

Votem l’esmena 187.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 86 en contra i  
38 abstencions.

Passem a l’estat de despeses i a la votació de l’esmena 
27, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 2 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans: 28, 29 i 30.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Passem ara a les esmenes de la secció pressupostària 
d’Ensenyament.

Votacions a l’articulat del Grup Socialista. 

Esmena 203.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 71 en contra  
i 24 abstencions.

Votem l’esmena 213.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 87 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 190 a 202 i 204 a 212.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem les esmenes 214 a 327.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 68 en contra 
i 4 abstencions.

Votem les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. 

Esmena 333.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 103 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 334.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 73 en contra  
i 32 abstencions.

Votem la 368.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 70 en contra  
i 36 abstencions.

Votem la 369.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 86 en contra i  
1 abstenció.

Votem la 370 i la 371.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 70 en contra 
i 23 abstencions.

Votem l’esmena 414.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 89 en contra i  
4 abstencions.

I votem la resta de les esmenes, de la 328 a 438.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem les esmenes d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida: 
la 496, 497, 502 i 506.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 70 en contra 
i 23 abstencions.

Votem la resta d’esmenes, de la 439 a la 630.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
votem la 638 i la 644.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 17 abstencions.

I votem les esmenes de la 631 a la 646.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Passem ara a les esmenes del Departament de Salut.

Del Grup Parlamentari Socialista, votem les esmenes 
672 a 678, 680 a 728 i 730 a 732.
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Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 679.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 85 en contra i 9 
abstencions.

Votem la 729 i 733.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 86 en contra 
i 1 abstenció.

Votem ara les esmenes 735 a 788 i 790 a 798.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara l’esmena 734.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 85 en contra  
i 1 abstenció.

Votem l’esmena 789.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 70 en contra  
i 4 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya.

Esmenes 806 i 824.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 89 en contra 
i 17 abstencions.

Votem ara la resta, 799 a 837.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 57 vots a favor, 71 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara l’esmena 905, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 89 en contra i  
1 abstenció.

Votem la 860.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 69 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 859, 890 i 966.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 70 en contra 
i 23 abstencions.

Votem la 906.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 70 en contra  
i 41 abstencions.

Votem les esmenes 883 a 887.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem l’esmena 888.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 88 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 903.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 88 en contra i 4 abs - 
tencions.

Votem la 935 i la 936.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 34 vots a favor, 70 en contra 
i 28 abstencions.

Votem la 937.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 70 en contra  
i 19 abstencions.

Votem la 947.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 70 en contra  
i 19 abstencions.

Votem de la 838 a la 992.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara, del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’es-
mena 1.000.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 70 en contra  
i 23 abstencions.

Votem les esmenes 993 a 999 i 1001 a 1016.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 57 vots a favor, 71 en contra 
i 4 abstencions.

Passem ara a les esmenes de la secció d’Interior.

Del Grup Socialista, votarem les esmenes 1039 a 1073.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem, del Partit Popular de Catalunya, les esmenes 
1077 i 1082.
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Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 17 abstencions.

Votem la 1079.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 86 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 1090.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 89 en contra  
i 4 abstencions.

I votem de la 1074 a la 1091.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra  
i 4 abstencions.

Votem ara, del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, l’esmena 1139.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 88 en contra  
i 4 abstencions.

Votem ara les esmenes 1092 a 1138 i 1140 a 1165.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 71 en contra 
i 4 abstencions.

Votem, del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’esmena 
1168.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 88 en contra i 23 abs- 
tencions.

Votem la 1171.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 70 en contra i 23 abs- 
tencions.

Votem ara les esmenes 1166, 1167, 1169, 1170, 1172, 
1173 i 1174.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De l’estat de despeses, votem l’esmena 101, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 86 en contra  
i 20 abstencions.

Votem ara les esmenes de la secció del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

Votacions a l’articulat del Grup Socialista.

Esmenes 1189, 1190, 1199, 1236, 1272, 1358, 1375, 
1376 i 1384.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 45 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 1237, 1268, 1273, 1301 i 1302.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor i 86 en contra.

I votem de la 1187 a la 1390.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, votem la 1462 i la 1474.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 86 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 1410, 1419, 1422, 1423 i 1424.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 86 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 1414, 1434, 1439 i 1440.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 17 abstencions.

Votem ara la 1473.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem ara les següents esmenes: 1391 a 1409, 1411, 
1412, 1413, 15, 16, 18, 20, 21, 1425 a 1432, 1435 a 1438, 
1441 a 1449, 1451 a 1454, 1456, 1464, 1465, 1467 a 
1470, 1472, 75, 76, 1478 a 1482 i 1484 a 1491.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 1417, 1483 i 1492.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 70 en contra 
i 23 abstencions.

Votem 1433 i 1450.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 86 en contra 
i 20 abstencions.

Votem la 1460 i 1461.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 70 en contra  
i 36 abstencions.

Votem la 1463.



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  72

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 68 en contra  
i 18 abstencions.

Votem la 1458.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 85 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 1459.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 105 en contra  
i 1 abstenció.

Votem les esmenes 1466, 1471 i 1477.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 45 vots a favor, 71 en contra  
i 17 abstencions.

Votem les esmenes 1455 i 1457.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 26 vots a favor, 104 en contra 
i 1 abstenció.

Del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida, votem les esmenes 1493 a 1600, 1602 a 1607, 
1609 a 1619, 1621 a 1631, 1633 a 1637, 1639 a 1647 i 
1649 a 1698.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 1601, 1608, 1620, 1632, 1638 i 1648.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 70 en contra 
i 23 abstencions.

Votem la 1699 i 1706.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 17 abstencions.

Votem les esmenes 1700 a 1705 i 1707 a 1721.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 61 vots a favor, 67 en contra  
i 4 abstencions.

Del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, l’esmena 1723 ha estat transaccionada i la 
votarem al final.

Votem ara la 1734.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 109 vots a favor, 1 en contra i 23 
abstencions.

L’esmena 1737, del Grup d’Esquerra Republicana, 
també ha estat transaccionada.

Votem ara l’esmena 1741.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor i 4 abstencions.

Passem ara al Departament de Cultura. Votacions del 
Grup Socialista.

L’esmena 1769.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 1778.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 1756, 1761 i 1770 a 1774.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 88 en contra 
i 5 abstencions.

I votem de les esmenes 1746 a 1805.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, l’esmena 1818.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra i 17 abs - 
tencions.

Votem les esmenes 1807, 1809, 1816 i 1821.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 86 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 1825.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 86 en contra  
i 19 abstencions.

Votem de la 1806 a la 1830.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 70 en contra 
i 5 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida, votem la 1846.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 70 en contra i 20 abs- 
tencions.

Votem la 1850, 1851, 1857 i 1869.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 42 vots a favor, 70 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 1863.
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Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 88 en contra i 2 abs- 
tencions.

Votem la 1864, 1873, 1875 i 1881.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 36 vots a favor, 88 en contra 
i 9 abstencions.

Votem la 1882.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 69 en contra i 5 abs- 
tencions.

Votem la 1874, 1876 i 1883 a 1885.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 97 en contra 
i 1 abstenció.

Votem de la 1831 a la 1888.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 41 vots a favor, 70 en contra  
i 22 abstencions.

Votem, del Grup Parlamentari de Ciutadans, la 1889.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 84 en contra  
i 20 abstencions.

Votem de la 1890 a la 1893 i la 1896.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 9 vots a favor, 123 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 1895.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 105 en contra  
i 19 abstencions.

Votem la 1894.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 105 en contra  
i 19 abstencions.

Votem la 1897.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 105 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 1898.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 85 en contra  
i 18 abstencions.

De l’estat de despeses i del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, votem les esmenes 32 a 37.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

I del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, l’esmena 31.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 105 en contra  
i 1 abstenció.

Passem ara a la secció del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Votem, a l’articulat, les esmenes del Grup Socialista.

Comencem per la 1916.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 86 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 1919.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 88 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 1922.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra i 17 abs- 
tencions.

Votem la 1915, 1918, 1917, 1920, 1921, 1923 a 1941.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara les esmenes del Partit Popular de Catalu-
nya.

La 1943 i la 1952.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 17 abstencions.

Votem la 1942, 1944 a 1951, 1953, 54 i 55.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem, del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, l’esmena 2003.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 88 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 2030.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 98 en contra  
i 19 abstencions.

Votem ara l’esmena... 2030? (Pausa.) L’acabem de fer. 
Doncs, les esmenes 1956 a 1977, 1981, 1983 a 1986, 
1988 a 1993, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2006, 
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2008 a 2010, 2012 a 2023, 2025 a 2029, 2033 a 2042 
i 2045.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2024.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 70 en contra i 10 abs- 
tencions.

Votem 1978, 1979, 1995 i 2007.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 25 vots a favor, 70 en contra 
i 38 abstencions.

Votem la 2011, 2031 i 2032.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 43 vots a favor, 70 en contra  
i 20 abstencions.

Votem 1980, 1982, 1987, 1994, 1996, 1999, 2001  
i 2044.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 70 en contra 
i 19 abstencions.

Votem la 2043.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

De l’estat de despeses, votem les esmenes 108 a 113 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 30 vots a favor, 70 en contra 
i 32 abstencions.

Passem ara a la secció de Benestar Social i Família.

Les votacions a l’articulat del Grup Parlamentari So-
cialista.

Esmena 2053.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 86 en contra  
i 1 abstenció.

Esmena 2057.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Esmena 2124.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 13 abstencions.

I esmenes 2053 a 2171.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, votem de la 2172 a la 2185.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds -  
Esquerra Unida, votem la 2271.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 69 en contra  
i 13 abstencions.

Votem de la 2186 a la 2288.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 62 vots a favor, 69 en contra 
i 1 abstenció.

De les esmenes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
votem la 2300.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 2307.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 73 en contra  
i 32 abstencions.

Votem les esmenes 2289 a 2293, 2301 a 2306, 2308  
i 2309. 

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2294 i la 2295.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 104 en contra 
i 1 abstenció.

Votem les esmenes 2296 a 2299.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 86 en contra 
i 20 abstencions.

De l’estat de despeses, votem, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, les esmenes 38 a 40.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 103 en contra 
i 1 abstenció.

Passem a les esmenes d’Empresa i Ocupació.

Iniciem per les votacions de l’articulat, les esmenes 
del Grup Parlamentari Socialista 2313, 2316 a 2318, 
2320 a 2323, 2325 a 2327, 2329 a 2350, 2352 a 2364 i 
2366 a 2386.
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Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2315.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 70 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 2351.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 49 vots a favor, 70 en contra i 13 abs- 
tencions.

Votem la 2314.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra i 17 abs- 
tencions.

Votem la 2319, 2324, 2328 i 2365.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 45 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya votem les esmenes 2387 a 2389.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem les esmenes del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida, la 2431.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 89 en contra i 4 abs- 
tencions.

Votem de la 2390 a la 2393 i de la 2395 a la 2430.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2394.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 53 vots a favor, 69 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 2432 a 2450 i 2452 a 2464.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2451.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 70 en contra  
i 18 abstencions.

Votem ara una esmena del Grup Socialista, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, del 

Grup d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, del Grup de 
Ciutadans i del Grup Mixt, que és la 2465.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 69 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans 2467 i 2470.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 70 en contra 
i 35 abstencions.

Votem la 2475.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 70 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 2466, 2471 i 2476.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 86 en contra 
i 19 abstencions.

Votem ara la 2468, 2469, 2472 a 2474 i 2477 a 2481.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 57 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem 2482, 2483, 2484, 85 i 86.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 70 en contra 
i 16 abstencions.

De l’estat de despeses votem les esmenes 41 i 42, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Passem ara a la secció del Departament de Justícia.

Votacions a l’articulat del Grup Socialista, esmenes 
2504 a 2509.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 41 vots a favor, 70 en contra  
i 22 abstencions.

Votem de la 2493 a la 2510.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya les esmenes 2511 i 2514.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2515, 2516 i 2518, d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida.



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  76

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 70 en contra 
i 19 abstencions.

Votem la 2517 i 2519 a 2539.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Del Grup Parlamentari de Ciutadans votem les esme-
nes 2540 i 2541.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2542.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 70 en contra  
i 26 abstencions.

Passem ara a les votacions de les esmenes interdepar-
tamentals.

I votacions a l’articulat del Grup Parlamentari d’Inicia - 
tiva Verds - Esquerra Unida, l’esmena 2550.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 87 en contra i 10 abs- 
tencions.

Votem les esmenes 2551 a 2557.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 88 en contra 
i 1 abstenció.

Votem l’esmena 2558.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 107 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 2559, 2561 i 2562.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2560 i 2563.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 44 vots a favor, 88 en contra 
i 1 abstenció.

Votem de la 2564 a la 2568.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 70 en contra 
i 4 abstencions.

De les esmenes del Grup Parlamentari de Ciutadans 
votem la 2569.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 2589 i la 2591.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 40 vots a favor, 89 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2590 i la 2592.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 89 en contra 
i 16 abstencions.

Votem la 2570 i la 2571.

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem de la 2593 a la 2597.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 85 en contra 
i 20 abstencions.

Votem la 2598.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 86 en contra  
i 19 abstencions.

Votem de la 2583 a la 2585, la 2587 i la 2588.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem la 2586.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 13 abstencions.

Votem les 2572, 73, 74 i 75.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 30 vots a favor, 70 en contra 
i 33 abstencions.

Votem la 2576, la 77 i la 82.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 43 vots a favor, 70 en contra  
i 20 abstencions.

Votem les esmenes 2578 a 2581.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 30 vots a favor, 70 en contra 
i 33 abstencions.

De l’estat de despeses, votem les esmenes 43, 44, 80 a 
85 i 90, del Grup de Ciutadans.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 104 en contra i 
1 abstenció.

I del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, votem de la 45 a la 79, de la 86 a la 89 i de la 91 
a la 95.
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Comença la votació.

Han estat rebutjades per 26 vots a favor, 105 en contra 
i 1 abstenció.

Votem ara dues correccions d’errades.

La primera l’ha presentat el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya a l’article 29.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 101 vots a favor, 18 en contra  
i 14 abstencions.

I la segona correcció d’errades l’ha presentat el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ar-
ticle 28.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 81 vots a favor, 18 en contra i 32 
abstencions.

Votem a continuació les esmenes transaccionals pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

En primer lloc, i a petició del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, votem l’esmena transaccional número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 100 vots a favor, 19 en contra  
i 13 abstencions.

Votem ara les esmenes número 2 i 3.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 100 vots a favor, 29 en contra 
i 4 abstencions.

Votem ara les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries.

En primer lloc, l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i el Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 80 vots a favor, 18 en contra i 35 
abstencions.

Votem ara conjuntament les esmenes subsegüents del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i  
el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 89 en contra 
i 17 abstencions.

I votem ara el text del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 ha estat aprovat per 70 vots a fa-
vor, 62 en contra i 1 abstenció.

(Aplaudiments.)

Fem un recés de cinc minuts.

La sessió se suspèn a dos quarts de vuit del vespre i nou 
minuts i es reprèn a tres quarts de vuit i quatre minuts.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, iniciarem la vo-
tació de la llei de mesures.

Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres 
i administratives (tram. 200-
00034/10) (continuació)

(Pausa llarga.)

Comencem? (Pausa.)

Iniciarem les votacions del Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives.

Començarem per les votacions d’esmenes reservades, 
i començarem per l’agrupació de votacions on Grup 
Socialista, Grup del Partit Popular, Grup d’Iniciativa i 
Grup de Ciutadans hi van votar a favor, i Convergèn-
cia i Unió i Esquerra en contra. Són les votacions de 
les esmenes que comencen per l’esmena número 7 i 
acaben per la 458.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 59 vots a favor, 71 en contra 
i 1 abstenció.

Votem ara les esmenes que comencen amb la número 
6 i acaben amb la 457.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 51 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem ara les esmenes 1 i 3.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 26 vots a favor, 104 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la numero 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 105 en contra  
i 11 abstencions.

Votem la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 70 en contra  
i 33 abstencions.

Votem la numero 5.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 88 en contra i 1 abs - 
tenció.

Votem la número 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 85 en contra i 1 abs- 
tenció.
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Votem la 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 106 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 16.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 85 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 17 i la 18.

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 45 vots a favor, 84 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 19.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 106 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 21.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 85 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 23.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 95 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 24.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 25.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 104 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 26.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 85 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 32.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 85 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 33.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 85 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 35.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 104 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 36.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 72 en contra  
i 22 abstencions.

Votem la 40.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 85 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 41, 42 i 43.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 34 vots a favor, 70 en contra 
i 28 abstencions.

Votem la 47, 48 i 50.

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 42 vots a favor, 89 en contra 
i 1 abstenció.

Votem la 51.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 70 en contra i 31 abs- 
tencions.

Votem la 53.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 70 en contra  
i 22 abstencions.

Votem la 54.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 70 en contra  
i 22 abstencions.

Votem la 56 i 57.

Comença la votació.

Estan rebutjades per 47 vots a favor, 84 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 58.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 83 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 59, 60 i 61.

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 43 vots a favor, 85 en contra 
i 3 abstencions.

Votem la 62.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 63.



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  79

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 64.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 103 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 65.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 66.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 103 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 68.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 89 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 69.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 74.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 104 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 75.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 76.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem la 77.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 16 abstencions. 

Votem la 79.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 80.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 88 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 81.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 89 en contra i 11 abs- 
tencions.

Votem la 85.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 70 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 86.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 69 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 90.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 70 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 91.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 69 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 92.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 85 en contra i 20 abs- 
tencions.

Votem la 93.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 84 en contra  
i 30 abstencions.

Votem la 94.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 84 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 95.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 85 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 96.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 84 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 97.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 39 vots a favor, 69 en contra  
i 22 abstencions.

Votem les 98 i 99.

Comença la votació.
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Han estat rebutjades per 58 vots a favor, 69 en contra 
i 4 abstencions.

Votem l’esmena 100.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 70 en contra  
i 44 abstencions.

Votem la 114.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 115.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 104 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 116.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra,  
25 abstencions.

Votem la 117.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 85 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 119.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 103 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 121.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 84 en contra  
i 20 abstencions.

Votem la 123.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 70 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 124.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 89 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 126.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 70 en contra i 21 abs- 
tencions.

Votem l’esmena 128.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 85 en contra i 10 abs- 
tencions.

Votem les esmenes 130 a 133.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 88 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 140.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 70 en contra  
i 28 abstencions.

Votem la 142.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 147.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 89 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 155.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 85 en contra i 9 abs- 
tencions.

Votem la 163.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 85 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 164.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 85 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 166.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 89 en contra i 
10 abstencions.

Votem la 168.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 52 vots a favor, 70 en contra  
i 9 abstencions.

Votem la 169.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 89 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 189.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 89 en contra  
i 15 abstencions.

Votem les esmenes 183 a 188.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor, 70 en contra 
i 16 abstencions.
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Votem la 191.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 72 en contra  
i 15 abstencions.

Votem la 194.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 89 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 213.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 69 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 214.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 71 en contra  
i 46 abstencions.

Votem la 215.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 88 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 216.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 88 en contra  
i 28 abstencions.

Votem la 218.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 219.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 87 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 222.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 52 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 223.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 69 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 224.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 83 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 227.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 87 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 253.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 14 vots a favor, 108 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 254.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 107 en contra  
i 10 abstencions.

Votem l’esmena 255.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 70 en contra  
i 28 abstencions.

Votem la 257.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 52 vots a favor, 70 en contra  
i 10 abstencions.

Votem les esmenes 258 a 282.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 37 vots a favor, 85 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 283.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 284.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 85 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 285.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 85 en contra  
i 29 abstencions.

Votem de la 286 a la 295.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 37 vots a favor, 70 en contra  
i 24 abstencions.

Votem la 297.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 88 en contra  
i 11 abstencions.

Votem la 298.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 107 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 299.
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Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 89 en contra i 
10 abstencions.

L’esmena 300, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, ha estat transaccionada i la 
votarem al final.

Votem la 301.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 71 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 303.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 305.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 306.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 70 en contra  
i 17 abstencions.

Votem les esmenes 307 a 309.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 70 en contra  
i 35 abstencions.

Votem la 310.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 70 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 311.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 72 en contra  
i 14 abstencions.

Votem la 312.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 91 en contra  
i 14 abstencions.

Votem la 313.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 90 en contra  
i 14 abstencions.

Votem la 314.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 89 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 315.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 88 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 316.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada 34 vots a favor, 88 en contra i 10 abs- 
tencions.

La 317 i 319, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, han estat transaccionades i es votaran al final.

Votem la 320.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 89 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 321.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 89 en contra i 3 abs- 
tencions.

Votem la 322.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 88 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 323.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem la 324.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

Votem de la 325 a la 327.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 88 en contra 
i 16 abstencions.

Votem la 334.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 51 vots a favor, 70 en contra i 10 abs- 
tencions.

Votem la 337.

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 96 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 338.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 46 vots a favor, 68 en contra  
i 16 abstencions.

Votem la 346.

Comença la votació.
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Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 70 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 347.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 27 vots a favor, 104 en contra  
i 1 abstenció.

La 350, d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, ha estat 
transaccionada i la votarem al final

Votem la 355 i la 356.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 18 vots a favor, 104 en contra 
i 10 abstencions.

Votem la 357.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 88 en contra  
i 24 abstencions.

Votem la 358.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 107 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 359.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 89 en contra  
i 25 abstencions.

Votem la 361.

Comença... Eh? Un moment. 

Santi Rodríguez i Serra

Demanaríem la lectura d’aquesta esmena.

La presidenta

De la 361?

Santi Rodríguez i Serra

Sí.

(Pausa.)

La presidenta

Mentre l’estem buscant, passem a la següent votació.

L’esmena 362.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 82 vots a favor, 40 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 364 –364.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 18 vots a favor, 91 en contra i 23 abs- 
tencions.

Votem la 365.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 86 en contra  
i 10 abstencions.

Votem la 368.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 70 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 369.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 88 en contra.

Votem la 393.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 70 en contra  
i 3 abstencions.

Votem la 395.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 70 en contra  
i 27 abstencions.

Votem ara les esmenes 396 a 399, 401, 402, 404 a 407.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 34 vots a favor, 88 en contra 
i 10 abstencions.

Votem la 400.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 88 en contra i 1 abs- 
tenció.

Votem la 403.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 88 en contra  
i 29 abstencions.

Votem la 408.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 87 en contra i 1 
abstenció.

Votem la 409.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 70 en contra  
i 27 abstencions.

Votem... L’esmena 410, del Grup Parlamentari d’Inicia - 
tiva Verds - Esquerra, ha estat transaccionada i, per 
tant, la votarem al final.

Votem l’esmena 411.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 70 en contra  
i 28 abstencions.

Donem lectura a... (Veus de fons.) Bé, continuem.
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Votació de l’esmena 412.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 86 en contra  
i 10 abstencions.

Votem ara l’esmena 413.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 86 en contra  
i 11 abstencions.

Votem la 414.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 87 en contra i 1 abs- 
tenció.

La 416, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, ha estat transaccionada i la votarem 
al final.

Amb relació a les esmenes 426, 427, 428, 429 i 431, 
han estat objecte d’esmenes subsegüents al Dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries, presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
per tant, les votarem al final.

Passem, ara, a la votació de l’esmena 452.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 87 en contra  
i 12 abstencions.

Votem la 459.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 95 en contra  
i 20 abstencions.

Votem, ara, l’esmena 462.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 70 en contra  
i 44 abstencions.

Votem ara l’esmena 463.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 70 en contra  
i 12 abstencions.

Passarem, ara, a la lectura de l’esmena 361.

El vicepresident segon

És una esmena del Grup Parlamentari Socialista. S’ad-
diciona un nou article 98 bis amb la redacció següent.

«Article 98 bis. Modificació del Decret Legislatiu 
2/2008. Es modifica l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legisla-
tiu 2/2008, amb la redacció següent. 

»Article 6, prohibició de baralles d’animals i altres ac-
tivitats: 6.1, es prohibeix l’ús d’animals en baralles i 
en espectacles o d’altres activitats si els poden ocasio-
nar sofriment o poden ser objecte de burles o tracta-

ments antinaturals o bé si poden ferir la sensibilitat de 
les persones que els contemplen, com ara les següents: 
a, baralles de gossos; b, baralles de galls; c, matan-
ces públiques d’animals; d, atraccions firals giratòries 
amb animals vius lligats i altres d’assimilables; e, tir 
al colom i altres pràctiques assimilables; f, les corri-
des de toros i els espectacles amb toros que incloguin 
la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, 
de les banderilles i de l’estoc, i també els espectacles 
taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o 
fora de les places de toros, llevat de les festes amb to-
ros o bous a què es refereix l’apartat 2.

»6.2, resten excloses d’aquestes prohibicions les fes-
tes amb toros o bous sense mort de l’animal –corre-
bous– en les dates i les localitats on tradicionalment 
se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir dany 
als animals.

»6.3, així mateix, no es consideraran espectacles tau-
rins les proves de bravura dels animals que es duguin 
a terme a les instal·lacions fixes de les ramaderies, en 
una plaça o recinte habilitat per part de professionals 
taurins degudament inscrits a les seccions 1, 2 i 3 o en 
la subsecció primera de la secció cinquena del Regis-
tre general de professionals taurins, sempre que for-
min part de la seva activitat ramadera i, en cas que es 
realitzin davant del públic, comptin prèviament amb 
la preceptiva autorització o llicència municipal en què 
es verifiqui el compliment de les condicions de segu-
retat de les instal·lacions. En aquests casos, també és 
prohibit inferir dany als animals.

»6.4. Es prohibeix matar i maltractar els animals em-
prats en produccions cinematogràfiques, televisives, 
artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, 
de manera que el dret a la producció i la creació ar-
tístiques, quan es desenvolupi dins d’un espectacle, 
queda subjecte a les normes de policia i d’espectacles, 
com poden ser l’autorització administrativa prèvia. La 
difusió audiovisual d’aquest tipus de produccions que-
da restringida a horaris en què no puguin ser observa-
des per menors i ferir-los la sensibilitat.»

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta esmena.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 83 en contra i  
1 abstenció.

Passem, ara, a la votació de l’esmena tècnica número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 111 vots a favor i 20 abstencions.

Votem ara una correcció d’errades presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana a l’article 62 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 68 vots a favor, 2 en contra i 62 
abstencions.

Votem ara conjuntament les quatre transaccions presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i 
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Interpel·lació
al Govern sobre l’atenció a la diversitat  
i la inclusió en els centres educatius 
(tram. 300-00278/10)

Doncs, continuem amb l’ordre del dia i iniciem la in-
terpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diversitat i la 
inclusió en els centres educatius.

(Remor de veus. Pausa.)

Els diputats que hagin de sortir de l’hemicicle, si us 
plau, que ho facin amb agilitat, per seguir l’ordre del 
dia.

La interpel·lació ha estat presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i la farà l’ho-
norable senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades i diputats, i 
tothom que pugui continuar viu a hores d’ara, que ens 
estigui seguint per qualsevol mitjà presencial o tele-
màtic, aquesta és una interpel·lació sobre l’atenció a 
la diversitat i la inclusió, sobre aquestes dues qüesti-
ons que en són una, en fi. N’hem parlat i ho hem de-
batut aquí i fora del Parlament, n’hem parlat en el 
Ple, n’hem parlat en comissions de manera reiterada, 
n’hem parlat en altres fòrums, els darrers anys espe-
cialment. Aquesta interpel·lació la distribuiré en dues 
parts: una primera, de dir d’on venim, on som i cap on 
anem, i com hi anem, i en segon lloc, parlar del decret 
d’educació especial, pel sistema inclusiu..., encara no 
sabem quin nom tindrà el decret; de fet, no sabem res 
d’aquest decret. Espero que avui, d’aquesta interpel-
lació, en sapiguem alguna cosa més.

L’atenció a la diversitat i la inclusió, per nosaltres, i no 
només per nosaltres, són uns dels pilars de l’actuació 
a curt i mitjà termini sobre el sistema educatiu del pa-
ís que s’ha de dur a terme. Som conscients, ho sabem, 
que els canvis en matèria educativa sempre donen els 
seus fruits a mitjà o a llarg termini, que no pas de ma-
nera immediata. Però és evident que cal solucionar 
problemes actuals i urgents en relació amb l’atenció 
a la diversitat i la inclusió i, alhora, recuperar l’acció de- 
cidida per al mitjà i llarg termini per poder assolir un 
sistema realment inclusiu, en sintonia amb allò que 
propugna la LEC.

Atès que n’hem parlat molt, no reiteraré tots els pre-
ceptes debatuts, acordats i votats. Quan ens referim a 
atenció a la diversitat i inclusió, no ens referim només 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials –però 
també a l’alumnat amb necessitats educatives especi-
als–, sinó a tot l’alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu, als 4.879 alumnes amb discapaci-
tat intel·lectual que el curs 13-14 estaven escolaritzats 
en centres ordinaris, als 3.635 que ho estaven en cen-
tres d’educació especial o als 32.431 alumnes escola-
ritzats que estaven en una situació social desfavorida; 
i podria anar detallant les dades que en el control de 
compliment de la Moció 64/X que es va aprovar per 
unanimitat aquí al Parlament ens varen fer arribar als 
grups parlamentaris. Estem parlant de molts i molts 
alumnes en el nostre sistema educatiu.

el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 90 vots a favor, 27 en contra i 
14 abstencions.

Votem ara conjuntament les dues transaccions presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 103 vots a favor, 19 en contra 
i 10 abstencions.

Passem ara a la votació de les cinc esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 73 vots a favor, 46 en contra i 
13 abstencions.

Votem ara el text del dictamen.

En primer lloc, a petició del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, farem la votació separada de l’article 88 del 
text del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor i 20 en contra.

A continuació, a petició del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, farem una votació sepa-
rada de l’article 89.5 del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 9 vots a favor, 123 en contra.

I per finalitzar votem ara el conjunt del text del dicta-
men.

Comença la votació.

El Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives ha estat aprovat per 70 vots a favor, 61 en 
contra i 1 abstenció.

Abans de continuar amb l’ordre del dia, dir-los que, 
atesa la sol·licitud presentada pel Govern, els propo-
so un canvi en l’ordre del dia i que el debat del punt 
número 11, que és una interpel·lació sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, es pugui substanciar 
a continuació del punt 13, és a dir, l’última interpel-
lació, demà al matí. Es pot aprovar? (Pausa.) D’acord.
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Voldria començar per la desigualtat més punyent i que 
aquesta tarda mateix se n’ha estat parlant a Barcelona, 
arran de la presentació de l’estudi de la Fundació Bofill 
sobre comparativa de resultats del PISA 2012, de pro-
ves de matemàtiques, respecte al PISA 2003, però que 
ja s’han dit en reiterades ocasions i estudis externs: el 
nivell socioeconòmic de les famílies està significativa-
ment associat amb el rendiment acadèmic i amb el risc 
d’abandonament escolar. Això ho era abans de la crisi, 
i ara, amb la crisi, encara més.

L’estudi al qual m’he referit, que s’ha estat presentant 
avui a Barcelona, de la Fundació Bofill continua con-
cloent que des de la perspectiva de l’equitat no anem 
bé i que la desigualtat del 2012 ha crescut respecte de 
la del 2003. I també ens torna a dir que la segregació 
escolar empitjora els resultats, que és desigualtat es-
tructural que cal remoure.

Per això, consellera, li vull preguntar també com té el 
departament els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada de l’alumnat amb necessitats edu-
catives entre tots els centres finançats amb recursos pú-
blics que mandata la LEC. Perquè la LEC és del 2009; 
han passat ja sis anys.

El que és evident és que no podem demanar al siste-
ma educatiu en solitari allò que és tasca urgent d’una 
acció política global, però tenim l’obligació de ser am-
biciosos, de ser crítics per avançar i de ser efectius a 
l’hora de donar resposta als tres requeriments socials 
que es fan al sistema educatiu, tal com deia el lamen-
tablement extint Pacte nacional per l’educació, els tres 
requeriments que fa la societat, que fem la societat al 
sistema educatiu: la cohesió social i la igualtat d’opor-
tunitats, l’educació ètica i ciutadana i la transmissió de 
la cultura, de coneixements científics, d’eines de tre-
ball i de capacitats que permetin a les persones, a totes 
les persones, esdevenir autònomes mitjançant el tre-
ball i incorporar-se de ple dret a la societat.

Poc èxit escolar tenim a Catalunya respecte de la 
mitjana dels estàndards europeus: un de cada quatre 
alumnes no acaba o no es gradua, i el país això no s’ho 
pot permetre. I encara som lluny dels estàndards eu-
ropeus d’escolarització en secundària postobligatòria i 
dels nivells d’excel·lència del sistema, que també hem 
de buscar; hem de buscar prioritàriament la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat, però també l’excel·lència del 
sistema. La política educativa ha d’abordar una visió 
global i ambiciosa en l’atenció als entorns desfavorits 
i l’alumnat amb necessitats educatives específiques de 
suport educatiu, més enllà de la necessitat, que també 
ho és, de recuperació de recursos.

Cap on anem, consellera, en matèria d’atenció a la di-
versitat i la inclusió? Quin és el model del departa-
ment? Com el concreten en recursos, en calendari, en 
objectius? Quins plans tenen de manera més immedi-
ata per al curs 15-16?

La política de recursos ha d’anar indefectiblement lli-
gada a les necessitats de l’alumnat dels centres i dels 
barris. Això vol dir més recursos i tipificats, dotats 
allà on més cal. I això és més efectiu si potenciem 
l’autonomia dels centres en tots els àmbits, i queda 
clar que cal invertir en polítiques que millorin l’equi-

tat entre l’alumnat. Això implica l’entrada a les estruc-
tures dels centres de nous agents, com els TIS i, si cal, 
educadors socials i la potenciació en l’estructura d’al-
tres ja existents, com els educadors d’educació espe-
cial, o els tècnics d’educació infantil, o resoldre la sa-
turació dels EAP i d’altres serveis educatius de suport 
a l’atenció a la diversitat. Hi ha un dèficit estructural 
de personal auxiliar.

El personal d’atenció a la diversitat ha de créixer, com 
ho farà en aquest pressupost 2015 que acabem de vo-
tar, perquè hi ha un canvi de tendència que s’ha de 
consolidar; però no ha de ser puntual d’una negociació 
pressupostària. Quin increment de recursos, conselle-
ra, per perfil, representen aquests 10 milions d’euros 
extraordinaris que hem votat ara en els pressupostos?

Cal una política ferma i de llarg i ampli abast en els 
centres i zones educatives de més alta complexitat. 
Els centres d’entorns més desfavorits tenen un volum 
de rotació de docents important i són els que neces-
siten, més que cap altre, equips sòlids. I l’autonomia 
de gestió d’aquests centres ha de ser molt més àmplia. 
I aprofito, consellera, per dir-li que cal que el depar-
tament estableixi urgentment mecanismes per pal·liar 
l’impacte negatiu del concurs de trasllats, tal com es 
va dissenyar inicialment, amb centres d’alta comple-
xitat i amb projectes innovadors. Hi sou a temps, i cal 
fer-ho.

Tornem a la interpel·lació. I cal una aposta forta per 
l’avaluació, instruments precisos d’avaluació del sis-
tema educatiu, conèixer per actuar i reconsiderar, per 
impulsar, més enllà de xifres, i fer-nos les preguntes 
adequades per obtenir les respostes útils per a la mi-
llora del sistema educatiu. Com ha dit avui Joan Ma-
teo, el secretari de Polítiques Educatives, aquesta tar-
da, saber el que passa no et permet fer política; cal 
entendre per què passa. I no per justificar el discurs 
d’uns i altres, sinó perquè ens permeti reorientar allò 
que és evident que no funciona i millorar allò que fun-
ciona però que necessita una aposta decidida.

Encara no estan disponibles, per cert, al web del de-
partament les dades –que són xifres i no anàlisi o es-
tudi, ho reconeixem– que es demanaven en la Moció 
64/X, sobre l’escola inclusiva, pel que fa a l’escolarit-
zació de l’alumnat amb necessitats educatives especi-
als per al curs 13-14, i menys encara les del curs 14-15, 
que acabarà en tres mesos. Quan ho estaran, de dis-
ponibles?

Vostè, consellera, diu que estem en un moment de can-
vi de paradigma i en el model de prestació dels suports 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials; així 
ho diu l’informe de control de compliment d’aquesta 
Moció 64/X, sobre l’escola inclusiva, que és de l’abril 
de l’any passat. Per nosaltres –i així ho hem dit–, el 
2014 hauria d’haver estat l’any per escoltar, per repen-
sar i per compartir aquest canvi de paradigma. I l’any 
2015 l’any per començar a executar-lo. I anem amb re-
tard.

En aquell informe de control de compliment de l’abril 
passat, consellera, anunciava que el departament esta-
va elaborant un pla estratègic d’atenció a la diversitat 
en el marc d’una escola inclusiva i que tenia previst 
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de presentar-lo abans d’acabar el curs 13-14. El nostre 
grup almenys no en sap res. Què ens pot dir d’aquest 
pla que hauria hagut de presentar abans del juny de 
l’any passat? Aquest pla hauria d’incloure, al nostre 
criteri, la previsió d’un mapa específic per a l’educa-
ció inclusiva i l’educació especial per poder planificar 
dotacions i donar resposta a la necessitat de recursos 
en cada fase de desplegament. Ho tenen previst, això?

I ara voldria parlar-li sobre el decret, però atès que 
em queden divuit segons ho faré en la segona part de 
temps que em toca.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, procu-
raré centrar-me en la qüestió que motivava aquesta 
interpel·lació, però, atès que vostè ha fet alguna observa-
ció en la primera part de la seva intervenció, permeti’m 
algun ajustament informatiu.

No és veritat que un de cada quatre no es graduï. No 
utilitzem dades antigues. Les darreres dades, i ben col-
locades a la web del departament i del Consell Supe-
rior d’Avaluació, i explicades per aquesta consellera, 
són que avui dia es gradua el 86,6 per cent a la darrera 
convocatòria d’ESO. Era fa cinc anys que teníem un 
76, 77. Per tant, és molt important en aquests moments 
de canvis en el sistema, any a any, d’aquest procés de 
millora, que utilitzem les dades que són validades. 
Vostè em feia referència a un informe que jo li puc 
contrastar perfectament amb el mateix informe sobre 
l’estudi PISA fet pel Consell Superior d’Avaluació i 
veurà com l’equitat s’amplia perquè es redueixen les 
bandes baixes, que són el més important, com anem 
reduint aquell percentatge de nois i noies que queda-
ven a la banda més baixa del rendiment. I aquesta és 
una gran manera, a part d’intentar alhora, com vostè 
també ha citat, créixer a la banda alta.

M’ha fet una referència sobre el tema de la segregació. 
Dir-li que aquest Govern és el que ha ampliat les zo-
nes, que ha fet reserva a Barcelona, que no n’hi havia, 
i que ha posat el màxim a favor del millor repartiment, 
tot allò que el sistema permet. I que estem continuant 
pensant en noves mesures. A partir d’aquí, que els en-
torns desafavorits han de ser prioritzats, el perquè de 
les nostres auditories, el perquè d’una dotació de pro-
fessorat –auditories pedagògiques, eh?–, un professo-
rat complementari, el perquè d’altres professionals.

Però vostè em preguntava per la inclusió i em pregun-
tava pel tractament a la diversitat. Doncs, centrem-nos, 
perquè no podem arreglar el concurs de trasllat i el de-
cret de..., eh? Jo li ho explico. Miri, des de fa molts 
anys –des de fa molts anys–, un dels principis rectors 
del sistema educatiu a Catalunya és la inclusió. I hem 
definit sempre la inclusió com la presència i participa-
ció de tots els alumnes a les activitats educatives dels 

centres. I ara, en aquest canvi de paradigma que diu 
vostè, i ha fet ben fet de recordar-ho, hi hem afegit un 
nou valor. No es tracta només de presència i partici-
pació, sinó també de sumar-hi els aprenentatges valu-
osos que en cada moment pot fer l’alumne. I per això, 
doncs, aquest principi del sistema ve ampliat en aquest 
apartat, que és bàsic, així com recordar que l’atenció a 
la diversitat, com a reconeixement a les diferents ca-
racterístiques de cadascú, ha trobat en aquest Govern i 
en aquestes dues legislatures acumulades mesures no-
ves i pròpies, com han sigut el SEP, el PIM, les adap-
tacions curriculars, que ja hi eren, el desdoblament o 
bé l’enriquiment curricular, que no existia. Per tant, en 
aquest sentit s’ha avançat.

Vostè em deia: «Havia de ser l’any per escoltar.» I jo li 
puc dir: ha estat l’any per escoltar. Potser anem retar-
dats dos mesos, però ha estat l’any per escoltar, perquè 
s’han fet... Miri, estem a la versió 14. S’han fet diver-
ses reunions amb els sectors. A cada reunió, que es fa 
una sessió llarga, es recullen les observacions. A partir 
d’aquí, en els grups de treball que hi ha s’analitza la 
seva incorporació en el decret. Ahir mateix era amb 
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, 
si no ho recordo malament, perquè saludo la directora 
general, que ens acompanya, i que ho feia ahir mateix. 
Per tant, estem avançant en aquest sentit. (Pausa.) Sí, 
és veritat. Estem avançant, senyora diputada, en aquest 
sentit. Ha estat l’any per escoltar i el 15 serà l’any per 
normar.

I què pretén aquest decret? És veritat que vam anun-
ciar un pla estratègic, que llavors vam fer un canvi al 
mateix departament i vam dir: «Alerta, primer actua-
litzem i refem el decret del 97 i després, des d’aques-
ta nova versió del decret, dissenyem el pla estratègic.» 
I què vol dir primer analitzar la situació, intentar mi-
llorar-la i canviar i ampliar el paradigma? Doncs, el 
que li dèiem, ampliar la mirada. Parlàvem d’escola in-
clusiva, i parlem i parlarem a partir d’ara de sistema 
inclusiu. Per això la norma, aquest decret que diu vos-
tè que encara no sap com es diu però que finalment, 
doncs, evidentment podrà conèixer, és evident que in-
corporarà aquesta nova dimensió.

Miri, hi ha hagut una participació a diferents nivells. 
Hi ha hagut una participació àmplia i en els territoris. 
S’han revisat els criteris i els procediments per a l’ad-
judicació dels recursos als centres, els procediments 
per detectar i avaluar les necessitats, la revisió del per-
fil dels alumnes i les organitzacions de les USEE, les ne-
cessitats formatives del professorat i l’estudi de les da-
des dels alumnes amb necessitats.

Ara bé, quines línies de treball desplegarà aquest decret?  
El marc d’actuació de les USEE, que no s’havia creat 
mai, el mapa de recursos. Fixi’s, mateix, ara estem en el 
treball dels concerts dels centres d’educació especial.  
En aquests ja s’hi s’està treballant de manera que, quan 
se signin al juny, ja se signin de manera que puguem 
passar de tres a quinze centres de referència, perquè 
anirà incorporada en el concert aquesta funció de po-
der actuar i desenvolupar els serveis i programes de 
suport als alumnes amb discapacitat als centres or-
dinaris. I, per tant, previsiblement passarem de tres a 
quinze, que seran, com sap vostè, molt especialitzats.
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També estem treballant en una nova línia que volem 
que s’incorpori, que és l’escolarització dels alumnes 
a la postobligatòria. Tots sabem i coneixem perso-
nes interessades, i que també aprofito per saludar-les. 
Aquesta escolarització a la postobligatòria, amb 
PQPI i cicles de formació adaptats, és un debat de 
com allò que ja està formalment previst encaixa o no i 
com podem créixer en aquesta línia. Ho estem treba-
llant i ho estem treballant amb entitats de referència 
en formació professional. I evidentment és lent, però 
estem en la bona direcció perquè aquesta transició al 
món del treball és la transició al món de la vida adulta 
i hem de ser capaços d’encertar-ho.

Quin és l’esquema del decret, senyora diputada? El que li 
deia: consolidar un sistema inclusiu, aprofitar tot el que 
s’ha fet fins ara, des del pla director del 2003 fins al pla 
«Aprendre junts per viure», i recollir les experiències va-
luoses. Això què ens està permetent? Doncs, dissenyar 
un esquema que és: pensant en cadascun dels alumnes, 
aprofundir en el que hem dit, presència –no és només un 
tema de preinscripció–, participació –no és un tema no-
més de socialització–..., sinó afegir allò que és propi del 
sistema educatiu i que ho ha d’aconseguir, aprenentatges 
valuosos.

Això què necessita? Mesures i suports universals, me-
sures i suports addicionals, mesures i suports inten-
sius. Saben que jo sovint dic: «Si jo ara tingués una 
pissarra aquí, doncs, els faria un esquema que diria 
d’aquestes mesures quina distribució creiem..., té i ha 
de mantenir-se en el sistema.» Un 80 per cent d’aques-
tes mesures van adreçades als alumnes que viuen amb 
normalitat a l’aula, als que normalment treballen a 
l’aula i necessiten un suport universal, aquell que va 
a tothom. Després tenim un 15 per cent de mesures 
que hem anat dissenyant, que en diem «mesures de su-
port addicionals», que són el SEP, els PIM, etcètera, 
que donen aquell suport per poder-se beneficiar amb 
normalitat de les ajudes i de les mesures de caràcter 
universal. I després tenim aquest suport intensiu, que 
seria un 5 per cent de les mesures, que són les que re-
quereixen personal extra, diversitat de perfils, etcète-
ra, per poder viure també amb normalitat a l’aula però 
amb un suport intensiu, que pot representar evident-
ment una mesura complementària. I és en aquest sentit 
que el pressupost que hem aprovat ens ho permet.

I vostè em deia: «Escolti, com ho tenen previst?» Doncs, 
miri, el 50 per cent dels recursos derivats de les mesures 
d’aquest pressupost entenem..., i en tot cas serà motiu de 
la moció si ho podem acordar, però nosaltres entenem 
que haurien d’anar destinats a les USEE, eh?, als educa-
dors de les USEE; un 25 per cent a TIS, en aquests mo-
ments als centres d’alta complexitat en tenim 87 i hau-
ríem d’incrementar-ho en un 25 per cent. I dels TEI, que 
ja en tenim 835, acabar de dotar els que tenen o ràtio al-
ta o que també són d’entorns d’alta complexitat. I de les 
USEE, que en tenim 341, veure també, de cares al curs 
vinent, quina dotació hem de fer per ampliar.

Per tant, jo li anuncio els trets bàsics del decret: la re-
gulació de la col·laboració entre els centres específics 
i els centres ordinaris; una nova modalitat de concert 
per als centres d’educació especial, tenint en comp-
te que diversificar l’organització i la gestió de tots 

aquests recursos personals, materials i funcionals és 
propi d’un model que atén la diversitat. Per tant, no hi 
ha una única solució. Però en aquest sentit jo li puc dir 
que ha estat l’any d’escoltar, s’ha parlat amb moltíssi-
ma gent, s’ha procurat que no correguessin versions 
que fessin distorsió.

I també jo em deixo per a la part final les dades, que ja 
estan a disposició, del 13-14, i disposem amb caràcter 
provisional del 14-15, que demostren l’evolució històri-
ca de Catalunya, i fins i tot confirmen algunes informa-
cions que repetidament s’han donat i en desmenteixen 
d’altres.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyora An-
na Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Abans m’havia descuidat de salu-
dar la Montse i la Lucía, d’Ampesdid, que ja es mouen 
per aquest Parlament com si fos casa seva.

Consellera, abans d’entrar en el decret, es redueixen les 
bandes baixes, sí, en PISA... (Veus de fons.) Ja ens hem 
entès. Milloren les bandes baixes, es redueixen les des-
igualtats a les bandes baixes. Però en la comparativa 
entre 2003 i 2012 creix la desigualtat entre les bandes 
més altes i les bandes més baixes. 

Sobre els concerts als centres d’educació especial al 
juny, nosaltres pensem que sense haver acordat abans 
un pla estratègic, primer, sense saber quina orientació 
s’ha de fer, sense pactar quins canvis calen en l’au-
tonomia dels centres d’educació especial... Igual que 
en el cas del decret. Un decret no és un pla estratègic. 
I poder, amb la meva ment excessivament reduccionis-
ta, primer pactes, acordes amb tots els col·lectius im-
plicats un pla estratègic, cap on hem d’anar, i després 
fas les eines de desplegament. És a dir, nosaltres hau-
ríem fet primer un pla estratègic, o el que fos conveni-
ent, i després un decret.

Però, bé, en tot cas, el decret innominat. Fins a quin punt,  
consellera, les regulacions normatives sobre escola in-
clusiva i educació especial poden donar una expectati-
va d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu, que inclouen les necessitats educatives 
especials, que tots els recursos que aquí es recullin seran 
recursos estructurals i no afegits o graciables o pagats? 
Com encaixarà aquest decret en la planificació? En quin 
punt de desenvolupament de la LEC, especialment dels 
articles 81, 83, estem sis anys després? Què hi aportarà el 
decret que estan preparant? Per concretar, eh?

Fins a quin punt garantim una resposta efectiva i sufi-
cient de l’alumnat amb necessitats específiques de su-
port educatiu a partir d’una detecció precoç de les ne-
cessitats? O amb aquest decret es regularà la reducció 
de ràtios a les USCE? O com recollirà la formació dels 
docents en un model inclusiu i per a un model inclu-
siu amb plans de formació específics inicials i per-
manents per als docents que tinguin un finançament 



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  89

específic? O recollirà la participació activa de proge-
nitors i tutors de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials en l’avaluació de les seves necessitats edu-
catives, en l’elaboració, en l’aplicació, en la revisió i 
en l’avaluació continuada dels plans personalitzats, es-
tablerts pels EAP i pels mestres tutors? O quin paper 
han de jugar-hi, ara que parlàvem dels centres d’edu-
cació especial, en el futur immediat o a mitjà termini, 
mitjançat aquest decret?

Continuaran estan adscrits com a centres de primària 
encara que tinguin alumnat fins als vint-i-un anys, 
amb les dificultats que això comporta? Tindran més 
autonomia... –i, per nosaltres, aquesta és la mare dels 
ous, per això abans li qüestionava que fessin els con-
certs, els renovessin els concerts abans de debatre ai-
xò–, tindran més autonomia per definir el perfil de les 
plantilles en funció de l’alumnat, en funció del pro-
jecte educatiu, en funció de l’evolució de les necessi-
tats i de les funcions que han de desenvolupar aquests 
centres? S’hi establiran tipologies de suport; però, i els 
recursos i dotacions associats? Fins a quin punt s’as-
seguren serveis de transport i menjador i beques per 
al sobrecost que té per a les famílies tenir fills i filles 
amb necessitats educatives especials? O com es vol re-
soldre el debat no resolt sobre la formació professional 
i inserció laboral de l’alumnat amb discapacitat, el de-
bat de la postobligatòria?

D’acord. El curs 14-15 s’ofereix als alumnes amb ne-
cessitats educatives específiques la possibilitat de fer els 
programes de formació i inserció, amb uns perfils pro-
fessionals semblants als que tenien els PQPI, però han 
de renunciar al graduat d’ESO. I l’oferta no és ni sufi-
cient, ni està diversificada; i, d’això, se’n queixen molt 
sovint. Falten moltes places i hi ha molt poca oferta.

I els graduats d’ESO, d’acord, es poden matricular en 
un cicle formatiu de grau mitjà, on hi ha dues places 
reservades en cada grup per a l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials. Però, més enllà d’adaptaci-
ons curriculars, amb dissenys educatius específics per 
a l’adquisició d’habilitats professionals i l’acreditació 
de competències bàsiques i professionals, hi anirem? 
Perquè si el que tenim, el que tindrem és el que tení-
em, que són els PQPI adaptats a la LOMCE i aques-
tes reserves i una mica d’adequació curricular, si no hi 
ha dissenys educatius específics per adquirir habilitats 
professionals, per acreditar competències bàsiques  
i professionals i no es pot superar aquest problema del 
títol de graduat d’ESO tornarem a ser on érem.

La moció que entrarem subsegüent a la interpel·lació 
no té voluntat d’exhaustivitat. Pensem que una moció no 
pot intentar canviar d’un dia per l’altre absolutament 
tot. Però sí que té la voluntat de ser un impuls per 
aquest canvi de paradigma imprescindible i que cal li-
derar. I, a més a més, perquè ja hi ha moltes mocions 
i moltes resolucions presentades per totes les forma-
cions polítiques, aprovades per unanimitat per totes 
les formacions polítiques, que mandaten el Govern en 
matèria d’atenció a la diversitat i a la inclusió.

Espero que la suma de totes aquestes iniciatives, la 
tasca de tot el col·lectiu, de tots els sectors, facin que 
entre tots plegats, consellera, puguem posar fil a l’agu-

lla a una qüestió que anem amb retard de més de dos 
mesos i que no pot esperar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyora Ire-
ne Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, ho re-
itero, el decret –el decret, que el nom definitiu, evi-
dentment, el posarà el Govern quan l’aprovi– el que 
regula és l’atenció dins d’un sistema inclusiu. I li ex-
plico que està en fase de consulta perquè hem volgut 
treballar bé, i perquè aquesta és una qüestió que aviat 
és dita i és molt difícil, és de les més difícils. I vostè 
que coneix el món de la discapacitació sap perfecta-
ment que és així.

Per tant, el decret, que està en fase de consulta, jo li 
ho puc dir, ha estat supervisat i tractat amb les enti-
tats, amb experts, amb la junta de directors, amb molts 
directors de centres d’educació especial, amb federa-
cions de pares i mares, amb els EAP, amb els movi-
ments de renovació. Per tant, fixin-se si n’hem anat 
parlant, perquè ens vam comprometre a portar aquí un 
text i a donar-lo a conèixer que hagués estat treballat 
amb tots els vessants i àmbits que hi tenien implicació.

I vostè em diu: «Nosaltres hauríem fet primer el pla, el 
decret...» Bé. Escolti, nosaltres li diem: «El decret re-
gula, per exemple, ho repeteixo, les USCE que tant se 
n’ha parlat, no tenien cap marc jurídic, no en tenien; 
per tant, regulem-ho i després decidim com es dota, i 
pots reclamar la dotació per una USCE.» Perquè ara, 
a l’hora de fer el pressupost quan no les tens creades, 
vostè sap que no és el mateix. Per tant, anem a fer-
ho bé, i després fem aquest pla que digui amb quins 
mitjans i amb quin període ho implementarem. En tot 
cas, això és una qüestió que, escolti..., governi qui go-
verni decideix on posa primer si el pla o el decret, o el 
decret o el pla; no crec que sigui la qüestió que preo-
cupa les famílies i el conjunt.

El que sí que interessa és que s’avanci en el concepte 
d’inclusió en general i que aquesta inclusió no sigui 
només de discurs, sinó que aprofundeixi en els àmbits 
que li he dit: de presència, participació i aprenentat-
ge valuós. Perquè el que sí que partim és de la base 
que el progrés ha de ser per a tots. Però, és clar, ai-
xò requereix contextos flexibles i rics que puguin pro-
piciar aquests aprenentatges. I, a vegades, pensem en 
recursos preexistents i els volem adaptar a la realitat. 
I nosaltres hem de veure aquella realitat també amb 
flexibilitat.

Perquè, miri, el debat de perdre o no el graduat, jo sé 
que és molt interessant per a les famílies, però vostè 
i jo estem treballant, precisament, perquè això ja no 
ens hagi d’afectar. Perquè ens afecta una norma bà-
sica, oi?, que ens obliga a aquesta renúncia? Doncs, 
escolti, estem treballant perquè això, per exemple, ho 
puguem decidir a casa nostra, i que puguem decidir en 
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Interpel·lació
al Govern sobre el sistema 
bibliotecari (tram. 300-00280/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyor Àngels Ponsa.

Àngels Ponsa i Roca

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, po-
dríem dir que aquests dies al nostre país estem de cele-
bració en l’àmbit bibliotecari. La veritat és que, de fet, 
tenim motius de satisfacció tant pel que fa a la cele-
bració del centenari de la posada en marxa del primer 
sistema de biblioteques de l’Estat com pel que fa a la 
feina feta des de llavors ençà. Ara bé, això no vol dir 
que no ens quedin reptes, propostes i compromisos per 
endavant. I és per això que el nostre grup parlamenta-
ri presenta aquesta interpel·lació, doncs, d’una banda, 
per posar en valor la feina feta, que és molta i bona, i, 
d’una altra, per conèixer com el Govern vol encaminar 
la feina que ens queda per fer, que al nostre parer tam-
bé és d’una gran envergadura.

Per sintetitzar-ho podríem parlar de tres períodes: un, 
que seria l’aspecte que commemorem ara, i, per tant, 
d’on venim, de l’època de la Mancomunitat; l’altre se-
ria una època més recent, democràcia i autogovern, 
les dues lleis de biblioteques, i un tercer que és l’avui, 
on ens trobem ara.

Pel que fa a l’aspecte commemoratiu, fa uns deu dies 
celebràvem en un acte entranyable en el Palau de la 
Generalitat el centenari, doncs, de la posada en mar-
xa d’un sistema de biblioteques populars que va ser 
aprovat per la Mancomunitat l’any 1915. El projec-
te redactat pel polític i intel·lectual Eugeni d’Ors va 
posar les bases del sistema bibliotecari del país amb 
una organització estructurada i jeràrquica que inclo-
ïa una biblio teca central i unes biblioteques sucursals, 
doncs, que havien, ja, de treballar en xarxa. La capça-
lera d’aquest sistema era la Biblioteca de Catalunya i 
que l’any passat celebràvem el seu centenari. I el ju-
liol del 1915 va ser quan, doncs, la Mancomunitat con-
vocava ja el primer concurs per a l’adjudicació de les 
quatre biblioteques populars, i a la tardor del mateix 
any l’Escola Superior de Bibliotecàries ja començava 
a funcionar. Fet que es pot veure en aquesta magnífica 
exposició que vostè mateix inaugurava, conseller, fa 
pocs dies al Palau Robert, que, sota el títol de «Biblio-
Tec: cent anys d’estudis i professió bibliotecària», és 
una mostra que dóna a conèixer l’evolució d’aquesta 
institució d’ensenyament i la transformació d’una pro-
fessió que s’ha anat adaptant als temps i a les necessi-
tats de mercat. De fet, el 1918 es graduava la primera 
promoció de bibliotecàries i s’inauguraven ja aquestes 
quatre primeres biblioteques que dèiem a Valls, a Sa-
llent, a les Borges Blanques i a Olot.

Celebrar el primer centenari de l’inici del Pla de biblio-
teques de la Mancomunitat significa commemorar, 
doncs, un moment històric; un moment en què la vo-
luntat de ser del nostre país es va expressar en dos dels 
seus trets característics: d’una banda, situar la cultura 
com a prioritat del seu desenvolupament i crear siste-
mes perdurables de la racionalitat de la planificació. 

quin moment diplomem o no, podem demostrar que 
un alumne té l’equivalent a la certificació obligatòria 
i, alhora, poder accedir a una formació preprofessio-
nalitzadora, i no perquè el fet d’accedir a una formació 
preprofessionalitzadora hagi de renunciar a una titu-
lació. Això, escolti, són qüestions que, sincerament, a 
nosaltres ens interessa poder superar, perquè dins el 
discurs és evident que dóna de si, però el que és més 
important és que cada noi i cada noia, més enllà de 
l’acreditació administrativa, trobi una formació que li 
permeti una inserció. I en això estem, en estar disse-
nyant des de les formacions preprofessionalitzadores o 
dins la nova llei de formació professional, que també 
és un element que hem quedat que hem de tenir pre-
vist, dissenyar també la professionalització de tothom. 
Per tant, tenim aquestes dues maneres, si és per aquest 
punt que hi té més interès.

Però jo el que li puc dir –i acabo ara, senyora presi-
denta, i no vull abusar del temps i de la paciència– és 
que hem de tenir la tranquil·litat de saber que des de 
l’any 2000, per agafar una data, el percentatge d’alum-
nes, tant a l’ESO com a primària, en centres ordina-
ris amb alumnes de necessitats, és pràcticament igual, 
amb unes petites variacions.

Però, miri, jo li puc dir: percentatge d’alumnes amb 
necessitats educatives escolaritzats en centres ordina-
ris respecte el total d’alumnes: 14-15 la previsió és que 
sigui d’1,8; el 2005-2006 havia estat de l’1,9; però el 
2004-2005 havia estat de l’1,8, i a vegades ha arribat 
al 2. Molt bé. A l’ESO estem pràcticament igual. Què 
ens passa? Que ens canvien les modalitats de discapa-
citació, però el que no canvia... –i això afecta els per-
centatges en dècimes, però–, el que no canvia és la fi-
losofia.

Per tant, les dades no és que s’hagin de cuinar ni a 
prop, ni lent, ni cuina lenta o cuina ràpida... Les dades 
ens demostren que la filosofia és la mateixa, però que 
intentem millorar l’ordenació a nivell normatiu i, so-
bretot, anar preveient aquests mecanismes de forma-
ció.

Vostè sap la discordança de criteris que hi havien en-
tre els EAP. Vostè sap les discrepàncies a l’hora del di-
agnòstic. Vostè sap encara la molta feina que hi ha per 
fer, que ja m’agradaria poder arribar un dia aquí i dir: 
«La tenim acabada.» No ho puc dir, però, en canvi, li 
puc dir que estem en bona direcció.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyora dipu-
tada.

La presidenta

El setè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema bibliotecari.
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I la Mancomunitat va fusionar aquests dos conceptes 
en un gran pla que tenia com a principal objectiu que 
tots els ciutadans tinguessin a prop una font d’accés i 
de coneixement, per tant, una biblioteca.

Crec que va ser vostè mateix en un d’aquests actes a 
què feia referència que feia menció a una frase del 
novel·lista francès, Jules Romains, que, referint-se a 
aquest moment històric, no?, doncs, deia que: «Moltes 
nacions han estat fundades per l’espasa i que la no-
va Catalunya ha estat fundada per llibres.» I el mateix 
president de la Generalitat, doncs, també en el seu dis-
curs hi feia referència, no?, deia que «som on som i 
som el que som per d’on venim», també, no?

Entrats ja en una segona època més recent, eh?, la de 
democràcia i autogovern, amb les dues lleis de biblio-
teques aprovades –la de l’abril del 81, en aquest Par-
lament, i dotze anys després la del març del 93–, ja 
s’aprovaven, diguéssim, les lleis, no?, d’aquest sistema 
bibliotecari. No entraré en detall d’aquestes lleis, tot i 
que ho tenia preparat, perquè veig que el temps sinó 
em jugarà una mala passada. En tot cas, em refereixo 
a la darrera, a la del 93, que ja determina la unificació 
en un sol sistema de lectura pública de les xarxes de 
biblioteques públiques dependents de diferents admi-
nistracions. Aquesta unificació es sustenta en l’atribu-
ció als municipis d’un paper primordial en la gestió de 
les biblioteques i en la definició d’una estructura orga-
nitzativa i de servei formada a partir, doncs, de la col-
laboració entre l’Administració local i l’Administració 
de la Generalitat.

Ens situem ja avui..., avui el país també passa per forts 
canvis socials. Les fonts d’accés al coneixement i a la 
cultura s’estan transformant a un ritme accelerat, grà-
cies, principalment, a internet. Les biblioteques no 
són només els centres d’accés bàsic a la cultura que 
eren en un passat, sinó que avui s’han convertit en 
centres culturals de proximitat, generadors de reflexió 
i de suport al pensament. No només recullen, organit-
zen i difonen coneixements, sinó que també són un es-
pai des d’on es genera aquest coneixement; els usuaris 
de les biblioteques no són només receptors sinó que 
també són creadors i productors. Avui podem trobar a 
les biblioteques tallers d’escriptura, clubs de lectura i 
multitud de propostes que apropen la cultura a la ciu-
tadania. Són també un important agent programador 
cultural; tenen un paper clau en l’accés a les tecnologies 
de la informació i la comunicació, tant pel que fa a 
l’alfabetització que ha d’evitar la fractura digital com 
per garantir, doncs, la democratització que permet la 
connexió i l’accés a la xarxa.

D’altra banda, també es vinculen amb tot el que seria 
la cadena editorial. Les biblioteques han aconseguit 
promoure iniciatives encaminades a enfortir el sector 
del llibre des d’una mirada transversal, amb autors, 
llibreries, editorials; fan de nexe entre creadors lite-
raris i apropen els nostres autors als lectors. Per tant, 
doncs, mantenen un estret lligam amb el món editori-
al, que a casa nostra és tan important.

Per últim, però no menys important, les biblioteques 
fan també una funció social i d’integració cultural; són 
un equipament al servei de la cohesió social dels barris 

i de les ciutats del país. Pel que fa a la realitat actual, i 
amb dades extretes d’un document que va presentar el 
seu mateix departament, la xarxa de biblioteques avui 
compta amb 380 equipaments bibliotecaris a Catalu-
nya, 370 dels quals són biblioteques, i vostè també feia 
molta incidència en els onze bibliobusos que circulen 
arreu del país. Amb aquest nombre d’equipaments es 
dóna servei a un 93,35 per cent de la població. És dels 
serveis, doncs, que més ciutadania atén, per dir-ho així, 
amb un total de carnets de biblioteques de l’any ante-
rior, de l’any 2012, que depassa els tres milions i mig 
d’usuaris. Per tant, són xifres prou significatives.

Sabem també, conseller, que darrerament, doncs, s’han 
establert uns acords entre el Departament de Cultura i 
la Diputació de Barcelona que representen un pas en-
davant en l’assoliment dels objectius bàsics del sistema 
públic de lectura. Li demanarem si ens pot explicar els 
avenços que suposa aquest conveni en la coordinació i 
la unificació de recursos i serveis en benefici de la ciu-
tadania, si d’una vegada podem salvar aquestes dupli-
citats enfortint els nivells de col·laboració, doncs, entre 
les administracions.

I ja per acabar, amb el pes de la història de la institu-
ció bibliotecària i la perspectiva, doncs, de la situació 
actual, de ben segur que ara se’ns convoca a fer un pas 
més endavant. Tenim reptes importants que ens impli-
quen com a país, i és en aquest sentit, i conscients que 
un país més lector és un país més culte i més ric i més 
democràtic, que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió voldríem conèixer quin creu vostè que són 
els principals actius –o quins, vaja, en plural–, quins 
creu vostè que són els principals actius del sistema bi-
bliotecari de Catalunya. Quins, també, són els princi-
pals reptes de present i de futur als quals, doncs, s’en-
fronta, o ens enfrontem, i què han fet durant aquests 
darrers quatre anys en aquest àmbit, que ens consta 
que és molta feina; i també, per últim, què tenen pre-
vist fer en el futur més immediat, doncs, en el sistema 
bibliotecari.

Ja li ho agraeixo per endavant, perquè ja anuncio que 
no farem rèplica. Ja li ho agraeixo, conseller. Gràcies, 
també, presidenta, i senyores i senyors diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustre diputada. Per respondre aquesta inter- 
pel·lació, i en nom del Govern, té ara la paraula l’hono-
rable conseller, senyor Ferran Mascarell.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Sí, senyor president. Senyora diputada, senyores i se-
nyors diputats, bé, li agraeixo la interpel·lació; és molt 
oportuna perquè crec que en termes generals permet 
explicar molt bé una realitat, el bon moment que estan 
vivint les biblioteques del nostre país, i crec que això 
és bo que s’expliqui en el Parlament de Catalunya i es 
faci notar la magnífica feina i el magnífic sistema bi-
bliotecari que avui per avui tenim. Hi han reptes, evi-
dentment, però el punt de partida és bo. 

Ha fet notar vostè els precedents, aquesta convicció so-
bre el paper de la biblioteca que va tenir la generació 
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noucentista, la generació del 1900, amb homes com en 
Prat de la Riba, Eugeni d’Ors, Rubió, Pijoan, Puig i Ca-
dafalch, que, certament, van tenir una convicció extre-
ma sobre el paper que la biblioteca havia de tenir en un 
país que no tenia sistema bibliotecari. Recordem que 
el sistema bibliotecari estatal estava configurat sobre 
la idea d’una biblioteca per província, i en aquell mo-
ment a la província de Barcelona no existia altra bibli-
oteca que una mena de biblioteca encabida en el si de 
la Universitat de Barcelona. És cert que en aquells anys 
s’havia muntat la Biblioteca de Catalunya, i és cert que 
aquesta decisió, d’aquella generació, va posar Catalu-
nya en el mapa dels països que donaven per bona la in-
versió en biblioteques. Ha mencionat la llei del 93, molt 
important, i ha fet notar el bon moment, doncs, que viu 
el sistema bibliotecari.

El sistema bibliotecari català avui és un dels actius cultu-
rals i socials més importants que té el nostre país. És un 
dels actius més importants que té el nostre país des del 
punt de vista cultural i des del punt de vista social. El 
compon un grup d’aproximadament 600 bibliotecàries i 
bibliotecaris, que hi treballen acompanyades d’uns 1.500 
professionals entre tècnics i personal de suport. Això són 
2.100, 2.200 persones que componen un sistema, doncs, 
magníficament arrelat en el territori, fonamentat en una 
tradició formativa que va començar, com vostè ha fet no-
tar, també en el període de la Mancomunitat i que avui 
es manté en diverses universitats del nostre país.

S’atén directament a 410 municipis, un 95 per cent, 
pràcticament, de la població. L’any passat van visi-
tar les nostres biblioteques 24 milions de persones, 
24.818.000 persones, i es van prestar 16 milions de 
llibres –o de documents, per ser una mica més preci-
sos–, i s’hi van materialitzar 62.250 activitats al llarg 
de l’any, aproximadament 170 de mitjana anual per bi-
blioteca. Són xifres expressives, molt importants, però 
que no tindrien un contrapunt prou positiu si no hi ha-
gués per part de la ciutadania una convicció positiva 
sobre les biblioteques. La valoració hi és, les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió del 2014, de l’any 
passat, expressen que és un dels serveis públics més 
ben valorats del nostre país. La ciutadania puntua amb 
un 8,2 la valoració sobre el sistema bibliotecari cata-
là. I, com vostè feia notar, juguen un paper clau, no 
només en el préstec de documents, de llibres singu-
larment, sinó en el foment de la lectura, en el conjunt 
de l’activitat del país, en la cohesió dels nostres barris, 
pobles i ciutats. Tenia ocasió de dir, jo, ahir al vespre, 
en la constitució del Consell Social de la Cultura, que 
allà on tenim un barri amb una bona biblioteca tenim 
la garantia, un instrument fonamental, una garantia 
fonamental de cohesió social.

Van néixer com a llocs de formació, d’educació, pe-
rò avui ja són bastant més que això. Són també llocs 
de cultura, de cohesió, d’intercanvi social, d’integra-
ció entre joves i grans, d’integració de nouvinguts i de 
connectivitat digital. Molta de la gent que ha arribat al 
nostre país ha tingut el seu primer punt d’encontre amb 
la societat catalana, fins i tot diria el seu primer docu-
ment de pertinença, justament amb el carnet bibliote-
cari. Són, per tant, veritables instruments d’integració 
i de democràcia i de coneixement. Ens n’hem de feli-

citar; ho hem fet entre tots. Té a veure amb decisions 
preses fa cent anys, però també amb decisions preses al 
llarg dels últims vint-i-cinc anys pel conjunt dels par-
tits polítics i de les persones que han dirigit, doncs, el 
conjunt de les polítiques culturals del nostre país. Vo-
cació de professionals, vocació dels professionals, però 
també bones decisions polítiques. Les dues coses s’han 
entrelligat per fer possible que el sistema bibliotecari 
català sigui la realitat magnífica que avui és.

Vostè m’ha demanat què hem fet en aquests últims 
anys. Doncs, hem inaugurat cinquanta-ser bibliote-
ques. En aquests anys de les dificultats i de la crisi, 
hem inaugurat cinquanta-set biblioteques; vint-i-una 
han estat de servei de nova construcció, vuit han es-
tat espais reformats i vint-i-vuit han estat trasllats de 
biblioteques existents a nous edificis. S’hi han inver-
tit 44.5 milions d’euros entre totes les administracions 
del nostre país, i s’han incorporat –i això és molt im-
portant– a la xarxa pública de Catalunya cent seixanta 
biblioteques públiques de menys de 5.000 habitants, 
que ara tenen els mateixos drets, els mateixos actius 
–això és una novetat d’aquests anys–, els mateixos 
drets, els mateixos accessos que tots els usuaris, que 
qualsevol dels incorporats en les biblioteques general 
de ciutats de més de 5.000 habitants.

Hem adequat el mapa de la lectura pública a la demo-
grafia actual del territori. Hem posat a disposició de la 
ciutadania la biblioteca electrònica –també és un ele-
ment molt important. Hem posat en marxa l’any 2012 
una aplicació per a telèfons mòbils que permet consul-
tar els fons de les biblioteques a través dels nous siste-
mes tecnològics. Hem creat el premi Teresa Rovira, en 
homenatge a totes les precedents bibliotecàries, i espe-
cialment a Teresa Rovira, una de les grans bibliotecà-
ries del nostre país, filla d’un dels polítics importants 
que va lluitar, Antoni Rovira i Virgili, que va lluitar 
justament per fer un país millor. Hem posat en contac-
te directe editors i bibliotecaris, amb una fecunda feina 
a favor dels llibres, i diverses iniciatives per al foment 
i la interacció entre la societat i el món cultura s’estan 
desenvolupant plenament. No les hi detallo totes per-
què segurament m’allargaria una mica més del compte.

Des del punt de vista de la darrera pregunta que m’ha 
fet, què tenim previst per al futur més immediat, sim-
plement fer-li notar que hem signat un conveni amb 
la Diputació de Barcelona per enfortir el conjunt del 
sistema bibliotecari, una mena de mancomunitat bibli-
otecària, si m’ho permet dir així, que serà el que per-
metrà allò que està pendent de veritat en el sistema 
bibliotecari, allò que per les raons que sigui s’hauria 
d’haver fet i no s’ha aconseguit resoldre, que és jus-
tament la creació del catàleg col·lectiu únic i del car-
net unificat per a tot Catalunya. Això, hem fet la feina 
amb la Diputació de Barcelona i amb les altres dipu-
tacions, singularment la de Barcelona, i és un anunci 
que em plau fer en seu parlamentària, perquè és, pro-
bablement, l’aspecte pendent més important per rema-
tar aquesta feina que abans li havia esmentat, de tants 
anys de durada, proposada, protagonitzada, impulsa-
da per tantíssima gent.

Hem proclamat, també, l’any que estem vivint com 
l’any de les biblioteques, i les raons, vostè les ha ex-
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plicat, tenen a veure amb la feina que van fer, doncs, 
en els precedents bibliotecaris, aquesta commemora-
ció de l’any 15 i tot el que va significar amb la creació 
de les primeres biblioteques i de l’Escola de Biblio-
tecàries. En aquest any, el que justament farem, bà-
sicament, és retre homenatge a tot el que han aportat 
les bibliotecàries del nostre país i els bibliotecaris del 
nostre país a la vida cultural del país. I, d’altra banda, 
pensar com han de ser les biblioteques del futur a par-
tir d’aquesta magnífica base que avui per avui tenim. 
S’estudiaran, bàsicament, models de futur. S’estudia-
ran les relacions entre biblioteca i ciutadania per in-
crementar encara més el lloc de la ciutadania dintre de 
la nostra biblioteca. S’estudiaran totes les renovacions 
que calgui fer des del punt de vista curricular, des del 
punt de vista professional i, evidentment, s’expressa-
rà l’homenatge, en aquesta memòria col·lectiva que ens 
ha portat fins allà on estem.

Crec que puc dir que, avui per avui, el sistema biblio-
tecari català està preparat per afrontar el canvi tecnolò-
gic, una realitat sobredimensionada d’informació amb 
què estem vivint. Un món, una realitat demogràfica ca-
da cop més diversa i plural, i donar forma, definitiva-
ment, a la biblioteca com l’espai que crea comunitat, 
com l’espai que ajuda al foment de la lectura i, sobretot, 
com espai que crea ciutadania, ciutadania ben imbrica-
da amb el conjunt del país en què està vivint.

Per totes aquestes qüestions, em plau dir, aquí, en seu 
parlamentària, que el sistema bibliotecari català és 
una de les grans infraestructures que té aquest país 
nostre; que la gent que hi treballa fa una feina magní-
fica, vocacional i perfectament adaptada als temps ac-
tuals, i que seguirem treballant des del Govern perquè 
això es mantingui d’aquesta manera, amb la mateixa 
convicció, amb la mateixa vocació de mantenir viu un 
sistema bibliotecari bàsicament, avui per avui, confi-
gurat com un dels grans sistemes culturals del nostre 
país.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. 

Interpel·lació
al Govern sobre la situació de la 
sanitat (tram. 300-00277/10)

El vuitè punt de l’ordre del dia i el darrer que substan-
ciarem avui és la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació de la sanitat.

Ha estat plantejat pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i en 
el seu nom té ara la paraula la diputada senyora Mar-
ta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Bona nit als pocs que quedem ja al 
Parlament de Catalunya a aquestes hores. Conseller, li 
hem plantejat una interpel·lació genèrica, és cert, una 
interpel·lació per fer-li un repàs a les seves polítiques 
perjudicials per al sistema públic de salut de Catalu-
nya. Probablement tot allò que demà no li dirà ningú 

al .CAT de TV3. Un llistat de greuges dels efectes ne-
fastos dels seus quatre anys com a conseller de Salut, 
nefastos per a l’amplia majoria de la ciutadania; profi-
tosos, és cert, per a uns pocs.

Efectes nefastos que són fruit d’una estratègia gens 
improvisada d’aprofitar la crisi per desmuntar, per 
desregular, per afavorir uns pocs; perquè vostè el que 
ha fet és descapitalitzar la sanitat pública amb retalla-
des de pressupost i de recursos fins a un punt inassu-
mible que ha comportat degradació del servei. O no és 
degradació, conseller, el col·lapse constant a urgències? 
No només per la grip. O no és degradació l’espera 
eterna per a una visita d’especialista o per a proves 
diagnòstiques? O no és degradació la reducció de la 
qualitat assistencial que provoca la manca de personal 
o de material en els centres sanitaris?

En paral·lel, vostè ha estat desregulant i continua fent-
ho amb tot allò possible per facilitar encara més la 
perversió de la confusió entre públic i privat en els 
nostres centres de salut. Dins d’aquesta estratègia, lli-
ga tot el que està passant i en tenim exemples per do-
nar i per vendre: des del primer estadi, des de l’atenció 
primària fins a l’atenció quirúrgica més complexa. 

Així que dedicaré els vuit minuts que em queden per 
traslladar-li el nostre llistat de greuges; nostre, de la 
gent d’Iniciativa i d’Esquerra Unida, però també fent 
d’altaveu d’alguns dels molts greuges de la cinquante-
na d’organitzacions i plataformes d’arreu del territori 
que dissabte passat vam crear la Marea Blanca cata-
lana, probablement un altre dels temes que demà tam-
poc no li comentaran al .CAT de TV3. És tota aquella 
gent que des de fa molt de temps lluita als carrers, als 
CAP, als hospitals de tot Catalunya per una sanitat pú-
blica i de qualitat i que, des de sensibilitats molt diver-
ses, hem demostrat que hi ha alternativa al seu model 
pervers de confusió entre allò públic i privat.

Un llistat de greuges que li faig en tres blocs, conse-
ller: un primer bloc sobre les retallades i el desmante-
llament i aquestes retallades que afecten la salut; un 
segon bloc sobre els nínxols de negoci en la salut o el 
seu model de capitalisme d’amiguets també en el De-
partament de Salut, i, un tercer bloc, de la perversió 
del model i la desregulació.

Li ho deia, «un bloc de retallades que afecten la sa-
lut», i comencem a tenir dades molt clares d’aquests 
efectes. Vostè ha desmantellat degradant els serveis 
amb retallades acumulades des del 2010 de 1.400 mi-
lions d’euros de destralada pressupostària, un 14 per 
cent menys de pressupost que al 2010. Avui l’aprova-
ció de pressupostos consolida aquestes retallades i si-
tuen la despesa per capita en salut a nivells de fa nou 
anys, amb unes circumstàncies de la població que, 
evidentment, no són les mateixes per les condicions de 
salut de fa nou any, són molt pitjors.

Té els professionals sobrepassats. Cinc mil llocs de tre-
ball menys en el sistema sanitari, un 20 per cent dels 
professionals dels hospitals de l’ICS són precaris. Ame-
nacen amb noves retallades als centres concertats, en-
guany, via l’aplicació de la part variable del concert en 
funció de criteris d’eficiència, que ja veurem com els 
apliquen.
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Ha reduït els horaris d’atenció de la meitat de CAP de 
tot Catalunya. Ha retallat un 90 per cent les substitu-
cions de jubilacions o baixes en els CAP. El 2010 hi 
havia 1.153 substituts en els CAP; l’any passat, 121; 
de 1.153 a 121. Ha reduït més de dos mil llits del 2010 
a 2013, segons les seves dades, les de l’estadística de 
centres hospitalaris de Catalunya de 2013. Després els 
estranya que hi hagi col·lapse constant a urgències i 
que es denunciï aquest col·lapse constant; que els pro-
fessionals diguin que no és puntual, que l’excepció és 
que no hi hagi col·lapse. Que la grip ho empitjora, però 
l’excepció durant la resta de l’any és que no hi hagi col-
lapse a urgències en molts dels nostres grans hospitals 
de Catalunya.

Ha deixat les polítiques de salut pública reduïdes a la 
mínima expressió: un 42 per cent de retallada només 
en aquesta legislatura, els darrers dos anys.

I, en paral·lel, afebleix i intenta desmantellar l’ICS, no 
només amb un 13 per cent de retallades en el pressu-
post i en el nombre de personal, sinó també amb la vo-
luntat de desmembrar-lo, com en nombroses ocasions 
li hem denunciat, via consorcis diversos pel territori, 
començant per Lleida –començant per Lleida–, que de 
moment se’ls ha anat aturant via marea blanca, i espe-
rem que no ho acabin fent.

Un consorci que volen fer i tota la resta dels que volen 
fer, sobretot, per acabar substituint el dret públic per 
dret empresarial privat, i, per tant, tenir menys trans-
parència, menys control, menys exigències d’adequa-
ció a valors d’ètica, d’equitat i de cohesió social en els 
nostres hospitals i serveis públics.

Un segon bloc, li deia, conseller, del seu model de ca-
pitalisme d’amiguets, des del Departament de Salut, o 
el que és el mateix, la generació de nínxols de negoci 
per a uns pocs, via derivacions, però també via sub-
contractacions de serveis. Un clar exemple, les llistes 
d’espera quirúrgiques. La reducció que aquests dar-
rers dies, aquestes darreres setmanes està venent de 
les llistes d’espera quirúrgiques garantides s’han fet, 
sobretot, derivant molt més cap al privat.

Han fet 21.000 operacions més, el 2014; 16.000 de les 
quals derivades a centres privats, i la meitat d’aquestes 
16.000, a centres privats amb ànim de lucre.

Li torno a referir l’informe de l’enquesta..., de les estadís-
tiques sobre els hospitals: es desprèn que de 2012 i 2013 
els únics hospitals que augmenten en recursos, personal 
i activitat assistencial i activitat econòmica a Catalunya 
són els hospitals privats. 

També hi ha tot un altre nínxol opac a explorar de ne-
goci que estan trobant certes empreses en la derivació 
de proves diagnòstiques o de tractaments. O no és ai-
xí com ha anat creixent el pressupost, i arribem a 30 
milions anuals, per als serveis d’hemodiàlisi a certes 
empreses? O de les empreses del grup Fisiogestión, no 
només pels dubtes que han sortit publicats respecte del 
concurs de 2012, sinó per aquest procés de lumbàlgia 
que ara apliquen que fa que els metges de família ho 
tinguin molt difícil per derivar un cas de lumbàlgia al 
traumatòleg sense passar abans per un centre de reha-
bilitació, que acaba creant un autèntic tap per a les llis-
tes d’espera brutals que tenen aquests centres; centres 

que, per cert, entre els quals hi ha aquelles set empreses 
de les quals l’actual director del Servei Català de Salut 
era apoderat, i poso cometes, perquè és com ho va dir 
ell mateix, «sense saber-ho».

O no hi ha nínxol de negoci també en com està exter-
nalitzant i donant negoci amb la radioteràpia? I ara úl-
timament també amb la primària, amb l’externalitza-
ció de l’atenció domiciliària, amb els equips de suport 
de residències geriàtriques que estan donant suport a 
Mútuam... Ja veurem què passa si surt a concurs la 
vintena de CAP, ja veurem què passa amb el transport 
sanitari, ja veurem què passa amb l’intent de mercan-
tilitzar també les nostres dades sanitàries en el projec-
te VISC+; negoci d’amiguets.

I un tercer bloc, conseller, de perversió del model i 
desregulació. Perquè vostès han portat al CatSalut a 
fer només de repartidora, d’asseguradora pública que 
compra serveis a proveïdors diversos, públics i privats, 
cada cop amb més opacitat i desentenent-se del que 
passa a aquests centres finançats amb diner públic. 
I això és pervertir el model, conseller.

L’activitat privada als centres finançats amb diner pú-
blic cada vegada és més gran. I vostès mateixos ho re-
coneixen. I així mateix ho van dir i van justificar que 
havien de fer un projecte d’instrucció, que havien de 
fer una instrucció per regular-ho, l’octubre passat. On 
és aquella instrucció, conseller?

El projecte no ha passat de projecte i no han acabat 
regulant; mentrestant, en els centres finançats amb di-
ners públics cada vegada hi ha més activitat privada. 
Prestamisme laboral també, emparats, segons vostès, 
per les fórmules d’aliances estratègiques o de projec-
tes de gestió compartida. O què és que els metges de 
cirurgia ortopèdica i traumatologia del Clínic estiguin 
operant al Sagrat Cor? O què és que al Taulí hi hagi 
una planta sencera de medecina interna amb els met-
ges també del Taulí treballant per Clínica Vallès, tam-
bé per als casos privats de Clínica Vallès? Prestamis-
me laboral emparat en les seves estructures opaques 
d’aliances estratègiques.

I què passa al Clínic i a Barnaclínic?, on ja ens ha dit 
que no pensa fer cas de la resolució aprovada per aquest 
Parlament d’aturar l’activitat al Barnaclínic mentre s’hi 
fa una auditoria.

Miri, conseller, creiem que fa quatre anys que des-
munta el sistema de salut no per lògica pressupostà-
ria, sinó ideològica i d’interès de part. I ja li ho hem 
dit en diverses ocasions. El sistema sanitari públic és 
patrimoni de totes i de tots, i vostè fa quatre anys que 
el debilita, que el desmunta i que en reparteix les en-
grunes i els interessos entre uns quants. Ho ha fet amb 
retallades, que no fan els serveis més eficients ni més 
econòmics; ho ha fet amb mesures per desmantellar el 
sistema públic i canviar el model, i ho ha fet facilitant 
negoci d’uns pocs a partir dels nostres drets, i sempre 
amb enganys i amb opacitat. 

Avui Esquerra Republicana li ha donat sis mesos més de 
marge, però nosaltres creiem que ja n’hi ha prou –que 
ja n’hi ha prou– i que se li ha dir clar i català en aquesta 
cambra.
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Conseller, a veure si és capaç de donar-nos una explica-
ció de quin és el seu model si no és el que li hem inten-
tat posar de manifest, la visió d’Iniciativa i d’Esquerra 
Unida, però, com li he dit, també del que compartim 
amb una cinquantena d’entitats amb què dissabte pas-
sat constituíem la Marea Blanca de Catalunya.

El vicepresident segon

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

El conseller de Salut

Gràcies, president. Diputada Ribas, és curiós però tot 
el que vostè exposa del que jo crec que és el que hem 
de fer i el que estem fent, curiosament el que vostè 
diu..., li faré un petit repàs, eh?, i no vaig aquí al cos-
tat, sinó permeti’m que li faci un repàs general de to-
tes aquelles coses que vostè diu que és un desmante-
llament, que és un despropòsit, etcètera.

Parlem del consorci de Lleida, per exemple? Jo hi tor-
no a insistir: vostès estaven al Govern, el consorci de 
Lleida està en el Pla estratègic, s’havien començat a 
fer fins als documents jurídics. (Veus de fons.) Vostès 
no hi eren? Per tant, si estem fent una cosa que era bo-
na quan vostès governaven i ara no és bona perquè go-
vernen un altres? Miri, això ho poden dir alguns que 
no estan allà dalt de tot, i recordin que estan aquí, no 
estan allà dalt; alguns que estan allà dalt ho poden dir 
perquè no han governat mai. Per tant, un és coherent 
amb el que defensava quan governava i quan està a 
l’oposició continua fent el mateix. Jo estic fent el ma-
teix que deia abans de ser conseller; per tant, no he 
canviat. I és el mateix que deia el seu Govern i recol-
zava les coses que feia el seu Govern des de fora.

I li diré més, miri, quan vostè parla d’opacitats i co-
ses estranyes..., vostè sap què és això? (El conseller 
mostra un document a la cambra.) Senyora Hortènsia 
Grau? Consorci de Tarragona. Sap quina data té ai-
xò? Abril 2009. Que consorciava tots els hospitals pú-
blics i privats de Tarragona. D’acord? Puc passar-los 
el powerpoint, del seu Govern, eh?

Ara resulta que quan parles de l’aliança estratègica a 
Tarragona estàs privatitzant. Ho dic perquè és curiós 
aquest canvi de criteri segons a la banda en què estem.

I jo crec que si era bo aleshores per als ciutadans d’a-
quest país, i tots els arguments que hi han aquí són els 
mateixos arguments per defensar un consorci –que jo no 
el defenso, eh?–, i que sóc coherent, no he fet un consorci 
a Tarragona perquè fora del Govern tampoc el defensava 
–i ho sap la consellera Geli, que aquí no està present–, 
perquè creia que era una barbaritat. Sóc coherent, no he 
fet un consorci, però hi ha els papers fets, eh?

Per tant, ho dic perquè cadascú s’ha de situar en la po-
sició que li toca i ser coherent o no. En política es pot 
pensar el que es vulgui, però s’ha de pensar sempre el 
mateix: no es pot canviar de criteri en funció de quina 
banda estàs. Si estigués, hi insisteixo, asseguda allà, 
tindria tota la raó del món, però està asseguda aquí.

Quan vostès parlen de privatització, miri, el seu Go-
vern... –el seu Govern– (el conseller mostra un full a 
la cambra), Informe de solvència tècnica de Capio Sa-
nidad, Sociedad Limitada, el seu Govern. Quan vos-
tès parlen de privatització, en aquest cas, de l’atenció 
sanitària –que no sé en què ho basa tot això–, jo li 
puc explicar que hi ha un acord de govern, ja no és 
la conselleria de Salut, un acord de govern –Acord de 
govern– en el qual es planteja executar la construcció 
del nou hospital de Cerdanyola en règim de conces-
sió administrativa, de la concessió i de la gestió. El 
seu Govern, Acord, de novembre del 2010, de govern. 
Per tant, home, jo em sembla..., jo ho defenso això, eh? 
Això que vostès defensaven quan estaven al Govern i 
ara no ho defensen, jo ho defenso, ho continuo defen-
sant –ho continuo defensant–, perquè si era bo ales-
hores –era bo, aleshores–, també hauria de ser bo ara; 
entenc, jo, eh?

Me’n vaig al 2008, no vaig més lluny, eh?, quan vostès 
parlen de desmantellament..., per cert, de l’aplicació d’una 
llei que va votar aquest Parlament. Miri, 2008, diu: 
«Empreses públiques i consorcis. Per cert, els consor-
cis..., miri, el primer que va fer el consorci més seriós 
d’aquest país era una persona per a la qual tinc un enor-
me respecte i admiració, que ja no està entre nosaltres i 
que era del seu partit, el senyor Farrés, alcalde de Saba-
dell, consorci del Parc Taulí. Podria haver fet una altra 
cosa, va fer un consorci amb la Generalitat. Ni opac ni 
o transparent, exactament igual que els que volem fer 
ara, els mateixos, eh? Quan es va decidir que hi hagués 
un hospital públic a Valls, ho va fer un alcalde d’Inicia-
tiva, i va fer una SAM, empresa municipal, per gestio-
nar el Pius Hospital de Valls, i el va construir. Ho dic 
perquè jo respecto molt les opinions de tothom, però 
em costa molt entendre les variacions.

Quan parlem d’empreses públiques i consorcis, 2008, 
eh? –no m’estic referint al 2010, allà a final de l’exer-
cici–, 2008, en aquest mateix sentit parla de la trans-
ferència al Clínic, «s’està avançant en la incorporació 
de l’Institut Català de la Salut, i d’altres, amb les di-
nàmiques de la resta de les empreses públiques i con-
sorcis del CatSalut». 2008. Per què? Perquè al 2007 
s’havia aprovat una llei en aquest Parlament. No es-
tem fent res que no digui una llei aprovada en aquest 
Parlament, basada en una llei aprovada en aquest Par-
lament, que es deia «d’ordenació sanitària de Catalu-
nya», que ve de la Llei general de sanidad. O sigui, no 
estem fent res que vostès no hagin defensat... –que no ha- 
gin defensat, i no em dedicaré a llegir-ho tot–, que no 
hagin defensat.

Per tant, home, em sorprèn que ara em facin uns plan-
tejaments dient, home, que hi ha una sèrie d’hospitals 
que reben pacients, etcètera. Mirin, això ja hi era, eh? 
–ja hi era. O volen que tanqui aquests hospitals? I ex-
pliquem als treballadors que aquests hospitals els hem 
de tancar perquè amb la xarxa pública n’hi ha prou. 

I ho dic perquè quan parlen en nom de tots, també els 
voldria recordar el que diuen els sindicats, eh? –el que 
diuen els sindicats–, que volen ser tractats els hospital 
de la XHUP o de la xarxa sanitària integral de Ca-
talunya, com els altres, i que es deixin de dir, ho di-
uen textualment: «Informació, millor dit, desinforma-



Sèrie P - Núm. 98 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 50.1  96

cions; qüestionar la nostra activitat, l’únic que fan és 
crear confusió a la ciutadania, i un estat d’opinió crític 
envers nosaltres, fent-ho servir com a mal exemple de 
les seves reivindicacions.» UGT, Comissions i Sindi-
cat de Metges, respecte a l’Hospital del Sagrat Cor. Ho 
dic perquè quan parlem en nom de tots, hem de tenir 
cura de què parlem. Segurament no els van fer bé el 
traspàs del Govern anterior, i això ja pot ser així; pe-
rò, home, repassem les coses que es feien al Govern 
anterior? Repassava el que aquest conseller defensava 
quan vostès governàvem, i no estàvem al Govern ni 
amb l’oposició, eh?, i tot aquest model que s’ha anat 
construint, el defensava.

Consorcis a Catalunya? Tots els hospitals de la Manco-
munitat i de la República... –per cert, el mapa, sanitari 
que tenim el va fer el conseller Espasa, eh?, per tant, ba-
sat en el de la República i basat en la Mancomunitat, aquí 
no hi ha cap hospital més, a part dels serveis de l’INP, 
que s’hagi construït amb model INP. En aquets país re-
sulta que ara això ja no es pot fer, quan fa no sé quants 
anys que ho fem? Ara això no es pot fer. Ara el consorci 
del Taulí és una cosa opaca, el consorci de Terrassa és 
una cosa opaca, el consorci del Parc Salut Mar és una 
cosa opaca... Opaca què vol dir? Perquè si hi ha algun 
delicte, el portem als tribunals. Si hi ha algun delicte, 
ho portem a la fiscalia. Quan la Sindicatura de Comptes 
parla d’irregularitats, no està parlant de fraus ni de posar 
la mà a la caixa, eh?, està parlant d’irregularitats admi-
nistratives que s’han de solucionar. Estem parlant d’això. 
Però vostès ho adornen com això del consorci.

Miri, els consorcis són organismes governats per ad-
ministracions, majoritàriament la Generalitat i els 
ajuntaments. En tots els consorcis de Catalunya hi ha 
la Generalitat o no hi ha la Generalitat? O no és pú-
blic? És opac. Per cert, si alguna cosa hem afegit en 
aquest sistema des de fa molts anys és ser el sistema 
públic més transparent d’Europa, d’Espanya, i de les 
polítiques públiques. Per tant, escolti’m, si tan cor-
rupte és tot això, si tan..., anem als tribunals cada cop 
que... Perquè, home, la Sindicatura de Comptes porta-
ria les coses ràpidament allà on toca, perquè té l’obli-
gació de fer-ho i no ho fa. No confonguem irregula-
ritats administratives arreu, eh?, de l’Administració 
pública, amb frau, amb corrupció, etcètera.

Home, i això del capitalisme d’amiguets..., eren amiguets 
seus quan van voler treure a concurs algú a la construc-
ció de l’hospital de Cerdanyola? Acord de govern, eh? 
Poden dir: «No, és que això era una altra conselleria.» 
Home, vostès eren un govern tripartit, que vol dir que 
el componien tres. No em diguin que era un partit amb 
tres, que és diferent. Jo entenc... (Veu de fons.) No... –no, 
no–, jo dic que aquest Govern és solidari, el Govern és 
solidari amb les decisions que pren, i si aquest Govern 
pren la decisió... Jo no he tret a concurs aquest hospital, 
perquè no crec en aquest model, no l’he tret a concurs, 
eh? Jo, no l’he tret a concurs. D’acord? (Veu de fons.) No, 
no; no l’he tret a concurs; l’hauria pogut treure a con-
curs i l’hagués pogut construir.

El vicepresident segon

No és un diàleg. 

El conseller de Salut

Ho dic perquè no crec en aquest model –i no estem 
fent un col·loqui, jo he respectat quan vostès han par-
lat, eh? Per tant, no ho he tret a concurs, no crec en un 
model de gestió d’aquest tipus. Vostès hi creien, per-
què van donar suport amb un acord de govern. I ara es 
desdiuen del que creien? Home, jo crec que és difícil 
que la gent els ho entengui, eh? És molt difícil. No cre-
guin que els entén tothom. Vostès creuen que els entén 
tothom, i jo crec que no. 

Però miri, fixi’s, li diré més: vostès, en un moment de-
terminat, plantegen –jo crec que amb molt bona intuï-
ció– que la situació econòmica del país aniria a la deri-
va. I atès que això anava a la deriva, van decidir fer un 
replantejament –replantejament– de totes les inversions 
futures que sabien que no es podrien fer perquè no hi 
havia diners. I van apostar amb un informe del Servei 
Català de la Salut, presentat i aprovat, perquè tots els 
hospitals de nova construcció que no s’havien realitzat 
abans del 2010, tots, sortissin en règim de concessió 
d’administració. Per tant, jo el que no acabo d’entendre 
és que ara això sigui dolent. No ho acabo d’entendre. No 
ho hem fet, eh?, no ho hem fet –no ho hem fet.

Home, quan nosaltres arribem, hi ha un acord. Hi ha 
un acord del novembre del 2010, de salvar l’Hospital 
del Sagrat Cor; de salvar-lo. Acord del 2010. I tota la 
tramitació feta pel Govern, amb petició sindical que 
no es perdessin els llocs de treball. Amb preacords 
signats, eh? Clar que el que signa l’acord final és el 
Govern; però, home, som un estat de dret. Per tant, 
quan un ha començat amb un procés, el Govern que 
ve al darrere no el tanca, l’acaba. Ja m’explicaran si 
això que feien vostès en el Govern, que jo donava su-
port des de fóra del Govern, ara resulta que és dolent, 
i com que ho està fent el conseller, és una cosa... Man-
tinc la coherència que el que opinava quan vostès go-
vernaven del que feien i el suport que donava, és el 
mateix que estic fent ara, cosa que vostès, paradoxal-
ment, han canviat la tanda.

A vegades, no solament hi ha el tema del lucre econò-
mic, també el lucre polític no és desitjable si es fa amb 
plantejaments i amb canvis permanents en funció dels 
interessos, de les opinions, en nom de la ideologia.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, tor-
na a tenir la paraula la il·lustre diputada senyora Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Miri, conseller, vaja, tampoc és el primer cop ni serà 
l’últim que ho anem dient: és que el model sanitari ca-
talà és sociovergent. Ja ho sabem de tota la vida, que 
és sociovergent, el model sanitari català. Bé. També és 
cert que el model que hi havia en l’època del Govern 
d’esquerres i d’entesa era el mateix que vostè ha per-
vertit cap a un model determinat. L’ha portat als límits 
d’aquesta perversió. O no és portar-lo als límits de la 
perversió estar retallant en la part pública, mentre li 
dóna 300 milions a Capio? O no és portar-ho al límit 
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d’aquesta perversió l’ús que estan fent del CatSalut, 
que no faci de controlador d’aquest sistema dels hospi-
tals que són finançats amb diner públic, sinó que sim-
plement faci de repartidora. 

Consorcis. Parlem de consorcis? Jo li he parlat de mol-
tes més coses, no només de consorcis. El consorci 
com a eina no és perversa, conseller, evidentment que 
defensem el consorci com a eina. El consorci que vos-
tè vol fer a Lleida és per esmicolar l’ICS, i respon a 
aquell projecte que PricewaterhouseCoopers, fa uns 
quants anys, va posar damunt la taula, i que comen-
çava per Lleida esmicolant l’ICS –esmicolant l’ICS–, 
perquè... (Veus de fons.) Sí, és cert, conseller, vostè es-
tà dient el mateix ara que deia abans de ser conseller. 
Abans de ser conseller era el cap de la patronal, i el 
seu interès era esmicolar l’ICS probablement, que és 
el gran competidor de la patronal d’hospitals concer-
tats.

Vostè ara en crea un de nou, de consorci, el del Clí-
nic. I què posen en els òrgans de govern d’aquest nou 
consorci? Una associació professional dels metges, 
d’aquells metges que s’estan enriquint a dins del ma-
teix Clínic, via Barnaclínic, amb aquesta perversió del 
públic i del privat en un mateix centre, conseller. 

Miri, vostè és el primer conseller que no millora el 
sistema de sanitat de Catalunya. Aquesta serà la se-
va herència com a conseller dels diversos anys, qua-
tre anys, que fa que gestiona el Departament de Salut. 
A finals del 2010, quan el van fer conseller, els sindi-
cats de la sanitat també ja avisaven d’altres coses: han 
posat el llop a guardar el ramat. Doncs, així ha estat. 
El sistema sanitari públic ho ha patit. I jo li parlava no 
només del sistema, sinó també de les persones, que ai-
xò és el que entenc, conseller, segurament que li mo-
lesta més i per això no em vol respondre. Perquè estic 
segura que vostè també pretén que millori la salut de 
les persones. 

Vostè continua pensant allò que probablement..., o 
probablement continua pensant allò que deia abans de 
ser conseller, o fins i tot al principi de ser conseller: 
que la salut és un tema individual. Vostè ho va dir. 
O que la gent faria bé de fer-se una assegurança pri-
vada. Vostè ho ha dit. Bé. Doncs, miri, li reconec, si 
de cas, la coherència, però nosaltres evidentment dis-
crepem absolutament dels seus pensaments, d’abans 
de ser conseller i dels seus quatre anys de ser conse-
ller. Quatre anys que se li acaben, conseller. Li han 
donat avui, li ho deia abans, Esquerra Republicana li 
ha donat un marge, una mica d’oxigen per sis mesos 
més, però nosaltres creiem que li han de dir que ja n’hi 
ha prou, conseller, que ni sis mesos més, que se’n va-
gi a casa, vostè i el seu equip. Que ni mil campanyes 
d’imatge no aconseguiran que oblidem tot el que ens 
ha fet recular en garanties del dret a la salut en aquests 
quatre anys. Que bona part d’aquest Parlament no ha 
restat impassible al que vostè i el seu equip han es-
tat fent durant aquests quatre anys. També..., també els 
socialistes, que havien estat fent, segons vostè, el ma-
teix que vostè en els anys de govern des del Departa-
ment de Salut, li han estat recriminant moltes de les 
seves actuacions com a conseller. Però creiem que ha 
arribat el moment que una majoria del Parlament li di-

gui que fins aquí hem arribat. Que fem un cop de puny 
a la taula, que li llegim la cartilla entre totes i tots ple-
gats, i que li recordem on resideix la sobirania del po-
ble de Catalunya, que és aquest Parlament al qual vos-
tè no fa cas, i al qual vostè, sí, ens tracta amb opacitat, 
i moltes vegades enganyant-nos.

Ho volem fer amb un ple extraordinari de salut, conse-
ller. Està clar que hi ha molts temes a parlar sobre què 
està passant a la sanitat a Catalunya. Així que proposa-
rem a la resta de grups parlamentaris d’aquesta cambra 
que es faci, i ben aviat, un ple extraordinari de salut, 
perquè puguem revisar i debatre quines han de ser les 
prioritats d’un sistema de salut públic en un moment 
com l’actual, en què la ciutadania requereix de molta 
més atenció, en què les prioritats han de ser molt més 
clares, també pressupostàriament i en què la perversió 
no té lloc en un país en què creiem realment en les nos-
tres estructures d’estat. Li deia aquest matí el diputat 
Vendrell: «Vostès de dia construeixen estructures d’es-
tat, i de nit les desmunten, o es venen les existències.» 
Doncs, miri, el que han estat fent amb el Departament 
de Salut durant quatre anys, ha estat un clar exemple 
d’això, conseller. 

Està clar que no coincidirem en el model, però espe-
ro que ara sí que em respongui sobre què passa amb 
la salut de la gent, sobre com vostè pot garantir que 
aquests quatre anys de retallades i de perversió del sis-
tema no han afectat les garanties del dret a la salut de 
la ciutadania de Catalunya. Digui’m que vostè no ha 
afectat l’estructura d’estat que garanteix un dret bàsic 
com és la salut dels catalans i catalanes.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustre diputada. També, per al torn de rèpli-
ca, i en nom del Govern, té ara la paraula l’honorable 
conseller, senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Em congratulo de ser un exemple, 
sense que vostè posi exemples concrets.

Miri, em fa molta gràcia això de les retallades. Vostès 
no hi eren al Govern quan es va rebaixar el 3,5 per cent 
de les tarifes en es centres concertats? El 5 per cent el 
sou als treballadors públics? No hi eren? Ho van fer 
perquè..., ho van fer perquè els agradava. Que suposo 
que no ho van fer perquè els agradava, ho van fer perquè 
no els quedava més remei, perquè no haurien arribat a 
final de l’any. D’acord? Ho van fer perquè no quedava 
més remei. Exactament igual que les mesures que hem 
pres els altres. 

Perdoni, quan jo arribo en aquest departament, em tro-
bo a la caixa –a la caixa– 1.500 milions menys –1.500 
milions menys–, que no hi eren ni els podia demanar 
perquè no ens podíem endeutar. Vostès van fer la pri-
mera retallada, i no els quedava més remei, perquè no 
hi havien diners. I van abaixar el 5 per cent del sou als 
treballadors de l’ICS, i van abaixar el 3,5 per cent les 
tarifes del sector concertat amb la finalitat que traslla-
dessin..., sense que tinguin autonomia de gestió, van fer 
traslladar això directament als salaris. Podrien no ha-
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ver-ho fet, però ho van traslladar als salaris. Aquesta 
és la realitat. Això comença molt enrere, comença en el 
2008, quan diuen que no podrem fer front a les inversi-
ons, i es comencen a plantejar treure a concurs l’adjudi-
cació d’obra i de gestió. Per tant, aquesta és una realitat 
que és la que és.

Miri, si nosaltres haguéssim continuat amb la mateixa 
despesa, cosa que era impossible –cosa que era impos-
sible, perquè no hi són els diners– en aquests moments 
el Departament de Salut tindria un dèficit acumulat 
equivalent al pressupost d’Ensenyament: 4.600 mili-
ons d’euros. Què es pensa, que ens agrada, que a mi 
m’agrada personalment tenir menys recursos? Abaixar 
els salaris de la gent? Incrementar les llistes d’espera? 
No fer inversions? Vostè creu que això m’agrada, he 
vingut a fer exactament això? I ho faig amb una agenda 
oculta, perquè... Miri, l’altre dia anava a una inaugura-
ció, i algú es va atrevir a dir que inaugurava un equi-
pament que després estrangularia en el concert... –per 
cert, portava algun símbol seu–, perquè jo tinc unes 
empreses que les tenia previstes per quan estigués es-
trangulat això, anar i comprar-ho. Home, jo crec que 
hem de ser una miqueta seriosos tots, i assumir que ai-
xò és un problema de tots, que no és d’un contra els 
altres. 

Miri, nosaltres tenim institucions sòlides en aquest es-
pai sanitari, sinó, no hauríem aguantat aquesta situació 
econòmica que hem heretat, eh? Que hem heretat, i no 
faig judici de valors. Miri, vostès van fer unes expec-
tatives de creixement econòmic que no es van donar. 
Escolti, doncs, no es van donar, mala sort –no es van 
donar. No crec que ho féssim intencionadament, gas-
tar diners per gastar, sinó creien que hi havia un estalvi 
econòmic de creixement i que això seria recuperable. 
Escolti, no ha sigut recuperable, no ho ha sigut.

Per tant, miri, tenim institucions sòlides que han aguan-
tat això. Tenim bons planificadors –bons planificadors– 
perquè són els mateixos, no hem fet sectarisme polí-
tic dels professionals que treballen en el Departament 
de Salut. No ho hem fet. Són els mateixos de fa molts 
anys: bons planificadors, bons gestors –bons gestors. 
No hem fet, com passa en altres comunitats autòno-
mes, que quan canvien els governs canvien tots els ge-
rents. Bons gestors. Vostès tampoc, eh? Bons gestors. 
I crec que aquest és el model. Bons professionals, excel-
lents. I ciutadans agraïts, malgrat el que vostès opinin, 
ciutadans molt agraïts, als professionals del sistema sa-
nitari i a les polítiques de preservar unes coses versus 
unes altres. 

Estàvem en una situació crítica de fallida, la tenien 
vostès la fallida en l’any 2010, i van començar a pren-
dre mesures a les quals hem hagut d’anar afegint, amb 
una disminució dels recursos fiscals que no ens espe-
ràvem, o almenys no vam estar alertes, perquè al 2008 
ja dèiem que no tindríem diners. I, a més a més, amb 
un dèficit crònic i amb un sistema tensionat, perquè 
els nostres treballadors del sector sanitari des del 2008 
no tenen conveni col·lectiu. Ja estava tensionat això 
perquè no hi havien diners, des del 2008 no hi havia 
conveni col·lectiu –no és d’ara això, eh?–, tensionat pel 
subfinançament de la sanitat pública, que, com molt bé 
ho deia el senyor Fernández Teixidó, em sembla que 

era aquest matí, «potser anem tots junts a demanar ai-
xò, en lloc de dir “no ho cobraran mai”». Potser hem 
d’anar tots junts, especialment el Partit Popular, quan 
diu que no paguem els farmacèutics, etcètera –potser 
hem d’anar tots junts. I potser li aniria bé, al país, que 
anéssim tots junts.

Creiem que s’havia de fer una acció de bon govern, i 
crec que hem fet un bon govern i continuem fent un 
bon govern, amb coherència –amb coherència. Hem 
garantit l’atenció universal... –primera cosa que hau-
ríem pogut no garantir–, hem garantit l’atenció uni-
versal als ciutadans d’aquest país; pot dir que no, pe-
rò l’hem garantida, i hem buscat mecanismes perquè 
aquell que administrativament no hi pot arribar amb 
la col·laboració de la Creu Roja hi arribi. Hem garantit 
l’atenció universal.

Hem prioritzat el pressupost de Salut. Hem passat del 
36 al 40. Hauria anat molt pitjor si haguéssim man-
tingut el mateix criteri de priorització del 36 per cent. 
I és així, pot agradar o no pot agradar, però ho hem 
fet. Hem pres decisions reversibles. Jo vaig dir –no 
vaig enganyar ningú quan vaig arribar–: «Abaixarem 
els sous, augmentarem les llistes d’espera.» O no ho 
vaig dir? I vaig dir: «Recuperarem els sous quan pu-
guem, però primer recuperarem les llistes d’espera.» 
Hem recuperat les llistes d’espera al nivell del 2010, el 
2014, i en el 2015 recuperarem els salaris, amb el rit-
me possible, primer per a les pagues extres, inclòs el 
sector concertat. Que, per cert, una part molt impor-
tant del sector concertat, amb l’esforç de finançament 
del mateix centre i amb autonomia de gestió, han po-
gut cobrar la paga extra o part de la paga extra, cosa 
que no ha pogut fer l’ICS pel seu règim administrati-
vista. I és així. A mi m’hauria agradat que a l’ICS, si 
no feia dèficit, no se’ls hagués de treure la paga extra a 
la gent, però s’ha de treure, perquè és així, i no podem 
canviar les normes.

Dit això, miri, vostè..., què hem perdut des del 2010 
en termes de serveis sanitaris? Digui’m quins serveis 
hem perdut i digui’m quins serveis hem ampliat des 
del 2010 fins ara. L’hemodinàmica, el 2009, suposo 
que es va obrir amb un criteri clínic, assistencial i de 
planificació, en horari d’oficina. Ningú ho qüestiona, 
això, eh? O resulta que calia vint-i-quatre hores ara i 
no calia el 2009? No, perquè el règim de planificació, 
el sensat, és, progressivament, obrir unitats d’aquest 
tipus: es comença amb horari d’oficina el 2009, s’am-
plia el 2012 a dotze hores i s’acaba amb vint-i-quatre 
hores el 2015, tal com estava previst.

La reordenació de les urgències de què parla la comen-
cem el 2008, la comencen el 2008. Es fa malament tèc-
nicament: Comissions Obreres fa una demanda i gua-
nya una reordenació que es va fer, si no ho recordo 
malament, a Osona. Es canvia la norma, i aquella reor-
denació que es fa a Osona és viable.

Dit això, jo crec que hem d’evidenciar que el sistema 
públic... Tenim estructura d’estat, eh? Perdoni, però 
tenim estructura d’estat i un servei català de la salut. 
No hi és enlloc més, eh? Si hi ha alguna administra-
ció que té estructura d’estat en aquest país, en aquest 
país dit Catalunya, és l’estructura sanitària. Tenim el 
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Servei Català de la Salut, que no hi és a cap comuni-
tat autònoma, hereu del model del qual en un moment 
determinat ens vam dotar, que es va malmetre amb 
la República i que vam aconseguir recuperar amb les 
competències que tenim en aquests moments. No ne-
cessitem més estructura d’estat, necessitem competèn-
cies; amb el que tenim necessitem les competències, 
decidir sobre els ingressos i decidir sobre la cartera de 
serveis, que en aquests moments, com saben molt bé, i 
vista l’hepatitis C, no podem fer-ho.

Per tant, jo crec que, com a país, hauríem d’estar una 
miqueta més orgullosos del nostre sistema sanita-
ri, ser coherents amb allò que vam fer i que vam de-
fensar, perquè és l’única manera que ha fet sostenible 

aquest sistema avui. Aquest sistema ha sigut sosteni-
ble el 2015 per tot el que s’està fent, des de fa molts 
anys enrere i no solament pel que s’ha fet en aquests 
quatre o cinc últims anys. Per això ha sigut sostenible. 
No es carreguin els fonaments que vostès mateixos 
van defensar i van plantejar.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Suspenem la sessió fins demà al matí a les nou.

La sessió se suspèn a les deu del vespre i dotze minuts.


	Pregunta 
	al Govern sobre el compliment dels compromisos pressupostaris en l’àmbit de la salut (tram. 310-00478/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a la Llei de consultes populars no referendàries i la convocatòria del 9 de novembre de 2014 (tram. 310-00479/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles Taser (tram. 310-00468/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la garantia de la independència del poder judicial (tram. 310-00476/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre els greuges que pateix l’esport català (tram. 310-00477/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre les plantes de tractament de purins (tram. 310-00470/10)

	Pregunta
	al Govern sobre les obres de manteniment de les escoles (tram. 310-00471/10)

	Pregunta
	al Govern sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’epidèmia de grip (tram. 310-00472/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la gestió dels parcs naturals (tram. 310-00473/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre l’impost sobre les estades 
en establiments turístics (tram. 310-00474/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona (tram. 310-00469/10)

	Pregunta 
	al Govern sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 310-00475/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre la línia de molt alta tensió i els nuclis urbans afectats (tram. 317-00275/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre l’assumpció de responsabilitats arran del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries relatiu al text proposat de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 317-00274/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre l’actuació del Govern amb relació al pla d’inversions de la Unió Europea (tram. 317-00276/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre la sentència del Tribunal Constitucional contra la Llei de consultes populars no referendàries i sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries relatiu als textos proposats de llei de pressupostos i de llei de

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries relatiu al text proposat de llei de mesures fiscals, financeres i administratives i sobre la voluntat de solucions unilaterals (tram. 317-00277/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre els acords pressupostaris en l’àmbit educatiu i sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (tram. 317-00279/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat 
sobre la recuperació econòmica 
i l’aprofundiment democràtic a Catalunya en contrast amb l’actitud de l’Estat espanyol (tram. 317-00278/10)

	Situació
	de compatibilitat d’un diputat (tram. 234-00029/10)

	Projecte 
	de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10)

	Projecte de llei
	de mesures fiscals, financeres 
i administratives (tram. 200-00034/10)

	Projecte de llei
	de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10) (continuació)

	Projecte de llei 
	de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-00034/10) (continuació)

	Interpel·lació
	al Govern sobre l’atenció a la diversitat 
i la inclusió en els centres educatius (tram. 300-00278/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre el sistema bibliotecari (tram. 300-00280/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre la situació de la sanitat (tram. 300-00277/10)





Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 4 de març, a les 10.00 h).


2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00029/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió.


3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes 
reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (dicta-
men: BOPC 485, 3; dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 506, 3).


4. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, 
si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 
486, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es: BOPC 506, 16).


5. Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes. Tram. 202-00052/10. Ponència conjunta. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
elaborat per la ponència: BOPC 286, 15).


6. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diver-
sitat i la inclusió en els centres educatius. Tram. 300-
00278/10. Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari. 
Tram. 300-00280/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat. Tram. 300-00277/10. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructu-
res d’estat. Tram. 300-00284/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
funció pública. Tram. 300-00281/10. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre. Tram. 300-00282/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’auto-
nomia personal i l’atenció a la dependència. Tram. 300-
00279/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.


13. Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro. 
Tram. 300-00283/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.


14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les propostes per al Pla d’inversions per a Europa. 
Tram. 302-00252/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.


Dossier per a la sessió 50


Convocada per al 4 de març de 2015, a les 10.00 h


Primera part
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política universitària. Tram. 302-00255/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la inserció laboral de persones amb dificultats. 
Tram. 302-00256/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió del canal Segarra-Garrigues. Tram. 302-
00253/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació dels bombers voluntaris. Tram. 302-


00254/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials. 
Tram. 302-00257/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats. Tram. 
302-00258/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures d’urgència social. Tram. 302-
00259/10. Grup Mixt. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el dia 4 de març  
de 2015, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l’Hos-
pitalet de l’Infant i Tarragona. Tram. 310-00469/10. 
Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels compromisos pressupostaris 
en l’àmbit de la salut. Tram. 310-00478/10. Josep En-
ric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb re-
lació a la Llei de consultes populars no referendàries 
i la convocatòria del 9 de novembre de 2014. Tram. 
310-00479/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles 
Taser. Tram. 310-00468/10. David Fernàndez i Ra-
mos, del Grup Mixt. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 310-
00475/10. Carina Mejías Sánchez, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la garantia de la independència del poder judi-
cial. Tram. 310-00476/10. Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els greuges que pateix l’esport català. Tram. 
310-00477/10. Albert Donés i Antequera, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les plantes de tractament de purins. Tram. 310-
00470/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de manteniment de les escoles. Tram. 


310-00471/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’epidè-
mia de grip. Tram. 310-00472/10. Jordi Turull i Ne-
gre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la gestió dels parcs naturals. Tram. 310-
00473/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. Tram. 310-00474/10. Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00275/10. Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00274/10. 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. 
317-00276/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00280/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00277/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00279/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00278/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ 


Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10


Text elaborat per la Ponència
Reg. 58799 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 286, pàg. 15, del 24 de març de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 69639 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 10.06.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 69639) 


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 202-00052/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC







Ple del Parlament


PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ 


Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat 
Tram. 234-00029/10


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats 


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 4 de març de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parla-
ment de Catalunya, i d’examinar les dades declarades 
pel diputat David Pérez Ibáñez relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i 
als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 
16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la Co-
missió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat del diputat David Pérez Ibáñez (tram. 234-
00029/10).


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


El secretari La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla


Dossier per a la sessió 50


Convocada per al 4 de març de 2015, a les 10.00 h


Segona part







Ple del Parlament


PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10


Esmenes subsegüents al dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries
Reg. 107891, 107918, 107963 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 107891)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 (tram. 200-00033/10).


Dossier per a la sessió 50


Convocada per al 4 de març de 2015


Tercera part


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP Esquerra 
Republicana de Catalunya


Economia i coneixement


«Article 53


5. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 han de 
presentar al departament competent en matèria de 
pressupostos la informació econòmica financera ne-
cessària als sols efectes de facilitar el procés de con-
solidació de l’execució pressupostària de tot el sector 
públic de la Generalitat.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 107918)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 111 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes, subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació al Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Article 53, apartat 5


«[...]


4. Cadascun dels organismes a què fa referència 
l’apartat 1 és l’ordenador dels seus pagaments.


5. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 estan obli-
gades a presentar al departament competent en matèria 
de pressupostos la informació economicofinancera es-
tablerta per l’article 71 del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 3/2002, del 24 de desembre.»


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 107963)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 111 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015 (tram. 200-00033/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix l’article 53.5 del projecte de llei.


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10


Esmenes subsegüents al dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries
Reg. 107895 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 03.02.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 107895)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 
200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Sobre l’esmena 426 d’ERC 


«Nova disposició addicional


En el termini de cinc mesos a comptar des de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, el Govern aprovarà un Pla 
Director de l’Administració Tributària de Catalunya, a 
implementar en un termini de 12 mesos, que constituei-
xi l’instrument de planificació estratègica d’una Admi-
nistració tributària preparada per a una eventual as-
sumpció de noves funcions i competències tributàries; 
determini les adaptacions organitzatives, l’estructura 
institucional, funcional i de personal, el règim econò-
mic, de contractació i patrimonial d’aquesta Adminis-
tració; contempli les solucions tecnològiques, les ne-
cessitats dels sistemes d’informació i la col·laboració 
social i amb altres Administracions i inclogui la pro-
posta de normativa tributària de Catalunya.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Sobre l’esmena 427 d’ERC 


«Nova disposició addicional


En el termini de sis mesos, el Govern elaborarà un in-
ventari del patrimoni, actius i passius de les Adminis-
tracions públiques de Catalunya i la seva valoració.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Sobre l’esmena 428 d’ERC 


«Nova disposició addicional


En un termini de nou mesos, el Govern elaborarà el 
catàleg d’infraestructures estratègiques de Catalunya, 
i posarà en funcionament una comissió interdeparta-
mental que desplegui les mesures oportunes per ga-
rantir la continuïtat del servei i funcionament de les 
infraestructures estratègiques de Catalunya.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Sobre l’esmena 429 d’ERC 


«Nova disposició addicional


El Govern elaborarà un avantprojecte de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de la Protecció Social en el 
termini de cinc mesos a comptar des de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.


Correspondrà a l’Agència assumir les competènci-
es sobre les prestacions de protecció social pròpies o 
transferides per l’Estat que actualment gestionen di-
versos departaments del Govern català, afegint-hi les 
prestacions o millores que eventualment es decidís 
incorporar. L’estructura de l’Agència Catalana de la 
Protecció Social ha de preveure una eventual assump-
ció de les competències que actualment són exercides 
per l’administració de l’Estat.


En el termini de cinc mesos, el Govern aprovarà un Pla 
Director de la Protecció Social que constitueixi l’ins-
trument de planificació estratègica del model futur de 
gestió de les prestacions socials a Catalunya.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Sobre l’esmena 431 d’ERC 


«Nova disposició addicional


En el termini de cinc mesos a comptar des de la pu-
blicació d’aquesta llei, el Govern presentarà un Pla 
Director que plantegi un model de polítiques de com-
petència i de regulació dels sectors energètic, de tele-
comunicacions i sistemes d’informació i de transport 
ferroviari, així com d’un marc normatiu que s’inspiri 
en les previsions del dret comunitari.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC







Ple del Parlament


PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les propostes per al Pla d’inver
sions per a Europa
Tram. 302-00252/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 106458 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les propostes per al 
Pla d’inversions per a Europa (tram. 300-00270/10).


Moció


El Parlament de Catalunya: 


1. Lamenta que en el disseny inicial de Fons Europeu 
d’Inversions estratègiques la dotació de capital per a 
les inversions sigui extremadament reduïda i el factor 
d’apalancament previst sigui molt poc realista, calcu-
lat sense cap evidència empírica ni experiència passa-
da en les inversions del Banc Europeu d’Inversions. 
Lamenta així mateix que en disseny inicial els fons 
públics destinats al FEIE assumeixin el risc de totes 


les inversions mentre que els retorns seran exclusiva-
ment privats.


2. Manifesta la seva preocupació pel poc control de-
mocràtic i la manca de transparència en la selecció 
dels projectes per part de la Task Force, i alerta contra 
el possible finançament de projectes que responguin 
a una lògica exclusivament privada sense cap retorn 
social i ambiental.


3. Manifesta a la Comissió Europea i al Govern de l’Es-
tat que considerin la conveniència i facin les propostes 
que corresponguin, tant al Consell com al Parlament, 
per tal que: 


a) S’ampliï la dotació del «Fons europeu d’inversi-
ons estratègiques 2015-2017» amb més fons públics 
de caràcter europeu que no vagin en detriment dels 
recursos destinats a d’altres programes europeus ja 
aprovats o en execució, en especial aquells destinats a 
la investigació i a la innovació, la garantia d’ocupació 
juvenil i en general tots els fons estructurals.


b) En el cas de recol·locacions pressupostàries s’estudiï 
el seu cost d’oportunitat i en quina mesura es millora el 
retorn social i ambiental per causa de la reprogramació 
d’aquestes despeses.


c) S’insti a aquells estats membres amb una sòlida 
posició financera i que s’han beneficiat en els darrers 
anys d’un cost inusualment reduït en el seu accés als 
mercats de capitals que contribueixin de forma signi-
ficativa a l’ampliació del «Fons europeu d’inversions 
estratègiques 2015-2017».


d) Proposi un canvi de destí dels fons no disposats del 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat Financera per am-
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pliar la dotació de recursos públics comunitaris del 
«Fons europeu d’inversions estratègiques.


e) Proposi una major aportació del Banc Europeu d’In-
versions al Fons europeu d’inversions estratègiques.


f) Que una part significativa dels projectes que es 
presentin estiguin distribuïts territorialment entre les 
diferents regions institucionalment reconegudes i res-
ponguin a les propostes formulades pels seus governs 
de forma consensuada tant amb les forces polítiques 
presents com amb les entitats socials i econòmiques 
més representatives.


g) Que en la proposta legislativa per la constitució 
del «Fons Europeu d’Inversions Estratègiques 2015-
2017» es garanteixi un mecanisme democràtic de go-
vernança així com un marc d’avaluació i seguiment 
democràtic del Fons per tal d’establir de forma trans-
parent els criteris sobre el seu ús i funcionament i per 
la selecció de projectes que hagin de ser finançats.


h) Es prioritzin, a tota Europa, els projectes que ga-
ranteixin la transició energètica i la reducció d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants al 
conjunt d’Europa, així com projectes que promoguin 
la creació de llocs de treball especialment en aquelles 
zones afectades per un atur massiu.


4. Censura al govern de l’Estat per haver formulat la 
proposta de llista de projectes candidats a acollir-se al 
«Fons europeu d’inversions estratègiques 2015-2017» 
de forma precipitada i mancada de transparència, sense 
donar temps suficient a les Comunitats autònomes per 
formular les seves propostes i sense consultar a tots els 
agents econòmics i socials potencialment interessats.


5. Censura al govern de la Generalitat de Catalunya 
per haver formulat la seva proposta de projectes a in-
corporar al «Fons europeu d’inversions estratègiques 
2015-2017», de forma precipitada, mancada de trans-
parència, poc diversificada pel que fa als continguts i 
per haver donat prioritat a projectes de grans empre-
ses amb forts interessos econòmics.


6. Manifesta el seu suport al govern de Grècia, re-
centment elegit, en la seva proposta de reconsideració 
del seu «Pla de rescat» i les condicions de retallades 
econòmiques i socials que van ser imposades en el 
seu moment per la denominada «Troika», i poder així 
canviar les polítiques d’austeritat i retallades socials 
extremes que s’han vingut aplicant als ciutadans i ciu-
tadanes de Grècia.


El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat per tal que: 


7. Procedeixi a formular una nova proposta dels pro-
jectes a presentar com candidats a rebre aportacions 
del Fons europeu d’inversions estratègiques comptant 
amb la participació de tots els agents econòmics i so-
cials més representatius i que finalment sigui debatu-
da i consensuada en aquest Parlament.


8. Proposi com a eixos sobre els que haurien de girar 
els projectes a presentar per Catalunya, a més dels ja 
definits en la Moció aprovada per aquest Parlament el 
passat 5 de febrer de 2015, aquells projectes que gene-
rin ocupació de qualitat, que redueixin les situacions 
d’exclusió social i de pobresa i facin una contribució 
positiva a la lluita contra el canvi climàtic, entre els 
que es poden destacar: 


– les inversions en la millora dels serveis públics vin-
culats a la salut, el benestar social i l’atenció a les per-
sones dependents, l’educació, la formació professio-
nal, la recerca i la innovació.


– les infraestructures per impulsar les energies reno-
vables, les xarxes intel·ligents, el transport públic i fer-
roviari de mercaderies (corredor del mediterrani), el 
cicle de l’aigua: abastament, sanejament, recuperació 
de cabals i la qualitat d’aigües dels rius i els aqüífers 
contaminats.


– els d’estalvi i eficiència energètica, de materials i la 
seva recuperació (economia circular), en especial en 
l’àmbit de la reforma i rehabilitació urbanes i d’habi-
tatges i de les activitats productives.


9. Faci arribar els projectes que finalment es consen-
suïn a Catalunya al govern de l’Estat, per tal que els 
tramiti davant la Comissió europea, amb el requeri-
ment que del total dels fons demanats per l’Estat es-
panyol, es destinin els fons necessaris per garantir 
l’execució dels projectes presentats des de Catalunya.


10. Faci arribar també els projectes que finalment 
s’acordin de forma directa i raonada a la Comissió eu-
ropea i als diputats i diputades catalanes al Parlament 
europeu, per tal que els donin suport.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 107980 i 108172 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 107980)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les propostes per al Pla 
d’inversions per a Europa (tram. 302-00252/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Al punt 1


«El Parlament de Catalunya: 


1. Lamenta que en el disseny inicial de Fons Europeu 
d’Inversions estratègiques la dotació de capital per a 
les inversions sigui extremadament reduïda i el factor 
d’apalancament previst sigui molt poc realista, calcu-
lat sense cap evidència empírica ni experiència passa-
da en les inversions del Banc Europeu d’Inversions. 
Lamenta així mateix que en disseny inicial els fons 
públics destinats al FEIE assumeixin el risc de totes 
les inversions mentre que els retorns seran exclusiva-
ment privats. I lamenta també que part dels recursos 
del FEIE s’hagin tret dels recursos destinats inicial-
ment a projectes de recerca en el marc del programa 
Horitzó 2020.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un apartat i al punt 3


«i) S’estableixin els mecanismes necessaris per evitar 
que el cost de projectes d’iniciativa privada que es be-
neficiïn del FEIE, i que acabin essent inviables, hagi 
de de ser assumit pels contribuents, com ha passat re-
centment amb el cas Castor.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108172)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les propostes per al Pla d’inver-
sions per a Europa (tram. 302-00252/10).


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


Del punt 2


«2. Manifesta la seva preocupació per la manca de 
transparència en la selecció dels projectes per part de 


la Task Force, i demana assegurar que el finançament 
de projectes no respongui a una lògica exclusivament 
privada.»


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


Del punt 5


«5. El Parlament lamenta el poc temps del que ha dis-
posat el Govern de la Generalitat per presentar la seva 
proposta preliminar de projectes a incorporar al Fons 
Europeu d’Inversions Estratègiques 2015-2017, el que 
ha donat com a resultat un llista feta apressadament, 
que es continua treballant per millorar.»


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Manifesta el seu suport al govern de Grècia, recent-
ment elegit, en la seva proposta de reconsideració del 
seu «Pla de rescat» i les condicions de retallades eco-
nòmiques i socials que van ser imposades en el seu mo-
ment per la denominada «Troika», i poder així canviar 
les polítiques d’austeritat i retallades socials extremes 
que s’han vingut aplicant als ciutadans i ciutadanes de 
Grècia.»


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


Del punt 7


«7. Continuï treballant per elaborar una proposta de 
projectes a presentar com a candidats al Pla Juncker, 
que permeti optimitzar el recursos a rebre per Catalu-
nya en el Marc del Pla Juncker, la qual sigui actualitza-
da al llarg del temps en funció de les noves necessitats 
que puguin aparèixer, i que n’informi al Parlament.»


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


Del punt 8


«8. Els projectes a presentar amb el Pla Juncker siguin 
compatibles amb els objectius estratègics UE i facilitin 
l’assoliment dels objectius i les polítiques pròpies de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de l’Estat que Catalunya 
rebi la contribució que li correspon com a motor eco-
nòmic de la península ibèrica.»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Faci arribar també els projectes que finalment 
s’acordin de forma directa i raonada a la Comissió eu-
ropea i als diputats i diputades catalanes al Parlament 
europeu, per al seu coneixement.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política universitària
Tram. 302-00255/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 106475 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la política universitària (tram. 300-
00275/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de pro-
moure una reforma del sistema de graus, insta el Go-
vern de la Generalitat a: 


a) Promoure, d’acord amb les universitats catalanes, la 
conversió a tres anys dels graus universitaris, d’acord 
amb les seves pròpies característiques i a la demanda 
històrica de l’àmbit universitari català, amb l’objectiu 
de l’homologació a la pràctica universitària europea i 
facilitar la mobilitat estudiantil.


b) Afavorir, en coordinació amb les universitats ca-
talanes, que el primer curs de màster tingui un preu 
proper al del darrer curs de grau.


2. Per a una universitat econòmicament inclusiva, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 


a) Obrir una línia de crèdit públic per ajudar els estu-
diants a pagar el preu del màster. La devolució del 
crèdit es farà progressivament i en concordança a la 
situació laboral de l’estudiant.


b) Promoure acords amb les entitats de crèdit per faci-
litar la concessió de finançament privat per ajudar els 
estudiants a pagar el preu del màster.


c) Ampliar el nombre de beques i les seves dotacions 
per als estudis de màster.


d) Reduir un 30% les taxes universitàries de les prime-
res convocatòries de matricula per al curs 2015-2016.


e) Posar en marxa, durant el mes de maig de 2015, una 
campanya institucional informativa sobre les beques 
Equitat entre la població que l’any següent s’incorpo-
rarà a la universitat.


3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves inves-
tigadors, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 


a) Elaborar, abans de finalitzar el curs acadèmic 2014-
15, un Pla Estratègic per a Doctors i Professors Con-
tractats a temps parcial, a fi de clarificar la seva si-
tuació, establir un horitzó d’estabilització i, quan no 
sigui possible incorporar-los al món universitari, faci-
litar-los la seva incorporació al món laboral.


b) Afavorir l’augment de l’oferta de programes de doc-
torats industrials, atenent els requeriments i valoraci-
ons que fan la universitat, l’empresa i els estudiants.


4. Per a un nou model universitari, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 


a) Potenciar l’autonomia dels centres universitaris, a fi 
que puguin definir amb major llibertat el seu sistema 
de governança, les seves orientacions acadèmiques, i 
el seus projectes de docència i recerca, amb l’objectiu 
de fomentar la creativitat, l’autoexigència i la lliure 
competència entre els centres universitaris.


b) Aprofundir en el procés d’acostament de la uni-
versitat a la societat, impulsant la connexió entre la 
universitat, el teixit empresarial i el mercat de treball, 
facilitant l’accés dels alumnes al món laboral i con-
vertint la universitat en el tractor del creixement eco-
nòmic. Enfortir, també, la relació entre la universitat, 
la iniciativa social i el tercer sector, per convertir la 
universitat en un motor de desenvolupament social in-
tegral.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Fernando Sánchez Costa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 108162 i 108179 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
108162)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada 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 sobre 
la política universitària (tram. 302-00255/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Supressió de tot el punt 1 i addició d’un nou text


«1. Per l’eficiència del sistema universitari, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern a: 


a) Elaborar i presentar un pla de regularització de 
tresoreria i de minoració del deute de les universitats 
publiques de Catalunya.


b) Augmentar la dotació pressupostaria per tal Que 
permeti un bon funcionament de qualitat i que garan-
teixi una autonomia financera respecte als interessos 
dels mercats. Aquesta aportació bàsica ha de ser equi-
parable a la que s’aplica a l’entorn de la UE.»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Supressió de tot el punt 2 i addició d’un nou text


«2. Per una educació universitària com un servei uni-
versal, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Demanar al Govern de l’Estat el traspàs efectiu 
de les beques d’ensenyament superior del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb la dotació econòmi-
ca necessària i suficient que permeti desenvolupar un 
nou pla de beques.


b) Garantir l’accés universal a la universitat un siste-
ma d’accés que no estigui limitat per qüestions econò-
miques, reducció de les taxes universitàries. Instaurar 
un sistema de matrícules progressives per tal de garan-
tir la igualtat de condicions, amb l’objectiu estratègic 
d’avançar cap a la gratuïtat real.


c) Potenciar un sistema de beques basat en els princi-
pis d’equitat, accessibilitat i sostenibilitat del sistema 
universitari de Catalunya. Amb criteris per llindars de 
renda que permeti augmentar la cobertura social i un 
sistema progressiu, equitatiu i just d’accés a l’ensenya-
ment superior.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Supressió de tot el punt 3 i addició d’un nou text


«3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves inves-
tigadors, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Augmentar els recursos destinats a Recerca i Inno-
vació per a donar compliment als objectius i compro-


misos del Pacte Nacional, d’arribar com a mínim el 
2% del PIB en recerca, desenvolupament i innovació, 
ja que és la base del creixement i del canvi del model 
productiu, i alhora és un sector que pot garantir opor-
tunitats als joves. Cal finançament a figures d’investi-
gació i no cap altres figures que no compleixen aquesta 
funció, per tal d’estabilitzar la seva situació.


b) Donar compliment a l’acord pres en la Resolució 
301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
de la joventut, d’augmentar el nombre de beques de 
formació de personal investigador i de beques de mo-
bilitat associades.


c) La recerca i la innovació han de ser la base de la 
nostra activitat productiva per tal de mantenir la pros-
peritat i l’estat de benestar al nostre país, es per això 
que cal Donar prioritat a les línies de recerca orien-
tades a l’estalvi i a l’eficiència energètica, el benestar 
de les persones, la promoció de la igualtat de gènere i 
altres disciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, 
i evitar qualsevol aportació a la recerca i transferència 
tecnològica amb finalitats militars, amb un compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.»


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Supressió de tot el punt 4 i addició d’un nou text


«4. Per un nou model universitari, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a: 


a) Potenciar un model universitari basat en l’equilibri 
entre l’autonomia universitària, on es defineix amb 
major llibertat els seu sistema de governança, les seves 
orientacions acadèmiques, i els seus projectes de do-
cència i recerca amb el comprimís social que ha d’ori-
entar els esmentats objectius. Cal promoure valors 
humans, ètics de solidaritat, cooperació, eficiència, 
sostenibilitat i igualtat per tal d’impulsar del paper del 
sistema universitari com agent actiu en el debat social 
i en les implicacions socials i econòmiques de la cièn-
cia i la tecnologia.


b) Impulsar un sistema universitari públic basat en la 
cooperació entre les universitats més que en la com-
petència entre elles, estimulant l’eficiència en l’ús dels 
recursos assignats.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108179)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política universitària (tram. 302-00255/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix el punt 1 de la moció.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans


D’addició al punt 2.b


«b) Afavorir, en coordinació amb les universitats cata-
lanes, una rebaixa dels preus públics dels Màsters, així 
com promoure acords amb les entitats de crèdit per 
facilitar la concessió de finançament privat per ajudar 
els estudiants a pagar el preu del màster.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans


D’addició al punt 2.e


«e) Posar en marxa, durant el mes de maig de 2015, 
una campanya institucional informativa sobre les be-
ques Equitat i qualsevol altra beca d’ajuda a l’estudi 
entre la població que l’any següent s’incorporarà a la 
universitat.»


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans


De supressió i addició al punt 3.a


«3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves in-
vestigadors, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 


a) Elaborar, abans de finalitzar el curs acadèmic 2014-
15, un Pla Estratègic estudi per a clarificar la situació 
de Doctors i Professors Contractats a temps parcial, a 
fi de clarificar la seva situació, establir un horitzó d’es-
tabilització i, quan no sigui possible incorporar-los al 
món universitari, facilitar-los la seva incorporació al 
món laboral.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans


D’addició al punt 4.b


«4. Per a un nou model universitari, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 


b) Aprofundir en el procés d’acostament de la univer-
sitat a les necessitats de la societat en el futur, impul-
sant la qualitat de la oferta universitària i la connexió 
entre la universitat, el teixit empresarial i el mercat de 
treball, facilitant l’accés dels alumnes al món laboral 
i convertint la universitat en el tractor del creixement 
econòmic. Enfortir, també, la relació entre la universi-
tat, la iniciativa social i el tercer sector, per convertir 
la universitat en un motor de desenvolupament social 
integral.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la inserció laboral de persones 
amb dificultats
Tram. 302-00256/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 106476 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na 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 
inserció laboral de persones amb dificultats (tram. 300-
00272/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Aprofitar la dotació pressupostària de 185 milions 
d’euros del programa de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) per a l’exercici 2015 amb els següents objec-
tius: 


1.1. Incrementar el nombre de persones titulars i el 
nombre de persones beneficiàries i millorar la taxa de 
cobertura d’aquesta prestació.


1.2. Promoure entre els beneficiaris del programa 
amb itineraris d’inserció laboral la compatibilitat de 
la prestació de la RMI amb el treball parcial de les 
persones titulars, tot garantint que en el moment de la 
pèrdua del contracte parcial o ingrés extraordinari es 
recuperi de manera immediata el total de la prestació.


1.3. Resoldre tots els expedients aprovats pendents 
d’accedir al programa. Garantir que la totalitat de per-
sones sol·licitants de la prestació durant el 2015 que hi 
tinguin dret i puguin accedir.


1.4. Atendre un mínim de 5000 beneficiaris per a va-
lorar-ne l’ocupabilitat, dins el 2015.


1.5. Gestionar els pagaments endarrerits i per a la seva 
reducció i eliminació progressiva.


1.6. Intensificar les accions d’inserció de les persones 
que s’acosten als 60 mesos essent titulars de la pres-
tació.


2. Presentar al Parlament un estudi d’avaluació de la 
RMI sobre l’eficàcia del programa, la taxa de cobertu-
ra i un nou sistema d’indicadors.


3. Presentar al Parlament un projecte de llei de refor-
ma de la renda mínima d’inserció que amb els objec-
tius aprovats a la Moció 60/X del Parlament de Cata-
lunya en un termini de tres mesos.


4. Reunir i escoltar tots els membres de la comissió 
de seguiment de la RMI per a debatre aquest projecte 
de llei i, amb aquesta finalitat, convocar una reunió 
d’aquesta comissió dins el primer trimestre de 2015.


5. Fer una nova convocatòria del programa Treball i 
formació dotada amb un total de 13,5 milions d’eu-
ros. Així mateix, s’insta el Govern a emprendre les 
següents accions relacionades amb aquest programa: 


5.1. Presentar al Parlament un informe d’avaluació 
d’aquest programa que inclogui el nivell d’inserció 
assolit, el nivell de cobertura social (en els casos que 
no s’hagi assolit la inserció laboral) dels seus usuaris, 
l’impacte econòmic de la seva implementació, l’im-
pacte pressupostari, la valoració dels agents partici-
pants i la valoració dels seus beneficiaris.


5.2. Mantenir la participació en aquest programa dels 
ens locals i de les entitats del tercer sector.


5.3. Obrir una nova línia de participació en aquest 
programa per a les empreses d’inserció havent dialo-
gat prèviament amb la federació que les representa.


6. Ampliar el suport a les empreses d’inserció, com a 
instrument d’èxit per a la inserció laboral de les perso-
nes amb risc d’exclusió social, mitjançant les següents 
accions: 


6.1. Ampliar programa de suport a la contractació per 
a empreses d’inserció en mig milió d’euros més res-
pecte la quantitat invertida en l’exercici 2014.


6.2. Obrir un programa específic dins l’estratègia de 
la Garantia Juvenil orientat a persones joves amb risc 
d’exclusió social.


6.3. La seva participació al programa Treball i For-
mació.


6.4. Impulsar clàusules socials en la contractació pú-
blica que facin reserves de mercat per a la inserció de 
persones amb risc d’exclusió social a través d’empre-
ses d’inserció.


6.5. Obrir un diàleg amb la federació catalana d’em-
preses d’inserció per a la millora de les convocatò-
ries d’ajuts a la contractació i de contractació de 
tècnics d’acompanyament i els criteris de distribució 
d’aquests darrers.


7. Dotar el programa d’inserció laboral de persones 
discapacitades a l’empresa ordinària mitjançant els 
Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i 
Suport: amb un mínim de 5,4 milions d’euros. Així 
mateix, 


7.1. Reconèixer la singularitat i especialització del 
model de inclusió laboral de persones amb discapa-
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citat o trastorn mental al mercat ordinari de treball i, 
de manera especifica, de la metodologia del Treball 
amb Suport.


7.2. Treballar per incloure els Serveis de Suport Es-
pecialitzats i territorialitzats de inserció laboral de 
persones amb discapacitat o trastorn mental al mercat 
ordinari de treball a la Cartera de Serveis del Sistema 
d’Ocupació de Catalunya.


7.3. Dissenyar durant l’any 2015 un sistema de con-
certació, a través de contractes programa, amb les en-
titats socials prestadores per a la prestació de serveis 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat o tras-
torn mental al mercat ordinari de treball.


7.4. Obrir un programa específic dins l’estratègia de 
la Garantia Juvenil orientat a programes per a inser-
ció en l’empresa ordinària de persones joves amb risc 
amb discapacitat que tingui en compte el grau de dis-
capacitat.


7.5. Durant el període d’elaboració i inclusió en el Sis-
tema d’Ocupació de Catalunya de la Cartera de Ser-
veis Especialitzada i de la regulació del procés admi-
nistratiu de contractació d’Entitats socials sense ànim 
de lucre prestadores, per establir una relació a partir 
de l’acreditació, el contracte programa i la cartera de 
serveis especialitzada.


7.6. Garantir la subvenció plurianual 015 - 016 ajusta-
da als períodes reals d’execució de gener a desembre.


8. Ampliar el suport als Centres Especials de Treball 
(CET) com a model d’èxit en la inserció laboral de les 
persones amb discapacitats a partir de les següents actu-
acions, tot ampliant el seu suport financer durant l’exer-
cici 2015 amb un mínim de 4 milions d’euros de més 
respecte l’exercici 2014, per a les següents actuacions, en 
el supòsit que l’Estat mantingui la mateixa aportació: 


8.1. Treballar per al reconeixement de l’itinerari del 
treball protegit, tant en el que respecte a la creació, 
manteniment i promoció de qualitat de llocs de treball 
així com també el possible trànsit a entorns ordinaris.


8.2. Treballar per al reconeixement del dret al suport 
per a les persones amb discapacitat d’especial dificul-
tat als drets de orientació formació i intermediació 
garantits a la llei.


8.3. Incorporar les dades de tipologia i grau de dis-
capacitat com a dades preceptives i convenientment 
segmentades en els instruments estratègics operatius 
del sistema d’ocupació.


8.4. Incorporar a les bases de subvenció criteris de 
priorització a la contractació de qualitat i a la incorpo-
ració de l’especial dificultat.


8.5. Obrir un diàleg amb el sector per eliminar l’actual 
criteris de topall màxim de les USAP, atès que sense 
aquest servei la contractació de discapacitat d’especial 
dificultat es fa inviable.


8.6. Estudiar la viabilitat de crear un nou programa de 
contractes de formació dual en centres especials de tre-
ball d’iniciativa social que tingui un abast plurianual, 
inclogui la formació amb certificat de professionalitat, 
inserció en CET o empresa ordinària, per a persones 
discapacitades amb especials dificultats, amb un servei 
de suport, amb un nivell de subvenció al salari en fun-
ció del grau de discapacitat i del nivell d’incorporació 
efectiva al treball.


8.7. Promoure el CET com a possible sortida dels 
alumnes dels centres d’educació especial.


8.8. Obrir un programa específic dins l’estratègia de 
la Garantia Juvenil orientat a programes per a inserció 
en CETs de persones joves amb risc amb discapacitat 
que tingui en compte el grau de discapacitat.


9. El Parlament de Catalunya acorda accelerar els trà-
mits legislatius sobre la iniciativa legislativa popular 
sobre la Renda Garantida de Ciutadania a fi que es 
puguin concloure dins aquesta legislatura.


10. En relació a la possible deslocalització de l’empre-
sa Euroterminal-Anovo de l’Hospitalet de Llobregat: 


10.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu su-
port i solidaritat als treballadors i les treballadores 
d’aquesta empresa.


10.2. El Parlament de Catalunya manifesta que el sec-
tor de la telefonia mòbil és un sector estratègic del 
país i que cal fer totes les actuacions necessàries per 
afavorir el seu desenvolupament.


10.3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
continuar actuant, des de l’àmbit de les relacions labo-
rals i des la política industrial, davant de la direcció 
d’Anovo, i del seu principal client Orange, a fi d’evitar 
aquesta deslocalització i afavorir el manteniment de 
l’activitat industrial a Catalunya en el sector de la te-
lefonia mòbil.


10.4. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la decisió de l’empresa Orange de forçar la desloca-
lització de l’empresa Euroterminal quan aquesta té un 
potencial d’activitat d’alta qualitat i rendiment econò-
mic en la seva planta de L’Hospitalet de Llobregat.


11. En relació al possible tancament de l’empresa FAI-
BAL, Fábrica Ibérica de Altavoces, de Vacarisses: 


11.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu su-
port i solidaritat als treballadors i les treballadores 
d’aquesta empresa.


11.2. El Parlament de Catalunya manifesta que el sec-
tor d’equips i components per a l’automoció és un sec-
tor estratègic del país i que cal fer totes les actuacions 
necessàries per afavorir el seu desenvolupament.


11.3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu com-
promís amb els drets de les dones i els seus drets labo-
rals així com insta a totes les empreses a que respectin 
els escrupolosament i, en especial, aquells que fan re-
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ferència a la conciliació de la vida laboral i familiar i 
a les mesures per a combatre la desigualtat de gènere 
en l’àmbit laboral.


11.4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
continuar treballant amb totes les actuacions que es-
tiguin al seu abast, des de l’àmbit de les relacions la-
borals i des la política industrial, davant de la direcció 
de FAIBAL, a fi d’evitar aquest possible tancament.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 107962, 107981, 108173 i 108176 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 107962)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, 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 inserció laboral de persones amb difi-
cultats (tram. 302-00256/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


«2. Presentar al Parlament l’estudi d’avaluació de la 
RMI sobre l’eficàcia del programa, la taxa de cober-
tura i un nou sistema d’indicadors, tal com preveu la 
Moció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la ren-
da mínima d’inserció.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 3


«Aprovar un Decret Llei de reforma de la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, per tal 
que mentre no entri en vigor la Renda Garantida de 
Ciutadania, s’eliminin els aspectes més lesius de la re-
forma del 2011. A tal efecte, el Decret Llei haurà d’in-
corporar com a mínim: l’establiment del dret subjectiu 
a la inserció social i laboral, i disposar d’uns ingressos 
mínims imprescindibles per a la subsistència bàsica 
així com la modificació dels requisits per a ésser titu-
lar del dret i beneficiari en els nous perfils d’exclusió, 
tenint en compte que l’ocupabilitat és un concepte di-


nàmic i variable, tal i com preveu la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya sobre la renda mínima d’in-
serció.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Modificació del punt 5


«5. Fer una nova convocatòria del programa Treball i 
formació dotada amb un total de 13,5 milions d’euros 
en els termes que estableix la Moció 181/X del Parla-
ment de Catalunya en el seu apartat 2.d). Així mateix, 
s’insta el Govern a emprendre les següents accions re-
lacionades amb aquest programa: [...]»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 6


«6. Ampliar el suport a les empreses d’inserció amb 
allò previst en l’apartat 3 de la Moció 181/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre polítiques d’ocupació, com a 
instrument d’èxit per a la inserció laboral de les perso-
nes amb risc d’exclusió social, mitjançant les següents 
accions: [...]»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició al final del punt 7.3


«7.3. Dissenyar durant l’any 2015 un sistema de con-
certació, a través de contractes programa, amb les en-
titats socials prestadores per a la prestació de serveis 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat o tras-
torn mental al mercat ordinari de treball, en el marc 
de la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 9


«El Parlament de Catalunya es compromet a tenir 
substanciades totes les compareixences en relació amb 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, abans del 27 de març de 2015.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 10.1 bis


«El Parlament de Catalunya rebutja el tancament de 
la planta d’Euroterminal del Grup Anovo a la ciutat de 
l’Hospitalet de Llobregat.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 10.3 bis


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar, conjuntament amb l’empresa i la 
participació dels treballadors, un pla industrial per a 
la viabilitat de futur de l’empresa.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 12


«En relació amb el possible tancament de l’empresa 
Mondi Ibèrica de Polinyà: 


12.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport 
i solidaritat amb els treballadors i les treballadores 
d’aquesta empresa.


12.2. El Parlament de Catalunya manifesta la impor-
tància del sector d’embalatges plàstics i la necessitat 
de fer totes les actuacions necessàries per afavorir el 
seu desenvolupament.


12.3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a treballar des de tots els àmbits, relacions laborals i 
política industrial, davant de la direcció de Mundi Ibè-
rica, a fi d’evitar aquest possible tancament que afecta 
110 persones treballadores.»


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107981)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 


Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la in-
serció laboral de persones amb dificultats (tram. 302-
00256/10).


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


D’un punt 0 abans del punt 1


0. Recuperar el dret subjectiu de la RMI, sense limita-
cions pressupostàries.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 8.1


8.1 Reconèixer l’itinerari del treball protegit, tant en 
el que [...].


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 8.2


8.2 Garantir el reconeixement del dret al suport per a 
les persones [...].


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 8.5


8.5 Eliminar l’actual criteri de topall màxim de les 
USAP, atès [...].


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 8.6


8.6 Estudiar la viabilitat de Crear un nou programa de 
contractes [...].
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 9.1


9.1 Procedir a l’obertura immediata del període de 
presentació d’esmenes a l’articulat de la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(tram. 202-00009/10), donat el caràcter d’urgència 
d’aquesta iniciativa i que les compareixences ja s’estan 
substanciant.


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108173)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la inserció laboral de persones 
amb dificultats (tram. 302-00256/10).


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


Del punt 3


«3. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció en el marc del debat de la Renda 
Garantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació en-
tre ambdós programes.»


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


Del punt 5


«5. Potenciar el programa de Treball i Formació do-
tant-lo de més recursos. Així mateix, s’insta el Govern 
a emprendre les següents accions relacionades amb 
aquest programa:»


3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.3


«5.3. Estudiar obrir una nova línia de participació en 
aquest programa per a les empreses d’inserció dialo-
gant prèviament amb la federació que les representa.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6.3


«6.3. Estudiar la seva participació al programa Tre-
ball i Formació.»


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


Del punt 7.2


«7.2. Incloure en el debat del Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya la possibilitat d’incloure els Serveis de 
Suport Especialitzats i territorialitzats de inserció la-
boral de persones amb discapacitat o trastorn mental 
al mercat ordinari de treball a la Cartera de Serveis 
del Sistema d’Ocupació de Catalunya.»


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


Del punt 7.5


«7.5. Incloure en el debat del Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya la possibilitat d’incloure la Cartera de 
Serveis Especialitzada i la regulació del procés admi-
nistratiu de contractació d’entitats socials sense ànim 
de lucre prestadores.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7.6


«7.6. Garantir la subvenció pluriennal 2015-2016 ajus-
tada als períodes reals d’execució de gener a desem-
bre.»
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Ampliar el suport als Centres Especials de Treball 
(CET) com a model d’èxit en la inserció laboral de 
les persones amb discapacitats a partir de les següents 
actuacions, tot ampliant el seu suport financer durant 
l’exercici 2015 amb un mínim de 4 milions d’euros de 
més respecte l’exercici 2014, per a les següents actu-
acions, en el supòsit que l’Estat mantingui la mateixa 
aportació:»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8.4


«8.4. Realitzar un estudi sobre la incorporació de nous 
criteris de priorització a la contractació de qualitat i a 
la incorporació de l’especial dificultat.»


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8.8


«8.8. Estudiar la possibilitat d’obrir un programa es-
pecífic dins l’estratègia de la Garantia Juvenil orientat 
a programes per a inserció en CETs de persones jo-
ves amb risc amb discapacitat que tingui en compte el 
grau de discapacitat.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108176)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
persones amb dificultats (tram. 302-00256/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans


Al punt 1.1


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1.1.bis Deixar de considerar la RMI com un dret sub-
jecte a disponibilitats pressupostàries o a conjuntures 
econòmiques determinades, i tractar-la com un dret 
universal i com un instrument d’inserció mitjançant un 
tractament integral i no discriminatori


1.1.ter Reformar el sistema de tractament de la pres-
tació, a fi de destinar a la RMI una partida oberta al 
Pressupost anual de la Generalitat, en la qual es van 
afegint recursos en funció de les necessitats i del nom-
bre de beneficiaris d’aquesta prestació que compleixin 
tots els requisits.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans


D’un nou punt 12


«12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a posar en marxa totes les modificacions 
legals i pressupostàries necessàries per tal d’assegurar 
que les partides destinades a les «estructures d’estat» 
es destinaran a la inserció laboral de persones vulne-
rables i a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la gestió del canal SegarraGar
rigues
Tram. 302-00253/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 106461 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada 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 la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal 
Segarra-Garrigues (tram. 300-00265/10).


L’obra que ha entusiasmat més el sector agrícola de les 
terres de Lleida és ara el paradigma de la mala plani-
ficació, gestió econòmica i mediambiental pel que fa 
a l’obra pública catalana. També és el paradigma de la 
manca de transparència del Govern que a més pateix 
problemes de finançament als quals la UTE que l’ad-
ministra podria no poder fer-hi front traspassant a la 
llarga el deute a la Generalitat.


Existeix un informe entregat al Govern de la Genera-
litat per part del Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible durant el passat any 2013, el qual 
ha estat requerit a través de diferents mocions durant 
aquesta legislatura sense rebre cap resposta del Go-
vern més enllà de que «el Govern no disposa de cap 
informe elaborat pel CADS». Durant el mes d’agost 
d’aquest any 2014 diferent mitjans de comunicació 
com el País i Sentit Crític han tingut accés a l’infor-
me ocult que, entre altres coses, qüestiona la viabilitat 
econòmica del Canal Segarra Garrigues. Aquest ma-
teix informe parla d’un excés d’optimisme respecte a 
les planificacions i aspiracions del CSG sobretot quant 
a encariment de l’obra, és a dir, sobre la seva desvia-
ció pressupostària però també per l’escàs interès dels 
regants en formar part d’aquest projecte. Per aquest 
motiu l’informe del CADS també recomanava una au-
ditoria independent dels propis costos del canal.


Una de les solucions que apareix en l’informe per tal 
de fer viable el canal és la «d’aprofitar la infraestruc-
tura per altres usos no agraris» ja que les previsions 
per al regadiu van ser excessivament optimistes i el 
projecte es troba en una «complexa situació econò-
mica». El text també reflexiona sobre els cultius de 
secà que tenen un gran valor afegit, fet que no s’havia 


tingut en compte abans a pesar de múltiples adverti-
ments. Actualment fer inversions per convertir el secà 
en regadiu no compensa alguns pagesos que ja troben 
en el cultiu de secà el rendiment adequat.


Després de l’informe del CADS s’ha publicat l’in-
forme de la Sindicatura de Comptes sobre l’exercici 
2010-2011 el qual també posa de manifest que no s’ha 
revisat el pla de finançament a 20 anys amb un tipus 
d’interès anual equivalent a l’euríbor més un dife-
rencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte. Que de les 40.000 ha 12 anys 
després només se’n reguen 1.427,59 ha de forma efec-
tiva i el més greu de tot es que Regsega va contractar 
determinats serveis i subministraments que supera-
ven el llindar dels contractes menors sense seguir la 
tramitació prevista, és a dir, contractes que s’havien 
d’adjudicar per concurs es van fer a dit, hi ha adju-
dicacions fraccionades per simular contractes menors 
que també es van atorgar sense concurs i simulació 
de convenis en allò que també hauria de ser contracte 
administratiu amb concurs.


Així mateix al CGS actualment no només li afecta la 
seva viabilitat econòmica sinó també de model agrí co-
la que s’hi genera en el seu entorn. La política agrí-
co la de la Generalitat així com de l’entorn del canal ha 
d’esdevenir una eina que garanteixi l’activitat agrícola 
i ramadera sostenible, que preservi els recursos natu-
rals, la biodiversitat i els béns i serveis ecosistèmics, 
garantint la sobirania i seguretat alimentàries, la cohe-
sió territorial i el nivell de renda dels productors petits 
i mitjans. També el desenvolupament rural amb equitat 
i igualtat d’oportunitats.


Lleida, com a principal capital agrícola i principal 
zona de producció agropecuària té una responsabili-
tat davant el món i els consumidors/es. La continu-
ïtat del model agroindustrial suposa utilitzar encara 
gran quantitat de pesticides i herbicides, també per a 
la producció d’Organismes Genèticament Modificats. 
Aquest model comporta un consum d’aigua i energia 
difícils d’assumir ecològicament, així mateix el mo-
del d’explotacions familiars es substituït per un model 
de conreus extensius automatitzats que no necessiten 
pagesia ni crea llocs de treball, fet que es contrapo-
sa al necessari assentament de la població al territori. 
Una població cada cop més envellida i amb un èxode 
important.


Cal reconèixer que el model de regadius que estem 
implementant a Catalunya és obsolet. Un projecte que 
no té present el desenvolupament integral del territori 
no té futur doncs només amb l’agricultura de regadiu 
no s’aconseguirà la dinamització econòmica i social 
dels secans. El CSG està basat en un model estructu-
ralista hidràulic que va tenir el seu màxim a principis 
del segle xx i que en les nostres terres es va repetir 
durant l’època de la dictadura de Franco el qual prete-
nia desenvolupar Barcelona per sobre de tot, sobretot 
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en temps de crisi econòmica, i la manera de fer-ho era 
portant tota l’aigua possible a Barcelona.


Ens neguem a que aquest sigui el final de l’aigua per-
què tenim infraestructures suficients, gràcies a desa-
nilitzadores i infraestructures de sanejament, que fan 
que el subministrament d’aigua a Barcelona sigui del 
tot sostenible sense necessitat de transvasar més els 
nostres rius. El creixement demogràfic era d’una pre-
visió de creixement d’un milió i mig al 2030 i aquesta 
previsió s’ha estancat i els consums d’aigua per habi-
tant han disminuït.


Moció


El Parlament de Catalunya es compromet a: 


1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament amb els sindicats agraris, els experts que 
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de 
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els 
contribuents, les entitats ecologistes i defensores del 
territori entre altres, sobre la viabilitat econòmica i 
mediambiental del Segarra Garrigues.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


2) Fer públic –com a mínim a la web de Transparèn-
cia– i explicar en seu parlamentària l’informe de Fran-
cesc Reguant i Ramon Lletjós encarregat pel DAAR 
i també ocultat que explica les serioses dificultats de 
viabilitat del projecte i la necessitat de donar una ex-
tensa explicació a la ciutadania.


3) Fer públic –com a mínim a la web de Transparèn-
cia– i explicar en seu parlamentària l’informe com-
plert del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible sobre la viabilitat econòmica del Canal 
Segarra-Garrigues entregat l’any 2013 al Govern de 
la Generalitat.


4) Donar les explicacions necessàries en seu parla-
mentària des del Departament d’Ensenyament i Uni-
versitats sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes 
de l’exercici de Regsega 2010/2011, publicat el desem-
bre de 2014.


5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria eco-
nomicofinancera (com recomana l’informe del CADS) 
de caràcter independent i participatiu que avaluï els 
costos que ha suposat la gestió de Regsega des de l’any 
2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del Canal 
Segarra-Garrigues.


6) Revisar els projectes en fase d’execució i redimen-
sionament de l’obra i potenciar la col·laboració amb 
corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona 
afectada, reduint també els costos energètics amb l’ús 
d’energies renovables.


7) Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA per 
acomplir les mesures correctores i compensatòries 


previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Decla-
ració de l’Impacte Ambiental.


8) Garantir el cabal de manteniment suficient per al 
riu Segre i els seus afluents donada la disminució que 
estan experimentant i la que podrien arribar a experi-
mentar si el Canal Segarra Garrigues es trobés en ple 
rendiment.


9) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del 
Segarra Garrigues cal consolidar el que ja està instal-
lat, així per exemple cal prèviament pensar en una mo-
dernització dels sistema de reg del Canal d’Urgell que 
ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant 
que sigui Endesa la que controli els embassaments.


10) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu asse-
quible i segons hectàrea per a les petites explotacions 
familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la 
impossibilitat de competir amb les grans corporaci-
ons agroindustrials que fomenten l’especulació del sòl 
agrari del CSG.


11) Fomentar només les concentracions parcel·làries 
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i 
la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les 
plagues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua 
i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.


12) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un 
tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un di-
ferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de 
l’euríbor.


13) Denunciar a fiscalia els indicis d’irregularitat en 
els exercicis 2010/2011 de Regsega per la contractació 
de determinats serveis i subministraments que supe-
ren en llindar dels contractes menors i que no s’han fet 
a través de concurs públic.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 108161, 108163, 108167, 108174 i 


108175 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 04.03.2015


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 108161)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
canal Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació de text dels punts 1, 2, 3 i 4, nou text


«El Parlament insta al Govern a celebrar un debat es-
pecífic, durant el mes de juny del 2015, en el sí de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural per tal de conèixer tots els estudis 
de que disposa el Govern sobre el Canal Segarra-Gar-
rigues i debatre sobre el futur d’una infraestructura vi-
tal pel desenvolupament de les Terres de Ponent.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 108163)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Se-
garra-Garrigues (tram. 302-00253/10).


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


De l’apartat 1


«1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament amb els sindicats agraris, els experts que 
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de 
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els 
contribuents, les organitzacions empresarials agràri-
es, entitats ecologistes i defensores del territori entre 
altres, sobre la viabilitat econòmica i mediambiental 
del Segarra Garrigues.»


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


De l’apartat 5


«5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria 
economicofinancera (com recomana l’informe del 
CADS) de caràcter independent i participatiu que ava-
luï els costos que ha suposat la gestió de Regsega des 


de l’any 2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del 
Canal Segarra-Garrigues. Abans de realitzar aquesta 
auditoria caldrà disposar d’un pressupost per conèixer 
el seu cost.»


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


De l’apartat 6


«6) Revisar els projectes en fase d’execució i redimen-
sionament de l’obra i potenciar la col·laboració amb 
corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona 
afectada, reduint també els costos energètics amb l’ús 
d’energies renovables, incloent la consulta i partici-
pació activa de les organitzacions professionals agrà-
ries.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 7


«7) Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA per 
acomplir les mesures correctores i compensatòries 
previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Decla-
ració de l’Impacte Ambiental, però principalment per 
buscar una solució per incrementar l’àrea irrigable.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 10


«10) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu asse-
quible i segons hectàrea per a les petites explotacions 
familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la 
impossibilitat de competir amb les grans corporaci-
ons agroindustrials que fomenten l’especulació del sòl 
agrari del CSG, a més a més de garantir un preu boni-
ficat a les explotacions familiars i prioritàries.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 11


«11) Fomentar només les concentracions parcel·làries 
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i 
la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les 
plagues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua 
i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre, 
sempre i quan no perjudiqui l’explotació agrícola.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


Afegir l’apartat 14


«14) Presentar, en el termini de tres mesos, els estudis 
tècnics previstos a les declaracions d’impacte ambi-
ental sobre la viabilitat del reg a les zones protegides, 
dins l’àmbit del canal Segarra-Garrigues.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


Afegir l’apartat 15


«15) Realitzar els estudis i proves que demostrin la 
viabilitat del reg dels terrenys amb la conservació de 
les aus i d’aquesta manera ampliar la superfície irri-
gable.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108167)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Gar-
rigues (tram. 302-00253/10).


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


De refosa dels punts 1, 3, 4 i 5


«1. Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament, amb tot els agents implicats que hi parti-
cipen i, que cada grup sol·liciti, sobre el desenvolu-
pament del Segarra Garrigues. A l’hora que insta al 
Govern a presentar l’informe definitiu del CADS con-
juntament amb el de la sindicatura (sobre l’exercici de 
Regsega 2010/2011, publicat el desembre de 2014) en 
aquest mateix termini. La comissió establirà les mesu-
res a prendre sobre les conclusions del debat»


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


Del punt 2


«2. Fer públic –com a mínim a la web de Transparèn-
cia– i explicar en seu parlamentària l’informe de Fran-
cesc Reguant i Ramon Lletjós encarregat pel DAAR i 
també ocultat que explica les serioses dificultats de vi-
abilitat del projecte i la necessitat de donar una extensa 
explicació a la ciutadania.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Potenciar la col·laboració amb corporacions d’u-
suaris locals i empreses de la zona afectada, estudiant 
també reduir els costos energètics.»


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


Del punt 7


«7. Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA per 
acomplir les mesures correctores i compensatòries pre-
vistes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Declaració 
de l’Impacte Ambiental.»


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


Del punt 8


«8. Encarregar a l’ACA que vetlli davant els organis-
mes competents per tal de garantir els cabals de man-
teniment suficient per al riu Segre i els seus afluents, 
per la possible disminució a causa del canvi climàtic.» 


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


Del punt 9


«9. Garantir que abans de continuar amb l’obra nova 
del Segarra Garrigues cal consolidar el que ja està 
instal·lat, així per exemple cal prèviament pensar en 
una modernització dels sistema de reg del Canal d’Ur-
gell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot 
evitant que sigui Endesa la que controli els embassa-
ments.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Garantir l’accés a l’aigua de reg als futurs regants 
a traves d’un finançament adient de l’alta al reg i de 
les instal·lacions dels sistemes de reg. Encarregar al 
DAAM a agilitzar ordres d’ajut en aquesta línia i al 
ICF a establir-ne les condicions.» 


8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Fomentar només les concentracions parcel·làries 
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i la 
pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les pla-
gues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua i 
l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.»


9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un 
tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un di-
ferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de 
l’euríbor.»


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Denunciar a fiscalia els indicis d’irregularitat en 
els exercicis 2010/2011 de Regsega per la contractació 
de determinats serveis i subministraments que superen 
en llindar dels contractes menors i que no s’han fet a 
través de concurs públic.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108174)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras 
i Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal 
Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10).


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


Modificació del punt 1


«El Parlament de Catalunya es compromet a: 


1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de 
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del 
Parlament amb els sindicats agraris, els experts que 
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de 
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els 
contribuents, les entitats ecologistes i defensores del 
territori entre altres, sobre la sostenibilitat econòmica 
i ambiental la viabilitat econòmica i mediambiental del 
Segarra Garrigues.»


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


Modificació del punt 3


«3) Exigir que en un termini de tres mesos es completin 
els informes dels CADS sobre els canal Segarra-Garri-
gues i que es presentin en seu parlamentaria.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 4


«4) D’acord amb la tramitació de la Sindicatura de 
Comptes del Parlament de Catalunya, donar explica-
cions sobre l’informe que ha elaborat la mateixa Sindi-
catura sobre l’exercici de Regsega 2010/2011, publicat 
el desembre de 2014.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 5


«5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria 
economicofinancera (com recomana l’informe del 
CADS) de caràcter independent i participatiu que ava-
luï els costos que ha suposat la gestió de Regsega des 
de l’any 2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del 
Canal Segarra-Garrigues, sense que això suposi una 
afectació del calendari d’execució de les obres.»


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


Modificació del punt 6


«6) Implementar i fer públiques les conclusions de 
la darrera revisió dels Revisar els projectes en fase 
d’execució i redimensionament de l’obra i potenciar la 
col·laboració amb corporacions d’usuaris locals i em-
preses de la zona afectada, reduint també els costos 
energètics amb l’ús d’energies renovables.»


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Supressió en el punt 8


«8) Garantir el cabal de manteniment suficient per al 
riu Segre i els seus afluents donada la disminució que 
estan experimentant i la que podrien arribar a experi-
mentar si el Canal Segarra Garrigues es trobés en ple 
rendiment.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 10


«10) Garantir l’accés a l’aigua de reg als futurs regants 
a traves d’un finançament adient de l’alta al reg i de les 
instal·lacions dels sistemes de reg així com d’un preu 
de l’aigua assequible que garanteixi la viabilitat de les 
explotacions.» 


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 13


«13) En el cas que l’informe de la Sindicatura de 
Comptes sobre l’exercici de Regsega 2010/2011, con-


clogui que hi ha hagut indicis d’irregularitat, denunci-
ar-ho a la fiscalia.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 14


«Garantir que el canal Segarra Garrigues mai serà 
una infraestructura de subministrament d’aigua a les 
conques internes de Catalunya per tal de cobrir des-
viacions econòmiques, si aquestes es produeixen. Cas 
que en algun moment hi hagi problemes en la seva vi-
abilitat econòmica es tindran en compte totes les ac-
tuacions possibles que representin un benefici social, 
econòmic i ambiental per al territori per on discorre.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 15


«Aprofitar la infraestructura per garantir el subminis-
trament i abastament d’aigua potable als municipis 
que tenen mancances i que estan en l’àmbit d’influèn-
cia del canal.»


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 16


«Dur a terme les modificacions legislatives necessàries 
per acabar amb el greuge que suposa arribar al 80% 
de les hectàrees per desenvolupar el reg d’un sector.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108175)


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 la gestió 
del canal Segarra-Garrigues (tram. 302-00253/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans


Del punt 13, que resta redactat de la següent manera


«13. Elaborar un informe detallat sobre els indicis d’ir-
regularitats comeses per Regsega en els exercicis 2010-
2011 en els procediments de contractació de determi-


nats serveis i subministraments per sobre dels llindars 
dels contractes menors que no s’han fet a traves de 
concurs públic i el lliuri al Parlament en el termini de 
seixanta dies.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació dels bombers volun
taris
Tram. 302-00254/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 106474 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i 
Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels bombers voluntaris (tram. 
300-00276/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Presentar un projecte de llei de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, 
amb caràcter d’urgència, que permeti implementar un 
nou model que reguli el sistema mixt englobant tots 
els bombers i personal de suport (funcionaris, laborals 
i voluntaris).


2. Estudiar la viabilitat d’atorgar la condició d’agent 
de l’autoritat al bomber voluntari quan exerceixi fun-
cions de bomber.


3. Garantir la convocatòria de noves places de bom-
bers per l’any 2015 i adoptar les mesures necessàries 
per que no disminueixi el nombre de bombers volun-
taris.


4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta i percepcions per les lesions que pu-
gui patir en acte de servei i garantir la cobertura i les 
percepcions de les baixes per lesions o accidents dels 
bombers voluntaris produïdes durant la realització de 
serveis i la resta de prestacions de forma similar a la 
que perceben els bombers professionals, concertant 
les assegurances que siguin necessàries per aquest fi-
nalitat.


5. Cessar al Director General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior per la 
seva ineficaç gestió al capdavant de la direcció general.


6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 


voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona 
i de Figueres.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 107882, 108164, 108171 i 108180 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107882)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, 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 
sobre la situació dels bombers voluntaris (tram. 302-
00254/10).


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


A l’apartat 3


«3. Garantir la convocatòria de 200 noves places de 
bombers professionals per l’any 2015 i adoptar les me-
sures necessàries per que no disminueixi el nombre de 
bombers voluntaris.»


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 4


«4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta i percepcions per les lesions que pu-
gui patir en acte de servei i garantir la cobertura i les 
percepcions de les baixes per lesions o accidents dels 
bombers voluntaris produïdes durant la realització de 
serveis i la resta de prestacions de forma similar a la 
que perceben els bombers professionals, concertant les 
assegurances que siguin necessàries per aquest fina-
litat.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 6


«6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona i 
de Figueres. aquells parcs que el Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral assenyali com a prioritaris.»


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 108164)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació dels bombers 
voluntaris (tram. 302-00254/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició al punt 6


«6. Instar al Govern de l’Estat a complir els deutes 
pendents amb la Generalitat per tal que aquesta pu-
gui dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona i 
de Figueres.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108171)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-


lació al Govern sobre la situació dels bombers volun-
taris (tram. 302-00254/10).


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


Del punt 3


«3. Impulsar la convocatòria de noves places de bom-
bers per l’any 2015 i adoptar les mesures necessàries 
per que no disminueixi el nombre de bombers volun-
taris.»


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


Del punt 4


«4. Impulsar un sistema que permeti que el bomber 
voluntari pugui rebre assistència sanitària gratuïta i 
percepcions per les lesions que pugui patir en acte de 
servei i garantir la cobertura i les percepcions de les 
baixes per lesions o accidents dels bombers volunta-
ris produïdes durant la realització de serveis i la resta 
de prestacions de forma similar a la que perceben els 
bombers professionals, concertant les assegurances 
que siguin necessàries per aquest finalitat excepte de 
les derivades d’una relació laboral.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de 
millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i 
voluntaris, i de forma prioritària de tots els parcs en 
els que l’any 2015 es faran inversions, d’acord amb les 
previsions pressupostàries.» 


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108180)


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 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció dels bombers voluntaris (tram. 302-00254/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 1


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Presentar un projecte de llei de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, 
amb caràcter d’urgència, que permeti implementar un 
nou model que reguli el sistema mixt englobant tots 
els bombers i personal de suport (funcionaris, laborals 
i voluntaris).


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la lluita contra la pobresa i les 
des igualtats socials
Tram. 302-00257/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 106570 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciuta dans, 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 lluita contra la pobresa i les desigualtats socials 
(tram. 300-00271/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


1. Donar compliment íntegre als compromisos, me-
sures i acords assolits en el Ple extraordinari de lluita 
contra la pobresa i les desigualtats celebrat el març 
de 2014, recollits a la Resolució 577/X del Parlament, 
abans d’acabar l’actual període de sessions.


2. Per tal de fer tots els esforços possibles per lluitar 
contra la pobresa i les desigualtats socials,


a) fer efectiu de forma immediata tots els pagaments 
pendents amb entitats del tercer sector social i altres 
entitats amb les que la Generalitat ha signat concerts o 
convenis de col·laboració.


b) fer efectiu de forma immediata tots els pagaments 
pendents amb Ajuntaments per a la prestació de ser-
veis socials bàsics i concessió d’ajuts en l’àmbit social.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo- 
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 


Esmenes presentades
Reg. 108170 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108170)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i les 
desigualtats socials (tram. 302-00257/10).


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


Del punt 2.a


«a) fer efectiu amb caràcter prioritari tots els paga-
ments pendents amb entitats del tercer sector social 
i altres entitats amb les que la Generalitat ha signat 
concerts o convenis de col·laboració.»


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


Del punt 2.b


«b) fer efectiu amb caràcter prioritari tots els paga-
ments pendents amb Ajuntaments per a la prestació 
de serveis socials bàsics i concessió d’ajuts en l’àmbit 
social.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 302-00258/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 106571 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Gali-
ano, portaveu adjunta 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 l’increment de la po-
bresa i les desigualtats (tram. 300-00269/10).


Exposició de motius


Al març farà un any que va tenir lloc al Parlament de 
Catalunya el Ple Monogràfic sobre l’Increment de la 
pobresa i les desigualtats socials. Ha estat un any més 
de la gran crisi socioeconòmica, de dificultats eco-
nòmiques i crisis laboral que travessa el nostre país 
i que ha comportat un empobriment generalitzat de 
les classes mitges i treballadores. A la davallada de 
poder adquisitiu i creixement de la pobresa cal sumar 
un augment desmesurat de la desigualtat desconegut 
fins ara: en els anys de crisi al nostre país la desigual-
tat ha crescut més que durant els cinc primers anys de 
govern de Thatcher al Regne Unit i Reagan als Estats 
Units, tal i com ha posat de manifest Pau Marí-Klose.


El debat sobre l’Increment de la Pobresa i les Desi-
gualtats va ser una oportunitat per posar a l’agenda 
política, malauradament durant molt poc temps, l’in-
tercanvi d’anàlisis, diagnòstics i propostes per fer 
front al més important repte del nostre país com és 
el manteniment de la cohesió social i la vida digna 
del conjunt de la ciutadania. També hauria d’haver es-
tat l’espai institucional, un debat al Parlament amb la 
participació també d’interlocució social, per acordar 
millores per superar el que és una evidència acadè-
mica i un clam social: la millora de l’eficàcia de les 
polítiques públiques per a la reducció de les desigual-
tats. Fins i tot la OCDE ha denunciat la poca capaci-
tat de les nostres institucions i del nostre sistema de 
protecció social per fer front a la desigualtat social i 
a realitats que ens interpel·len a tots i totes com són 
l’atur massiu, la precarietat laboral, el creixement de 
la pobresa i la privació material severa.


Més enllà del grau d’incompliment de Resolució 577/X 
del Parlament de Catalunya sobre l’increment de la 


pobresa i les desigualtats, quantificat pel Govern de la 
Generalitat en un 34%, la situació per a les famílies 
del nostre país és avui més precària. Un any més tard, 
i amb noves dades conegudes les darreres setmanes, la 
crida al treball compartit per part del conjunt de les ad-
ministracions i institucions en col·laboració amb agents 
econòmics i socials esdevé encara més urgent i impror-
rogable. Un de cada quatre menors catalans es troba 
en risc de pobresa: Segons el darrer informe d’Unicef 
(2014), el 27,6% dels catalans menors de 18 anys es tro-
ba en risc de pobresa, més de 9 punts superior al que es 
va registrar l’any 2008. La pobresa severa a Catalunya 
s’ha duplicat passant de les 231.000 persones (2009) a 
les 460.773 persones el 2013, darrera dada disponible, 
segons l’informe sobre l’Estat de la Pobresa del Euro-
pean Anti Poverty Network. Al nostre país s’han em-
pobrit especialment les persones que ja eren els més 
pobres abans de la crisi i especialment els infants. La 
dada feta pública per la Fundació Bofill aquesta setma-
na que denuncia que un alumne pobre té sis vegades 
més risc de fracàs escolar posa l’alarma en com aques-
ta crisi pot llastar a dues generacions i comprometre la 
igualtat d’oportunitats per a tothom.


A Catalunya en quatre anys s’ha perdut una dècada en 
inversió social: l’accés als serveis públics és ara més 
difícil i més car, la renda mínima ha deixat de ser un 
instrument de garantia de rendes pel que no tenen res 
i les dificultats pel manteniment de l’habitatge abo-
quen moltes famílies a situacions límit. La lluita con-
tra les desigualtats ha de ser la prioritat del Govern 
de la Generalitat i del conjunt d’institucions per fer 
possible una sortida de la crisi, que ara veiem a les 
dades macroeconòmiques, amb una reducció de les 
des igualtats.


Nombrosos organismes internacionals han reclamat 
l’atenció de les institucions sobre la situació de la in-
fància. La recomanació del Consell de la Unió Eu-
ropea relativa al Programa Nacional de Reformas de 
2014 d’Espanya posa l’accent en la limitada eficàcia 
de al protecció social per a reduir la pobresa i l’ex-
clusió social, a les que estan especialment exposats 
els nostres infants. El nostre Estatut d’Autonomia i el 
seu desenvolupament en la Llei 14/2010 dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència estableix 
que els poders públics han de garantir la protecció de 
la pobresa i els seus efectes sobre els infants i esta-
bleix la competència exclusiva de la Generalitat en les 
mesures de protecció social i llur execució, així com 
de la promoció de les famílies i de la infància.


Les successives reformes de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció, dutes a terme 
a la LIei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres, la Llei 5/2012, del 20 de març, de me-
sures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
I el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
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d’inserció ha suposat el desmantellament del sistema 
de garantia de rendes del que disposava el nostre siste-
ma de protecció social. Després de la desaparició del 
dret subjectiu i les restriccions en els criteris d’accés 
a l’itinerari d’inserció sociolaboral acompanyat de la 
prestació, així com dels acords per la seva reforma 
no materialitzats i els intents al Parlament per part 
del Grup Socialista de reiniciar el debat amb dues 
proposicions de llei, ha fet impossible la millora de 
l’instrument. Per altra banda, el debat sobre la Renda 
Garantida de Ciutadania que està tenint lloc al si del 
Parlament amb dilacions important així com la seva 
posada en marxa, si la ponència acaba en votació fa-
vorable al Ple, no entrarà en vigor com a mínim fins el 
gener del 2016. Davant la baixa taxa de cobertura de 
la prestació, per sota de mitja espanyola i la precarie-
tat de moltes famílies fa necessària una ràpida reacció 
per part del Govern i el Parlament.


Per altra banda, la cobertura de necessitats bàsiques del 
dia a dia com són l’alimentació, el manteniment de la 
llar i els seus subministraments bàsics, els ajuts de men-
jador, el material escolar i farmacèutic, entre d’altres, 
han deixat de ser ajuts puntuals per a passar a ser un 
percentatge importantíssim dels pressupostos socials 
dels ens locals i els sobreesforços de les entitats socials. 
L’infrafinançament d’aquests elements posa en risc els 
serveis socials bàsics que estan fent front en primera 
línia a les necessitats de les persones més vulnerables.


Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socia-
lista formula la següent: 


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre, de manera urgent, les actuaci-
ons necessàries per donar compliment als compromi-
sos amb aquest Parlament, així com amb els agents 
i entitats socials, així com a atendre les necessitats 
bàsiques de les persones més vulnerables de la nostra 
societat, entre elles: 


Protegir la infància vulnerable


1. Modificar l’Ordre BSF/382/2014, de 15 de desem-
bre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 
de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc 
un naixement, adopció, tutela o acolliment, i s’obre la 
convocatòria per als períodes compresos entre l’1 de 
setembre i el 31 de desembre de 2014 i l’1 de gener 
i el 30 de juny de 2015, per tal de d’ampliar la seva 
vigència fins al 31 de desembre de 2015 així com per 
ampliar el topall de renda que dóna dret als ajuts per a 
infant a càrrec per a totes les famílies amb ingressos 
inferiors als 20.000 euros. En el mateix sentit, recupe-
rar progressivament les prestacions per fills a càrrec, 
parts múltiples, adopcions i acolliments per garantir 
per al 2015 que totes aquelles famílies amb ingressos 
inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.


2. Posar en marxa una renda infantil garantida en for-
ma de prestació econòmica a la qual tinguin accés els 
infants en situació de privació material de conformitat 
amb el que s’estableix a la Llei 13/2006, de 27 de ju-
liol, de Prestacions Socials de caràcter econòmic, per 
a oferir a les famílies amb infants i/o adolescents me-
nors en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic 
per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, roba 
i material escolar.


3. Garantir que tots aquells sol·licitants d’ajuts de men-
jador que compleixin els actuals barems per a l’ator-
gament de beques pel que fa a llindar de renda siguin 
beneficiaris d’un ajut.


Augmentar la cobertura de necessitats bàsiques


4. Incrementar la dotació dels ajuts d’urgència social 
per als ens locals, a través dels Contracte Programa 
pendent de signar aquest 2015, dotant-los de recursos 
econòmics suficients per a recolzar els serveis socials 
bàsics als ens locals per tal de fer front l’augment i al 
risc de cronicitat de les situacions d’urgència social.


5. Dotar dels recursos econòmics la prestació garantida 
de servei bàsic per a atendre necessitats d’alimentació 
de persones i famílies en situació d’urgència socials i 
que necessiten ajuda per a la seva subsistència que s’es-
tableix a la disposició addicional sisena del Projecte de 
Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.


Sistema de garantia de rendes


6. El Parlament de Catalunya es compromet a tenir 
substanciades totes les compareixences en relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, abans del dia 27 de març de 2015.


7. Insta el Govern de la Generalitat a aprovar un De-
cret Llei de reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juli-
ol, de la renda mínima d’inserció tal que, mentre que 
no entri en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, 
s’eliminin els aspectes més lesius de la reforma del 
2011. A tal efecte, el Decret Llei haurà d’incorporar 
com a mínim: l’establiment el dret subjectiu a la in-
serció social i laboral i disposar d’uns ingressos mí-
nims imprescindibles per a la subsistència bàsica així 
com la modificació dels requisits per a ésser titular del 
dret i beneficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint 
en compte que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic 
i variable, tal i com preveu la Moció 60/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre la renda mínima d’inserció.


Aspectes del compliment de la Resolució 577/X del 
Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats


8. Presentar, durant el primer semestre del 2015, da-
vant del Parlament de Catalunya el mapa de presta-
cions socials a Catalunya, així com el model del Go-
vern d’organització que ha de permetre i contribuir a 
racionalitzar i simplificar la seva gestió i que eviti les 
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llacunes d’atenció a la protecció o solapament, especi-
alment quan les contingències es produeixen simultà-
niament, tal i com preveu el punt 6.b de la Resolució 
577/X del Parlament de Catalunya sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats.


9. Presentar i debatre, durant el primer quadrimestre 
del 2015, l’Informe d’avaluació de les polítiques i l’es-
tat de la inclusió social a Catalunya prevista al punt 
1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.


10. Pel que fa a les prestacions socials i els pagaments 
pendents per part del Govern i en relació als punts 3.a 
i 33.d de la Resolució 577/X del Parlament de Catalu-
nya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats: 
a) Fer efectius els pagaments a les entitats i als ens 
locals relatius a l’atenció a les persones amb situació 
d’especial vulnerabilitat durant el primer semestre del 
2015, i b) Garantir l’accés a les prestacions econòmi-
ques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) 
per aquelles persones en situació de dependència quan 
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la 
llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència i la Llei de Serveis Socials 
de Catalunya 12/07.


Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 107982, 108166, 108169 i 108177 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107982)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats (tram. 302-
00258/10).


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


D’un punt 6.1


«6.1 Procedir a l’obertura immediata del període de 
presentació d’esmenes a l’articulat de la Proposició de 


llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(tram. 202-00009/10), donat el caràcter d’urgència 
d’aquesta iniciativa i que les compareixences ja s’estan 
substanciant.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 108166)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 302-00258/10).


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


«1. Modificar l’Ordre BSF/382/2014, de 15 de desem-
bre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 
de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc 
un naixement, adopció, tutela o acolliment, i s’obre la 
convocatòria per als períodes compresos entre l’1 de 
setembre i el 31 de desembre de 2014 i l’1 de gener i el 
30 de juny de 2015, per tal de d’ampliar la seva vigència 
fins al 31 de desembre de 2015 així com Assegurar el 
topall de renda que dóna dret als ajuts per a infant a 
càrrec per a totes les famílies amb ingressos inferiors 
als 16.000 euros. En el mateix sentit, recuperar pro-
gressivament les prestacions per fills a càrrec, parts 
múltiples, adopcions i acolliments per garantir per al 
2015 que totes aquelles famílies amb ingressos inferi-
ors a 35.000 euros puguin rebre-la.»


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


«2. Estudiar la implementació d’una renda infan-
til garantida en forma de prestació econòmica a la 
qual tinguin accés els infants en situació de privació 
material, de conformitat amb el que s’estableix a la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials 
de caràcter econòmic, per a oferir a les famílies amb 
infants i/o adolescents menors en situació de vulnera-
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bilitat un recurs econòmic per cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, roba i material escolar.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4. Revisar la dotació dels ajuts d’urgència social 
per als ens locals, a través dels Contracte Programa 
pendent de signar aquest 2015, dotant-los de recursos 
econòmics suficients per a recolzar els serveis socials 
bàsics als ens locals per tal de fer front a l’augment i al 
risc de cronicitat de les situacions d’urgència social.»


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


«5. Dotar dels recursos adients la prestació garantida 
de servei bàsic per a atendre necessitats d’alimentació 
de persones i famílies en situació d’urgència socials i 
que necessiten ajuda per a la seva subsistència, que s’es-
tableix a la disposició addicional sisena del Projecte de 
Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.»


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


«6. El Parlament de Catalunya es compromet a acce-
lerar els treballs de les compareixences en relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, abans del dia 27 de març de 2015.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«7: Presentar, abans de finalitzar la legislatura, un 
projecte de llei de reforma de la renda mínima d’in-
serció amb els objectius aprovats a la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«8. Presentar, abans de finalitzar l’actual període de 
sessions, davant del Parlament de Catalunya el mapa 
de prestacions socials a Catalunya, així com ordenar 
el conjunt de polítiques de prestacions de la Generali-
tat orientades a la integració social i laboral i definir 
les relacions de complementarietat i subsidiarietat en-
tre les diverses prestacions, amb inclusió de les presta-
cions econòmiques i no econòmiques.»


8 Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


10. Pel que fa a les prestacions socials i els pagaments 
pendents per part del Govern i en relació als punts 3.a 
i 33.d de la Resolució 577/X del Parlament de Catalu-
nya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats 
socials: a) Donar prioritat als pagaments a les entitats 
i als ens locals relatius a l’atenció a les persones amb 
situació d’especial vulnerabilitat durant el primer el 
primer semestre del 2015, i b) Garantir l’accés a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei d’aten-
ció residencial (PEVS) per aquelles persones en si-
tuació d’especial vulnerabilitat quan tècnicament es 
valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a la de-
pendència i la Llei de Serveis Socials de Catalunya 
12/07.»


Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108169)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 302-00258/10).


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


Del punt 1


«1. Analitzar la possibilitat d’incrementar el topall de 
renda que dóna dret als ajuts econòmics per a famílies 
en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o 
acolliment.»


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


Del punt 3


«3. Garantir que tots aquells sol·licitants d’ajuts de 
menjador que compleixin els llindars requerits per a 
l’atorgament de beques garantides del 50% i del 100% 
siguin beneficiaris de l’ajut.» 







 29 | Sessió plenària 50


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats.»


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


Del punt 5


«5. Donar suport als prestadors de serveis de distribu-
ció d’aliments per a persones i famílies en situació de 
necessitats socials.»


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


Del punt 7


«7. Insta el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció en el marc del debat de la Renda 
Garantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació en-
tre ambdós programes.»


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


Del punt 8


«8. Presentar, durant el primer semestre del 2015, el 
mapa de prestacions socials i les seves conclusions i 
posteriorment abordar el model organitzatiu que ha 
de permetre i contribuir a racionalitzar la seva gestió 
actual.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Presentar i debatre, abans de finalitzar l’actual le-
gislatura, l’Informe d’avaluació de les polítiques i l’es-
tat de la inclusió social a Catalunya prevista al punt 
1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10.a


«10.a) Fer efectius amb caràcter prioritari els paga-
ments a les entitats i als ens locals relatius a l’atenció 
a les persones amb situació d’especial vulnerabilitat 
d’acord amb la normativa.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10.b


«10.b) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per a 
les persones que estan en una situació d’especial vul-
nerabilitat econòmica.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108177)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, 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’increment de la pobresa i les desigual-
tats (tram. 302-00258/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans


Al punt 7 


7. Insta el Govern de la Generalitat a aprovar un 
De cret Llei de reforma de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció per tal que, 
mentre que no entri en vigor la Renda Garantida de 
Ciutadania, s’eliminin els aspectes més lesius de la 
reforma del 2011. A tal efecte, el Decret Llei haurà 
d’incorporar com a mínim: l’establiment el dret sub-
jectiu a la inserció social i laboral i disposar d’uns 
ingressos mínims imprescindibles per a la subsistèn-
cia bàsica així com la modificació dels requisits per 
a ésser titular del dret i beneficiari en els nous perfils 
d’exclusió, tenint en compte que l’ocupabilitat és un 
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concepte dinàmic i variable, tal i com preveu la Mo-
ció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la renda 
mínima d’inserció.


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo- 
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10


Presentació
Grup Mixt


Reg. 106603 i 107870 / Admissió a 


tràmit: Mesa del Parlament, 24.02.2015; 


Presidència del Parlament, 04.03.2015


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
d’urgència social (tram. 300-00268/10).


Moció


El Parlament de Catalunya acorda que el Govern de 
la Generalitat adopti les següents mesures d’urgència 
social:


1. Rendes mínimes


1.1 Recuperar la Renda Mínima d’Inserció com a dret 
subjectiu, ampliar-ne el pressupost per arribar a totes 
les unitats familiars que no tenen cap ingrés mentre 
no s’aprovi un nou sistema de «renda garantida de ciu-
tadania».


1.2 Garantir uns ingressos mínims mensuals a les prop 
de 34.000 famílies catalanes amb fills o dependents a 
càrrec que avui no tenen ingressos de cap tipus.


2. Dret a l’habitatge


2.1 Adoptar les mesures legislatives necessàries per 
articular l’expropiació d’ús temporal amb indemnitza-
ció amb l’objectiu de paralitzar el desallotjament de 
l’habitatge com a conseqüència d’una decisió judicial.


2.2 Establir el lloguer forçós de l’habitatge durant un 
mínim de tres anys a les famílies beneficiàries de da-
ció en pagament que continuïn en situació de vulne-
rabilitat.


2.3 Fomentar la incorporació de pisos a la Xarxa 
d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 existents 
avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actuacions, s’ha 
de duplicar l’ajut que reben les entitats socials que in-
corporen pisos a l’esmentada xarxa, la qual cosa sig-
nifica passar dels actuals 1.200 € anuals als 2.400 €.


2.4 Declarar amb caràcter urgent una moratòria de des-
nonaments, almenys fins que no es pugui garantir un re-
allotjament adequat a totes les persones víctimes del de-


sallotjament, en consonància amb les mesures cautelars 
ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas de Salt.


2.5 Revisar, actualitzar i reactivar la llei de barris per 
executar programes integrals de rehabilitació d’habitat-
ges, millora urbana i equipaments, i de cohesió social.


2.6 Crear una comissió de sobreendeutament que ava-
luï la situació de les persones que no poden fer front 
als deutes derivats de l’habitatge i faci propostes de 
viabilitat i/o liquidació ordenada del deute. El proce-
diment es clou si el creditor accepta el pla de viabi-
litat. Si no prospera el tràmit conciliador, llavors la 
justícia ordinària instrueix un procediment destinat a 
sanejar la situació del deutor.


3. Prestacions de la dependència


3.1 Garantir les prestacions econòmiques vinculades 
al servei per a totes les persones en situació de depen-
dència severa amb menys recursos econòmics.


3.2 Garantir la percepció de la prestació derivada de 
la llei de la dependència a les 19.000 persones que te-
nen reconegut el dret.


3.3 Ampliar les places residencials adreçades a perso-
nes amb diversitat funcional física, psíquica o mental.


3.4 Recuperar, com a mínim, el pressupost de 2012 
destinat a prestacions vinculades a serveis (PEVS).


3.5 Oferir una solució immediata a les 17.000 perso-
nes en llista d’espera per accedir a una plaça pública 
de residència.


3.6 Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a do-
micili, i per als serveis psicosocials i psicoeducatius.


4. Contra la segregació escolar


4.1 Fixar una tarificació social dels preus de les acti-
vitats complementàries de lleure segons la renda de 
les llars.


4.2 Derogar la jornada intensiva als centres escolars 
de primària i secundària que l’apliquen.


4.3 Augmentar la dotació de professors i reduir la rà-
tio d’alumnes dels centres educatius ubicats en barris 
on els efectes de la crisi són més greus.


4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un sis-
tema de tarifació social que estableixi unes quotes pro-
gressives en funció del nivell de renda de les famílies. 
Fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments un clàu-
sula que garanteixi que els preus de les escoles bressol 
municipals es regiran pel sistema de tarificació soci-
al. Així mateix, establir la bonificació de les jornades 
completes; la penalització econòmica de les franges de 
matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possibilitat d’ins-
criure els infants només en horari de matí.


4.5 Establir les bases per convertir les escoles bres-
sol en un instrument pedagògic que transcendeixi la 
lògica de la conciliació familiar-laboral i converteixi 
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l’educació de 0 a 3 anys en un instrument clau en la 
garantia de l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a 
tots els infants.


4.6 Articular els mecanismes d’inspecció i sanció que 
permetin assegurar que les escoles concertades no se-
greguen els alumnes en funció del seu origen.


4.7 Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats 
que penalitzen el professorat que exerceix en barris 
que acumulen problemàtiques socials i generar incen-
tius per a que professionals de primer nivell desenvo-
lupin la seva carrera en aquestes escoles.


5. Serveis bàsics


5.1 Convertir en dret subjectiu l’accés als serveis mí-
nims fonamentals d’aigua, gas i electricitat.


5.2 Garantir el dret a l’alimentació a totes les famílies, 
en especial els infants i adolescents, que no poden fer 
front a aquesta necessitats amb recursos propis a tra-
vés de la implantació dels «xec aliments».


5.3 Fixar per llei que seran les pròpies companyies 
d’aigua, gas i electricitat les que assumiran el cost dels 
impagaments dels usuaris. Mentre això no s’aconse-
gueixi, l’administració assumirà aquest cost que més 
tard repercutirà a les empreses subministradores amb 
els interessos corresponents.


5.4 Facilitar el transport públic gratuït pels aturats de 
llarga durada i per les persones que tenen ingressos 
inferiors al sou mínim interprofessional.


Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades
Reg. 107920, 107983, 107984, 108165, 


108168 i 108178 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.03.2015


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 107920)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Bosch 
Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laura Massa-
na Mas, diputada 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 sobre 
les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Addició d’un nou punt


«6. Anticorrupció


Atenent la proposta del grup ciutadà Grup de Treball 
contra la Corrupció a Catalunya, el Parlament acorda: 


6.1 Que la Generalitat es personi com a part perjudi-
cada en el procés judicial Palma Arena que s’instrueix 
al jutjat de Palma de Mallorca, on s’ha imputat la Sra. 
Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin, donat 
que el perjudici efectiu derivat dels delictes contra la 
hisenda pública podrien comportar una reducció en 
els ingressos del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya, a la qual li correspon el 50% de l’IRPF recaptat 
en relació a les persones residents, tal i com ho són la 
Sra. Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin.


Aquesta recaptació d’ingressos afecta directament a 
la capacitat de sufragar les polítiques socials on la 
principal beneficiària és la ciutadania de Catalunya. A 
més, tal i com indica el Grup de Treball contra la Cor-
rupció a Catalunya, aquesta personació implica donar 
suport a la no aplicació de la Doctrina Botín, deixant 
clar que la Generalitat no vol crear situacions de greu-
ge comparatiu entre els seus ciutadans residents.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés, portaveu; Pere Bosch Cuenca, 
diputat, del GP d’ERC. Dolors Camats i Luis, portaveu; 
Laura Massana Mas, diputada, del GP d’ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 107983)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Gali-
ano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 3.1. Nova redacció


«3.1. Garantir l’accés a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per 
aquelles persones en situació de dependència quan 
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la 
llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència i la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya 12/07.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Del punt 4.1. Nova redacció


«4.1. Garantir l’accés a les activitats complementàri-
es de lleure ja sigui a través de la tarifació social dels 
preus i/o d’una política de beques que ho faci possible.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Al punt 4.4


«4.4. Garantir l’accés a les escoles bressol ja sigui a 
partir d’un sistema de beques i/o de tarifació social 
que estableixi unes quotes progressives en funció del 
nivell de renda de les famílies. Fixar en els convenis 
Generalitat-Ajuntaments un clàusula que garanteixi 
que els preus de les escoles bressol municipals es re-
giran pel sistema de tarificació social. Així mateix, 
establir la bonificació de les jornades completes; la 
penalització econòmica de les franges de matins; i, si 
s’escau, l’eliminació de la possibilitat d’inscriure els 
infants només en horari de matí.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista


«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, en especial els infants i adolescents, que no poden 
fer front a aquesta necessitats amb recursos propis a 
través de la implantació dels “xec aliments”.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


Del punt 5.3. Nova redacció


«5.3. Presentar una nova legislació que garanteixi el 
mínim necessari impedint la suspensió del tall de sub-
ministrament d’electricitat, aigua i gas durant tot l’any 
per a persones i famílies en condicions de vulnerabili-
tat que es determinin pels serveis socials, condonant 
el deute per impagament d’aquests serveis. En tant les 
companyies distribuïdores no facin efectiva la bonifi-
cació del dret i la condonació del deute, la Generalitat 
de Catalunya destinarà anualment una partida pres-
supostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute 
pendent de traspassar a la distribuïdora. Donar com-
pliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, 
sobre Pobresa Energètica i, de manera immediata, 
crear i convocar la taula sobre pobresa energètica.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
107984)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures d’urgència social (tram. 302-00259/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 2.1


«2.1 Adoptar les mesures legislatives necessàries per 
recuperar l’expropiació [...] d’una decisió judicial.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 2.5


«2.5 Revisar, actualitzar i reactivar la llei de barris 
i de la regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics per executar programes integrals 
de rehabilitació d’habitatges, millora urbana i equipa-
ments, i de cohesió social.»


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


D’un punt 3.7


«3.7 Revertir l’ordre dirigida a incrementar el copaga-
ment i comptabilitzar el patrimoni.»


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


Al punt 4.1


«4.1 Fixar una tarificació social dels preus de les ac-
tivitats complementàries de lleure segons la renda de 
les llars contemplant la gratuïtat de les mateixes per a 
les famílies en situació d’exclusió social.»


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 4.2


«4.2 Derogar la jornada intensiva als centres escolars 
de primària i secundària que l’apliquen.


4.2 Estudiar l’impacte sòcio-pedagògic de les jornades 
intensives allà on s’han aplicat i establir un criteri ho-
mogeni sobre l’horari escolar que eviti la segregació 
educativa i la discriminació de l’escola pública respec-
te de la privada-concertada.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 4.3


«4.3 Augmentar la dotació de professors i reduir la 
ràtio d’alumnes dels centres educatius en funció de 
les necessitats reals i de la realitat socioeconòmica de 
cada zona.»


7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 4.4


«4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un 
sistema de tarifació social que estableixi unes quotes 
progressives en funció del nivell de renda de les fa-
mílies. Estudiar, en el marc de l’autonomia municipal 
i previ consens de la Comissió Mixta, la possibilitat 
de fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments un 
clàusula que garanteixi que els preus de les escoles 
bressol municipals es regiran pel sistema de tarifica-
ció social. Així mateix, establir la bonificació de les 
jornades completes; la penalització econòmica de les 
franges de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possi-
bilitat d’inscriure els infants només en horari de matí.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 4.6


«4.6 Articular els mecanismes necessaris d’inspecció 
i sanció a les escoles concertades i retirar, si s’escau, 
el concert educatiu a les escoles que segreguen l’alum-
nat, especialment per motius de sexe o d’origen.»


9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 4.7


«4.7 Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats 
que penalitzen el professorat que exerceix en barris 
que acumulen problemàtiques socials i generar incen-
tius per a que professionals de primer nivell desenvolu-
pin la seva carrera en aquestes escoles.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 5.2


«5.2 Garantir el dret a l’alimentació que s’incorporarà 
la cartera de Serveis socials a través de la disposició 
sisena de la llei de mesures, amb dotació pressupostà-
ria als pressupostos de la Generalitat per fer-ne efectiu 
l’accés.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 108165)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures d’urgència social 
(tram. 302-00259/10).


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


«1.1 Presentar en el termini màxim de tres mesos un 
projecte de llei de reforma de la renda mínima d’inser-
ció que amb els objectius aprovats a la Moció 60/X del 
Parlament de Catalunya.»


2 Esmena núm. 2
De modificació, d’addició i de supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«1.2 Garantir, a través del projecte de llei de reforma 
de la renda mínima d’inserció, uns ingressos mínims 
mensuals a les prop de 34.000 famílies catalanes amb 
fills o persones dependents que no tinguin ingressos 
de cap tipus.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2.1 Recuperar l’expropiació forçosa dels habitatges 
que incompleixin la funció social tal i com es preveia a 
la llei 18/2007 del dret a l’habitatge.»


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


«2.6 En el procés de mediació preceptiu previ al procés 
de llançament hipotecari, s’avaluarà la situació de les 
persones que no poden fer front als deutes derivats de 
l’habitatge i es faran propostes de viabilitat i/o liqui-
dació ordenada del deute. El procediment es clou si el 
creditor accepta el pla de viabilitat. Si no prospera el 
tràmit conciliador, llavors la justícia ordinària instru-
eix un procediment destinat a sanejar la situació del 
deutor.»


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


«3.2 Garantir la percepció de la prestació derivada de 
la llei de la dependència a les 19.000 persones que te-
nen reconegut el dret.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«3.5 Treballar per tal d’oferir, tan aviat com sigui pos-
sible, una solució a les persones en llista d’espera per 
accedir a una plaça pública de residència.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4.1 Estudiar amb les federacions d’associacions de 
mares i pares d’alumnes, majoritàriament responsa-
bles de les activitats extraescolars als centres educa-
tius, propostes de tarificació per nivell de renda i de 
distribució dels pagaments de les activitats extraesco-
lars, com també per a les sortides escolars i les com-
plementàries de lleure.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4.2 Quantificar el nombre de centres acollits a la jor-
nada compactada i el valor de l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors dels alumnes transportats que ha signi-
ficat l’autorització de l’horari acumulat de matí en els 
estudis d’educació secundària obligatòria. Presentar 
un estudi sobre les conseqüències de l’horari acumulat 
en l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte educatiu i en l’absentisme.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 4.3 i 4.7 en un únic punt 4.3


«4.3 Reforçar i garantir la solidesa de les plantilles do-
cents, implicades en el projecte educatiu, i del suport 
no docent i reduir les ràtios en els centres d’alta com-
plexitat i en els centres de zones socioeconòmicament 
més desfavorides.»


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un 
sistema de tarifacació social que estableixi unes quo-
tes progressives en funció del nivell de renda de les fa-
mílies. Fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments 
una clàusula que garanteixi que els preus de les esco-
les bressol municipals es regiran pel sistema de tarifi-
cació social. Així mateix, establir la bonificació de les 
jornades completes; la penalització econòmica de les 
franges de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possi-
bilitat d’inscriure els infants només en horari de matí.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4.6 Assegurar els mecanismes per garantir una es-
colarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives entre tots els centres finançats amb recur-
sos públics, com ara el compliment de l’article 48.1 de 
la LEC, que fixa l’establiment territorial de la propor-
ció màxima d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecífiques per centre.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«5.1 Garantir el dret d’accés als subministraments bà-
sics de l’electricitat, aigua i gas de les persones en situ-
ació de vulnerabilitat.»


13 Esmena núm. 13
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«5.2 Garantir el dret a l’alimentació a totes les famí-
lies, inclòs a la cartera de serveis socials, en especial 
els infants i adolescents, a través dels recursos adients 
per a cada situació, ja siguin les beques menjador o 
altres.»


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«5.3 Desplegar el Fons d’Ajuda per als afectats de la 
pobresa energètica, el qual s’haurà de dotar, prefe-
rentment, a partir de les aportacions de les empreses 
subministradores i, addicionalment, de fons propis de 
la Generalitat.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«5.4 Implementar progressivament les mesures neces-
sàries per a poder fixar una tarifa social reduïda del 
transport públic de la qual puguin beneficiar-se els 
aturats de llarga durada i per les persones que tenen 
ingressos inferiors al sou mínim interprofessional.»


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 108168)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures d’urgència social 
(tram. 302-00259/10).


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


Del punt 1.1


«1.1. Incrementar el pressupost de 2015 de la Renda 
Mínima d’Inserció fins als 185 MEUR, i incrementar 
els recursos de les polítiques actives d’ocupació amb 
el col·lectiu destinatari; el programa Treball i Forma-
ció, els itineraris d’inserció i els ajuts a les empreses 
d’inserció.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.2


«2.2. Afavorir l’entrada al mercat del lloguer dels ha-
bitatges desocupats mitjançant: 


– Mecanismes d’incentivació com els programes de 
Mediació i Cessió, l’Avallloguer i el Lloguer Solidari.


– Continuació dels acords amb les entitats financeres 
perquè destinin part del seu parc immobiliari al llo-
guer social.


– Acceleració dels treballs parlamentaris per establir 
un impost que gravi els habitatges buits en municipis o 
zones amb forta demanda.» 


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.4


«2.4. Instar al Govern de l’Estat per declarar una 
moratòria de desnonaments hipotecaris per aquelles 
persones que estan en situació de risc d’exclusió resi-
dencial. Evitar el desemparament de les persones en 
situació de risc d’exclusió social residencial mitjan-
çant el mecanisme del Reglament de la mesa de valo-
ració per a situacions d’emergències econòmiques i so-
cials validat pel Tribunal Europeu dels Drets Humans 
d’Estrasburg.» 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.5


«2.5. Revisar, actualitzar i reactivar, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, la llei de barris per 
executar programes integrals de rehabilitació d’ha-
bitatges, millora urbana i equipaments, i de cohesió 
social.»


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


Del punt 2.6


«2.6. Instar al Govern de l’Estat que inclogui en l’a-
nunciada Llei de segona oportunitat l’accés a la rees-
tructuració del deute i la seva cancel·lació justa.»


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


Del punt 3.4


«3.4. Ampliar la partida pressupostària per aquest 
2015 destinada a les prestacions econòmiques vincu-
lades a servei.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.5


«3.5. Oferir altres prestacions o serveis de la cartera 
de serveis de la Dependència a les persones en llista 
d’espera per accedir a plaça pública de residència i en 
els casos d’urgència social prioritzar cap a aquestes 
persones.»


8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.6


«3.6. Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a 
domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeduca-
tius.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.1


«4.1. Proposar a la taula del tercer sector i a les admi-
nistracions municipalistes la implementació de la tari-
fació social a les activitats de lleure que organitzen.» 


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.3


«4.3. Continuar adequant la dotació de professors i 
reduint la ràtio d’alumnes dels centres educatius de 
màxima complexitat d’acord amb les auditories peda-
gògiques realitzades, on es detecten les necessitats per 
a la millora dels centres.»
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11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.4


«4.4. Tornar a impulsar en el marc de la comissió mix-
ta departament - ajuntaments, l’establiment de la ta-
rifació social en l’etapa 0-3. Presentar a la comissió 
mixta models on la tarifació social ja està funcionant.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.6


«4.6. Garantir que les comissions d’escolarització en 
el procés de preinscripció tant dels centres públics com 
dels concertats no segreguin els alumnes en funció del 
seu origen.» 


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.7


«4.7. Continuar orientant i valorant l’anàlisi dels resul-
tats avaluatius, de forma que tingui en compte el nivell 
de complexitat del centre. Continuar identificant els 
centres amb més dificultats per tal de seguir dissenyant 
mesures compensatòries que facilitin l’èxit i l’equitat.» 


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.1


«5.1. Garantir el dret d’accés a subministraments bà-
sics d’electricitat, aigua i gas de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.2


«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, inclòs a la cartera de serveis socials, en especial als 
infants i adolescents, a través dels recursos adequats 
per a cada situació.»


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.3


«5.3. Establir que el Fons d’Ajuda per als afectats de 
la pobresa energètica es doti, preferentment, a partir 
de les aportacions que hi facin les empreses subminis-
tradores i, addicionalment, de fons propis de la Gene-
ralitat.»


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.4


«5.4. Implementar, quan sigui possible, les mesures ne-
cessàries per a poder fixar una tarifa social reduïda 
del transport públic de la qual puguin beneficiar-se els 
aturats de llarga durada i les persones que tenen in-
gressos inferiors al sou mínim interprofessional.»


Palau del Parlament, 4 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 108178)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, 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 les mesures d’urgència social (tram. 
302-00259/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 1.1


«1. Rendes mínimes


1.1 Recuperar la Renda Mínima d’Inserció com a dret 
subjectiu, ampliar-ne el pressupost per arribar a totes 
les unitats familiars que no tenen cap ingrés mentre 
no s’aprovi un nou sistema de «renda garantida de ciu-
tadania.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt 2.2


«2.2. Establir el lloguer forçós de l’habitatge durant 
un mínim de tres anys a les famílies beneficiàries de 
Fomentar els mecanismes possibles de mediació per a 
possibilitar la dació en pagament per a aquelles famí-
lies que continuïn en situació de vulnerabilitat.»


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 2.4, que resta redactat de la següent manera:


«2.4. Promoure totes les mesures legislatives o de qual-
sevol altra natura per a evitar que es produeixin des-
nonaments instats per entitats financeres quan no es-
tigui garantit el reallotjament adequat de les persones 
afectades per aquests desnonaments.»


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.1


«4. Contra la segregació escolar


4.1. Fixar una tarificació social dels preus de les acti-
vitats complementàries de lleure segons la renda de les 
llars la situació sòcio-econòmica de les famílies.»


5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4.2, que resta redactat de la següent manera:


«4.2. En aplicació del principi d’autonomia de centres, 
promoure mecanismes que facilitin l’adequació de les 
jornades escolars als interessos de les famílies afecta-
des, garantint la participació d’aquestes en el procés 
de decisió.»


6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 4.4


«4.4. Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un 
sistema de tarifació social que estableixi unes quotes 
progressives en funció del nivell de renda de les fa-
mílies. Fixar en els convenis Generalitat-ajuntaments 
un clàusula que garanteixi que els preus de les escoles 


bressol municipals es regiran pel sistema de tarifica-
ció social. Així mateix, establir la bonificació de les 
jornades completes; la penalització econòmica de les 
franges de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la possi-
bilitat d’inscriure els infants només en horari de matí.»


7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.6


«4.6. Articular els mecanismes d’inspecció i sanció 
que permetin assegurar que les escoles concertades no 
segreguen cap escola segregui els alumnes en funció 
del seu origen.»


8 Esmena núm. 8
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4.7


«4.7. Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats 
que penalitzen Assegurar que no es penalitza el profes-
sorat que exerceix en barris que acumulen problemà-
tiques socials i generar incentius per a que professio-
nals de primer nivell desenvolupin la seva carrera en 
aquestes escoles.»


9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt 5.1


5. Serveis bàsics


«5.1. Convertir en dret subjectiu l’accés als Garantir 
l’accés als serveis mínims fonamentals d’aigua, gas 
i electricitat a aquelles famílies en situació de vulne-
rabilitat, d’acord amb les recomanacions de la Unió 
Europea.»


10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5.2


«5.2. Garantir el dret a l’alimentació a totes les famíli-
es, en especial els infants i adolescents, que no poden 
fer front a aquesta necessitats amb recursos propis a 
través de la implantació dels “xec aliments” o de qual-
sevol altra forma de protecció social.»
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11 Esmena núm. 11


De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 5.3, que resta redactat de la següent manera:


«5.3. Adoptar mesures per a fer front a la pobresa 
energètica, implicant a les administracions públiques 
i a les empreses subministradores.»


Palau del Parlament, 3 de març de 2015


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo- 
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s 
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