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SESSIÓ NÚM. 56.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i tres 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assisti-
da per la secretària general i el lletrat major.

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 Coneixe-
ment, d’Ensenyament, de Salut, d’Interior, de Territori i 
Sostenibilitat, de Cultura, d’Empresa i Ocupació i de Jus-
tícia.

El vicepresident segon

Reprenem la sessió del Ple amb dues interpel·lacions.

Interpel·lació 
al Govern sobre les actuacions 
previstes en favor dels afectats per 
l’índex de referència dels préstecs 
hipotecaris (tram. 300-00321/10)

La primera és el punt número 8 de l’ordre del dia, que 
és la interpel·lació al Govern sobre les actuacions pre-
vistes en favor dels afectats per l’índex de referèn-
cia dels préstecs hipotecaris. Ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i en el seu nom té la paraula ara el diputat se-
nyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
diputats i diputades assistents, avui plantegem aques-
ta interpel·lació per posar al damunt de la taula, en el 
centre del debat polític, un tema que la veritat és que 
ha merescut molt poca atenció per part d’aquesta cam-
bra parlamentària. Si fem una recerca en el SIAP veu-
rem que tan sols en una ocasió es va debatre en la Co-
missió d’Economia d’aquesta cambra parlamentària 
una proposta de resolució al voltant d’allò que s’ano-
mena l’«índex de referència del préstec hipotecari», 
que ara tot seguit explicarem en què consisteix.

Per tant, ha merescut molt poca atenció, paradoxal-
ment, si tenim en compte l’afectació que té. Algunes 
dades ens parlen, a nivell de l’Estat espanyol, d’una 
afectació de més d’un milió de potencials clients i cli-
entes, i a nivell del que és Catalunya, un 3 per cent. 
Per tant, estaríem parlant de 300.000 persones afec-
tades per aquest índex de referència de préstec hipo-
tecari.

De què es tracta? Es tracta bàsicament d’un índex que 
en el seu moment es plantejava per part de moltes en-
titats financeres com a substitutori d’allò que s’ano-
menava l’«euríbor». L’euríbor ha estat l’índex, di-
guem-ne, que ha vehiculat bona part de les hipoteques 
d’aquest país. De fet, algunes dades de l’Institut d’Es-
tadística espanyol parlen que l’any 2007, per exemple, 
hi havia un 98 per cent d’hipoteques amb tipus fix, i 

d’aquestes, un 87 per cent referenciades amb euríbor. 
I, per tant, diguem-ne, havia estat en aquells moments, 
o era, en aquells moments –moments, a més a més, 
de gran puixança en allò que fa a la contractació d’hi-
poteques–, l’índex, diguem-ne, preferit. Però, tot i ai-
xò, en aquells moments ja algunes entitats financeres 
contractaven als seus clients allò que s’anomenava o 
allò que s’anomena l’«índex de referència del préstec 
hipotecari», o bé en versió caixes o bé en versió bancs.

Què tenia, doncs? Bàsicament, els venien als seus cli-
ents que es tractava d’un índex més estable, d’un índex 
que els garantia una major seguretat, i que, tot i que es 
trobava –i almenys això es manifestava en aquells mo-
ments per part de les entitats financeres– en uns tipus 
més elevats respecte a l’euríbor, li permetia al client 
o a la clienta una major estabilitat. Això era el que es 
comentava.

El que passa, que si veiem la trajectòria i amb una grà-
fica aquí, doncs, que ho demostra de forma molt clara 
(l’orador mostra a la cambra un full amb un gràfic), si 
mirem la trajectòria ens adonem que realment l’evolu-
ció ha estat totalment diferent del que plantejaven en 
el seu moment als seus clients, perquè veiem a la part 
superior com sempre l’IRPH, ja sigui en versió bancs 
o caixes, s’ha situat a nivells superiors –sempre, sem-
pre a nivells superiors– a allò que ha estat l’euríbor. 
Per tant, aquell primer missatge que se’ls adreçava als 
clients era un missatge que no era veritat. Però, a més 
a més, hi havia un altre missatge, si m’ho permeten, 
encara més pervers, i és que a diferència de l’euríbor, 
en aquest cas, eren les mateixes entitats financeres les 
que acabaven intervenint en la fixació d’aquest índex 
de referència del préstec hipotecari.

De fet, fa pocs dies –i estem parlant d’una resposta 
molt i molt recent– el mateix Banc d’Espanya, a pre-
gunta del Jutjat número 1 de Burgos, deixava molt clar 
aquest extrem. I em sembla que val la pena manifes-
tar-ho, perquè és el mateix Banc d’Espanya, ho repe-
teixo, el que ho diu. No són ni clients afectats ni as-
sociacions de consumidors. Deia, li preguntava: «¿Es 
cierto, en definitiva, que cada caja podía influir en el 
resultado del IRPH Cajas, aumentando los intereses 
aplicados por aquella?» I la resposta del Banc d’Espa-
nya era concloent: «Sí.»

Per tant, la mateixa entitat que en teoria havia de vet-
llar per la seguretat dels clients, estava manifestant 
que aquests havien concertat operacions de crèdit, hi-
poteques, amb uns índexs que havien estat manipu-
lats per les mateixes entitats financeres i, a més a més, 
d’una forma totalment opaca. La qüestió és que, te-
nint en compte aquests antecedents, tenint en compte 
aquest context, la mateixa Unió Europea va ordenar 
en el seu moment, l’any 2009, la desaparició d’aquest 
índex de referència de préstec hipotecari i va demanar 
la seva substitució a nivell de l’Estat espanyol.

Resulta que, però, contràriament a allò que podria 
semblar, diguem-ne, normal..., en un país normal els 
governs el que fan és beneficiar el conjunt de la ciu-
tadania i no beneficiar les entitats financeres. Resul-
ta que, contràriament a això, el que va succeir és que 
l’Estat espanyol va reaccionar no amb celeritat, sinó 
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amb un notable retard –fins quatre anys després. I ho 
fa d’una forma ben estranya, ho fa a través d’una dis-
posició addicional de recolzament als emprenedors i 
la seva internacionalització. A través d’aquest espai 
acabava fixant un tipus, diguem-ne, pràcticament blo-
quejat i que perpetuava, en certa forma, aquest índex. 
Per tant, a bona part dels clients, els quals no tenien 
clàusula substitutiva en les seves escriptures, se’ls aca-
bava aplicant un últim valor calculat que quedava en 
fix, que en molts casos situava uns percentatges no del 
2,90, sinó del 3,90, i fins i tot, en casos, superiors.

Què significa això? Doncs, això significa un trasbals 
des d’un punt de vista del que són les economies fa-
miliars, que en alguns casos acaba derivant en desno-
naments. O sigui, una bona part dels desnonaments 
–i això les plataformes, sobretot del País Basc, però 
també de Catalunya, ens ho manifesten de forma rei-
terada– vénen provocats per aquest motiu, pel fet que 
a alguns clients se’ls acabaven aplicant tipus que eren 
impossibles de mantenir, tipus que significaven que, 
de passar de pagar cinc-cents euros el mes..., n’acaba-
ven pagant vuit-cents, nou-cents o quantitats més ele-
vades.

Però fem un supòsit per intentar, doncs, situar-nos tots 
plegats. Imaginem-nos que hi ha un client amb un ca-
pital de 255.000 euros, amb una data de constitució de 
l’any 2006 i amb una data de venciment de l’any 2041. 
Una bona part de les hipoteques podrien inscriure’s 
en aquesta tipologia. El tipus inicial seria del 3,50. 
Si realment no aconseguim capgirar aquesta situació 
–i després veurem de quina forma al nostre entendre 
es pot fer–, el perjudici fins a l’actualitat seria ni més 
ni menys que de tretze mil euros, i el perjudici total, 
aproximat, estaria entre quaranta i cinquanta mil eu-
ros. Estem parlant de quantitats realment –realment– 
escandaloses. Per tant, són clients que estan no només 
agreujats per la seva entitat financera, sinó en el con-
junt, diguem-ne, de les entitats financeres.

Quina ha estat, davant aquest escenari, l’estratègia 
–i després parlarem de l’estratègia del Govern espa-
nyol– de les entitats financeres? Doncs, bona part de 
les entitats financeres, a aquells clients que han estat, 
doncs, més perseverants, a aquells clients que s’han 
queixat, a aquells clients en alguns casos preferenci-
als, els han proposat contractes privats en els quals els 
aplicaven una clàusula més baixa; en aquests casos, en 
molts casos, del 2,90 i amb dues clàusules que val la 
pena remarcar. En molts casos els deien: «Escolta’m, 
jo t’aplico això a través d’un contracte privat, per tant, 
no et forço a anar al notari, però amb dues condici-
ons: que renunciïs a reclamar-me danys i perjudicis 
per les quantitats que, des del moment de constitució 
de la hipoteca, des del moment de la congelació de 
l’IRPH t’hem cobrat, i a més a més, que no facis difu-
sió d’aquestes condicions.» Per tant, les entitats finan-
ceres no només estan intentant pactar per la porta del 
darrere amb alguns dels seus clients, sinó que estan 
contribuint a crear un greuge absolutament inadmissi-
ble al conjunt dels seus clients. O sigui, en comptes de 
proposar una solució global als seus clients, els estan 
dient, a aquells que es vinguin a queixar: «Nosaltres et 
proposem aquesta solució.»

Quina ha estat l’actuació del Govern de l’Estat espa-
nyol? Doncs, abans l’analitzàvem. L’actuació del Go-
vern espanyol ha estat ni més ni menys que afavorir, 
tal com ha succeït en altres casos..., tenim l’exemple 
des d’un punt de vista institucional, de l’impost de di-
pòsits bancaris; el Govern espanyol fixa un tipus zero 
per, d’una banda, afavorir els bancs i, per l’altra banda, 
impedir que el Govern de la Generalitat pugui recap-
tar uns ingressos necessaris per mantenir l’estat del 
benestar. I en aquest cas ha succeït exactament igual; 
en aquest cas el Govern de l’Estat espanyol ha afavo-
rit les entitats financeres de forma molt clara. Imagi-
nem-nos aquest supòsit que explicàvem tot seguit ex-
trapolant-lo al conjunt d’un milió d’afectats a nivell de 
l’Estat espanyol. Estem parlant de xifres astronòmi-
ques de diners que han pogut acumular, que han po-
gut recaptar, en la nostra opinió, al nostre parer, de 
forma totalment il·lícita, o com a mínim èticament re-
provable, les entitats financeres. I l’Estat espanyol, tal 
com ha succeït en altres casos, s’ha posicionat en de-
fensa dels bancs i en contra dels interessos de la gent. 
I nosaltres volem, en aquest sentit, capgirar aquesta si-
tuació. Volem rescatar la gent en contra, en detriment 
d’allò que són les entitats financeres. Per tant, aquesta 
és la situació.

En aquest cas, ja ha aparegut –i aquests són els canvis 
que s’han produït en els darrers mesos– una llarga ju-
risprudència; estem parlant de més de vint sentències 
a nivell de l’Estat espanyol que donen la raó als cli-
ents. En alguns casos, a clients afectats per desnona-
ments; en altres casos, no. En el cas de Catalunya, per 
exemple, s’han produït recentment dues sentències –fa 
poc apareixia, doncs, la seva relació a la premsa– que 
deixen de forma molt clara, posen de forma molt clara 
en evidència que aquestes clàusules que en el seu mo-
ment es varen contractar són clàusules abusives, que 
causen un notable perjudici. I en alguns casos, fins i 
tot s’està obligant l’entitat financera a retornar quanti-
tats de fins a 6.600 euros als seus clients.

Per tant, tenim en aquests moments, a diferència d’allò 
que succeïa alguns anys enrere, gràcies a la pressió de 
la ciutadania, gràcies a la pressió de les associacions 
de consumidors, gràcies a la pressió de les platafor-
mes d’afectats per la hipoteca, una jurisprudència que 
al nostre entendre permet que el Govern del nostre pa-
ís pugui intervenir.

Algú em pot dir: «És que nosaltres no tenim, des d’un 
punt de vista competencial, una escletxa per interve-
nir en aquesta matèria.» És veritat que la Constitució 
espanyola, que és el nostre marc –i espero que sigui, o 
nosaltres esperem que sigui transitori– de referència, 
diu de forma molt clara en el seu article 149.1.11 que 
té competència exclusiva l’Estat a nivell del que són 
bases d’ordenació del crèdit, banca i assegurança. Pe-
rò també és veritat que l’Estatut d’autonomia que te-
nim en aquests moments permet una escletxa, que és 
a través de la defensa del consumidor. Aquella esclet-
xa –i vostè ho deu conèixer– que hem pogut utilitzar 
en allò que fa referència a les mesures en defensa del 
consumidor vulnerable en l’àmbit de la pobresa ener-
gètica, volem també que el Govern la utilitzi en aquest 
àmbit.
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En aquesta primera part ens cenyim a això: volem que 
el Govern ens digui què està fent. I intentarem des-
tinar la segona part a explicar allò que proposem al 
Govern per intervenir de forma decidida en aquesta 
matèria.

El vicepresident segon

Moltes gràcies, senyor diputat. Per respondre aques-
ta interpel·lació, en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller senyor Felip Puig.

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

Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor diputat. La 
seva interpel·lació i l’abordatge de la problemàtica re-
ferida a l’índex de referència dels préstecs hipotecaris 
em permet fer una breu referència a les actuacions que 
l’Agència Catalana del Consum, evidentment, des del 
Govern de Catalunya, ha posat en valor en els darrers 
temps al voltant dels serveis financers i del sistema fi-
nancer al nostre país.

Crec que tenim un instrument útil i que està interve-
nint en molts àmbits de les relacions entre les perso-
nes consumidores i les diferents empreses, entitats 
que generen, produeixen béns i serveis al nostre país. 
I en el cas concret del sistema financer, vull recordar 
que portem una intensa actuació d’inspecció, d’infor-
mació i d’abordatge en tota aquesta reestructuració 
del nostre model econòmic, que està portant a tenir 
no només un diàleg, sinó en ocasions una interven-
ció sancionadora important i al mateix temps, també, 
una activitat de mediació i d’arbitratge que dóna molt 
bons resultats de cara a la reparació i, en definitiva, 
al rescabalament d’actuacions que hagin pogut crear, 
doncs, dificultats i pèrdues patrimonials a ciutadans 
del nostre país.

Només a tall d’exemple, dir-li que portem més de cin-
quanta denúncies tramitades per serveis financers, que 
hi han hagut vint-i-dues entitats o empreses inspec-
cionades en relació als microcrèdits al consum, i que 
un dels temes que més ha generat perjudicis a molts 
dels ciutadans del nostre país..., vull referir-me al cas 
de les preferents, d’aquells productes, doncs, que van 
causar una pèrdua d’estalvis de milers i milers de ciu-
tadans de casa nostra. L’Agència Catalana del Consum 
ha intervingut en més de quaranta mil laudes –qua-
ranta mil laudes– i ha aconseguit un retorn, en virtut 
d’aquests laudes estructurats, de més de 300 milions 
d’euros, que han retornat als ciutadans que havien 
contractat aquests serveis.

També en l’aspecte relacionat amb les clàusules sòl, 
de les hipoteques, és a dir, els interessos mínims fixats 
en els préstecs hipotecaris, en aquests moments ja hi 
han hagut més de setze entitats financeres inspeccio-
nades, algunes de les quals ja s’han derivat als corres-
ponents expedients sancionadors. I estem seguint tot 
un aspecte relacionat tant des d’una perspectiva d’ofi-
ci amb les denúncies que ens arriben com també des 
d’una perspectiva més proactiva, d’informació, asses-
sorament i de difusió i de diàleg amb les entitats per 

millorar aquestes qüestions relacionades amb els ser-
veis que ofereixen.

En relació, en concret, amb l’índex de referència dels 
préstecs hipotecaris, és cert el que vostè planteja, i 
en aquest sentit li puc dir que l’Agència Catalana del 
Consum ja ha començat a actuar en aquesta proble-
màtica. Aquest índex, fent només una estimació amb 
relació, per exemple, a l’euríbor dels darrers quatre o 
cinc anys, ens porta al fet que aquesta dada de referèn-
cia..., que, com vostè ha dit, es publicava trimestral-
ment per part del Banc d’Espanya i que publicava tres 
indicadors: el que era la mitjana que feien l’IRPH dels 
bancs, la mitjana que feien les caixes d’estalvis i final-
ment el tercer, que era el conjunt de les entitats, que 
era el que s’acabava agafant també com a referència, 
d’alguna manera, global, no?

Aquest era l’indicador que feien servir les entitats fi-
nanceres per actualitzar les hipoteques amb tipus d’in-
terès variable. Per tant, als ciutadans que tenien hipote-
ques de tipus d’interès fix no els era d’aplicació aquest 
índex. Tot això estava regulat per legislació i normativa 
des de l’any 2011, en què es publicaven mensualment 
els tipus d’interès oficials i feia relacions en aquest sen-
tit d’anar desapareixent alguns d’aquests índexs. Però, 
finalment, el que hem tingut és –vostè ha fet un exem-
ple casuístic; jo li ho diré des d’una perspectiva gene-
ral–: l’IRPH referit a l’any 2011 tenia 1,5 punts de di-
ferència amb relació a l’euríbor; el referit a l’any 2012, 
2 punts, és a dir, que l’IRPH era l’euríbor més 2; l’any 
2013, euríbor més 3,3; l’any 2014, euríbor més 2,6. Per 
tant, sempre aquest índex era un indicador que, d’algu-
na manera, superava de molt els tipus oficials d’interès. 
I, per tant, aplicant la fórmula de la suma del diferen-
cial al tipus d’interès de l’IRPH, ens trobàvem a vega-
des amb situacions de préstecs que arribaven a tenir 4 
punts per sobre de l’euríbor.

És evident que tot això va començar ja a ser objecte 
fins i tot de debat parlamentari –vostè ho ha recor-
dat– a la llei de l’any 2013, en què, aprofitant, doncs, 
una iniciativa relacionada amb la Llei d’emprene-
dors i la internacionalització de l’emprenedoria, es 
va introduir, o es va voler introduir, per exemple, 
que aquest IRPH es pogués substituir d’una mane-
ra genèrica per un índex que fos euríbor més 1 punt, 
que crec que hauria de ser la lògica que pogués sor-
gir, sempre que les entitats financeres també facin 
no només una aplicació més correcta, entenem, i 
crec que coincidim, d’aquests indicadors per les se-
ves relacions financeres i comercials, sinó, i sobre-
tot, des d’una perspectiva..., hem de recordar que els 
préstecs sempre són contractes bilaterals, i, per tant, 
que teòricament formen part d’un acord voluntari 
entre una entitat que ofereix i un ciutadà o una em-
presa que adquireix un producte financer, però que, 
quan falla la informació, s’està, d’alguna manera, al-
terant la lliure capacitat de decidir. És aquest el con-
cepte de caràcter abusiu de la clàusula que, com vos-
tè ha dit, ha començat a ser sentenciat, de moment en 
primera instància, i, per tant, doncs, comença a tenir 
ja jurisprudència de referència, però no definitiva.

Ara, què és el que marquen ja aquestes primeres sen-
tències? Doncs, que hi ha una abusivitat d’aquesta 
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clàusula de l’IRPH, perquè hi ha manca de transpa-
rència; perquè no hi ha simulacions del comportament 
d’aquest índex amb relació a altres com l’euríbor en 
la informació que es facilita als ciutadans; perquè té 
un efecte perjudicial, que vostè ha quantificat en al-
gun cas, casuístic, però que, des d’una perspectiva ge-
nèrica, li he referit al llarg del temps, i que, per tant, 
doncs, té una repercussió important en els consumi-
dors l’aplicació sostinguda d’aquest IRPH, i, d’altra 
banda, perquè resulta que el Banc d’Espanya el que 
feia era publicar un índex i li donava caràcter d’ofici-
al, però era l’índex que generaven les mateixes enti-
tats financeres. És a dir, que es donava, d’alguna ma-
nera, una certa relació de, diguem-ho així, alteració 
del que era suposadament el regulador –Banc d’Espa-
nya– amb les entitats regulades. El regulador publica-
va un índex de referència que resulta que li venia do-
nat i proveït per les mateixes entitats financeres.

Per tot plegat, com que el consumidor, amb caràcter 
general, desconeixia totes aquestes qüestions en el 
moment en què signava el contracte, doncs, s’ha consi-
derat –i creiem sincerament que s’acabarà consolidant 
aquesta consideració– abusiva, aquesta clàusula de re-
ferència a l’IRPH. I els tribunals comencen a sentenci-
ar que s’ha de retrotreure, aquest índex de referència, 
a un índex –hi ha alguna sentència que ja ho apunta– 
d’euríbor més 1, com a índex de referència.

En tot cas, haurem de valorar i observar com evoluci-
ona la jurisprudència ja a instàncies superiors, i, quan 
tinguem sentències fermes, és evident que tindrem 
més capacitat d’intervenir, cosa que no vol dir que ho 
estiguem fent. Vostè ha referit un nombre de sentènci-
es. La primera va venir d’un jutjat mercantil del País 
Basc, però després ja n’han vingut, doncs, de Guada-
lajara; a Barcelona n’hem tingut diverses. I, per tant, 
comencem a tenir, ho repeteixo, sentències totes elles 
de nul·litat de l’índex IRPH, de l’índex de referència 
dels préstecs hipotecaris.

De moment li haig de dir que no hem tingut cap de-
núncia, encara. Dic «encara». Sí que hi han hagut 
ja, a través d’Ofideute, determinades consultes sobre 
aquest tema. I és evident que, en el moment en què tin-
guem qualsevol denúncia, com en tots els casos, actu-
arem i intervindrem.

Ja hem donat instruccions perquè l’Agència Catala-
na del Consum comenci a informar, fins i tot a través 
de les nostres plataformes tecnològiques, perquè totes 
aquelles persones que hagin tingut hipoteques referen-
ciades a l’IRPH i que creguin que s’han pogut sentir 
perjudicades per aquest canvi d’índex de referència, 
doncs, puguin ser informades i vehiculades també a 
la seva entitat financera amb informació suficient per 
poder començar a plantejar una revisió.

En tot cas, ja ens hem posat en contacte amb les enti-
tats financeres, ja els hem començat a demanar infor-
mació de quin nombre de préstecs, d’hipoteques tenen 
amb aquesta afectació de l’IRPH. I estic convençut 
que, primer des d’una perspectiva de diàleg i de ne-
gociació, després des d’una perspectiva d’informació 
als ciutadans, i finalment, doncs, actuant, quan sigui 
el cas, quan tinguem jurisprudència que ens permeti 

intervenir d’una manera ja sancionadora, continuarem 
donant resposta a les necessitats dels ciutadans perquè 
tinguin unes relacions més transparents amb les enti-
tats financeres i tinguin productes més ajustats al que 
han de ser unes relacions d’informació i de lliure deci-
sió dels productes que acaben impactant en les econo-
mies familiars.

Per tant, l’Agència Catalana del Consum, senyor di-
putat, no ho dubti, continuarà, de la mateixa manera 
que ha fet en el cas de les preferents, que farem amb 
les clàusules sòl de les hipoteques..., serà un dels ins-
truments que el Govern, que el país tindrà per garantir 
que els ciutadans puguin tenir productes financers de 
qualitat i adaptats, d’alguna manera, doncs, a unes re-
lacions correctes, des d’un punt de vista empresarial, 
financer i ètic.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, 
torna a tenir ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Pe-
re Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
volem destinar aquesta segona part a explicar quines 
propostes volem plantejar, perquè ens sembla, prime-
ra, que és una bona oportunitat per fer-ne difusió, i, se-
gona, perquè és una oportunitat de fer-ho directament 
amb el màxim responsable del Govern, i per contras-
tar a veure quina és la seva opinió. I, per tant, doncs, 
intentarem plantejar aquest segon torn d’intervenció a 
plantejar, a proposar tot un seguit de mesures.

La primera qüestió és que el fil conductor, al nostre 
entendre, de l’actuació del Govern ha de ser el lide-
ratge. O sigui, el Govern no ha de venir, al nostre en-
tendre, a tenir o no ha de tenir una actitud passiva, 
de veure-les venir, d’esperar la queixa dels ciutadans, 
sinó que ha de tenir una actitud activa i una actitud, 
també, global. És a dir, no ha de plantejar només so-
lucions individuals, sinó que tot allò que vagi enca-
minat a l’actuació del Govern el que ha de ser és diri-
git a seure les entitats financeres perquè totes aquelles 
mesures que es puguin aconseguir siguin aplicables al 
conjunt de clients que estan afectats.

Per tant, el primer plantejament que voldríem posar al 
damunt de la taula és aquest: lideratge, política de su-
port actiu i, de l’altra banda, també en el global de cli-
ents afectats.

Nosaltres distingirem actuacions en un triple àmbit, i 
començo per les que ens poden caure, doncs, un xic 
més llunyanes, però que em sembla que val la pena 
remarcar-les: un àmbit a nivell de l’Estat espanyol, un 
altre àmbit a nivell d’institucions europees i també de 
món municipal, i un tercer, que és al qual destinarem 
més temps, lògicament, que és l’àmbit de la Genera-
litat.

Àmbit d’ajuntaments i àmbit, també, del conjunt d’ad-
ministracions. Nosaltres entenem que hi ha un meca-
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nisme que podem utilitzar. El conjunt d’administraci-
ons locals –i, en aquest sentit, es pot tenir clarament 
un lideratge des del punt de vista del Govern– poden 
impulsar mecanismes –nosaltres en plantegem un–, 
que poden ser, per exemple, els compromisos ètics. 
Compromisos ètics, que vol dir que, en la mesura que 
un ajuntament acostuma a impulsar molts mecanis-
mes de relació amb entitats financeres, ja sigui a tra-
vés d’operacions de tresoreria, ja sigui a través de re-
captació, ja sigui a través de concertació de crèdits, 
volem que s’impulsin a través dels ajuntaments com-
promisos ètics a través dels quals aquell ajuntament 
del nostre país es compromet a no tenir, a no establir 
relacions amb aquelles entitats financeres que, d’una 
banda, no s’incloguin dintre dels mecanismes de me-
diació previstos en la Llei del Codi de consum; de l’al-
tra banda, que impulsin també actuacions o clàusules 
abusives, i, també, que impulsin desnonaments. Seria 
poc comprensible que els ajuntaments, que en el seu 
municipi veuen com es produeixen desnonaments, in-
tentessin tenir una actitud normal, ho repeteixo, no 
circumscrita a aquest àmbit, a aquest compromís ètic, 
en els seus, diguem-ne, àmbits municipals.

El segon àmbit és a nivell de l’Estat espanyol. Franca-
ment, tenim molt poca confiança en aquest àmbit, pe-
rò no volem deixar de remarcar que hem de continuar 
perseverant per tal que l’Estat espanyol, que és el que 
té en aquests moments, doncs, la potestat de poder-ho 
fer, modifiqui, si pot ser abans del final del període 
de sessions, la disposició addicional quinzena, i, per 
tant, acabi substituint aquest índex de referència per 
allò que sigui l’euríbor més 1 per cent. Aquesta seria, 
lògicament, la millor forma, a banda, lògicament, de 
demanar-li que, a través del Banc d’Espanya, supervi-
si totes les revisions de contractes que s’estan portant 
a terme per part d’algunes entitats financeres a través 
d’aquella fórmula que comentava en la primera part de 
la intervenció.

Però volem centrar aquests darrers..., un minut i qua-
ranta-vuit segons que tenim, a parlar d’allò que pot fer 
el Govern. Què pot fer el Govern? Doncs, pot tenir una 
actitud, d’una banda, molt més activa, de molt major 
lideratge. D’una banda, asseient les entitats finance-
res, liderant i intentant aplicar, ho repeteixo, una fór-
mula global en els clients que consisteixi en l’euríbor 
més 1 per cent de diferencial, i també que intentem, 
doncs, que retornin les quantitats que han estat cobra-
des indegudament. Per tant, volem que el Govern as-
segui les entitats financeres i que plantegi aquesta so-
lució, i que, en el cas que això no sigui possible, que 
no hi hagi una possibilitat d’acord en això, que apliqui 
el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre potestat sanci-
onadora en matèria de consum i sobre el procediment 
de restitució de quantitats percebudes indegudament. 
Entenem que, a través d’aquest mecanisme, tenim una 
escletxa legal per poder intervenir.

Segona qüestió: facilitar, a través de l’Agència Cata-
lana del Consum, assessorament i suport legal a totes 
les persones afectades per les condicions abusives fi-
xades per l’IRPH Caixes que ho sol·licitin, ja sigui a 
través de la mediació o a través de les accions legals 
que s’hagin o que es puguin emprendre.

I la tercera qüestió: dur a terme de forma molt àmplia 
una campanya institucional per donar coneixement al 
conjunt de la ciutadania que estan afectats per aques-
tes clàusules que en el seu moment es varen fer, i ha-
bilitar de forma permanent, a través del portal web de 
l’Agència Catalana del Consum, un espai fix per infor-
mar d’aquesta qüestió.

Entenem que això, que aquests compromisos signifi-
carien que el Govern té una actitud, ho repeteixo, ac-
tiva, de lideratge, en defensa d’allò que ha de ser la 
protecció dels consumidors vulnerables en detriment 
d’allò que són els bancs. Volem, ho repeteixo, un país, 
un govern que es posi al costat dels febles i no al cos-
tat dels poderosos.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. També per al torn de rèplica, torna 
a tenir la paraula l’honorable conseller senyor Felip 
Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, president. Gràcies, senyor diputat. Entenc, i 
respecto, i sempre he compartit, des de la meva condi-
ció de diputat de fa uns quants anys, que les funcions 
del Parlament són, evidentment, la de la fiscalització, 
la de l’impuls i, en definitiva, la de la legislació.

En aquest cas, per això, deixi’m dir-li que no pateixi 
pel lideratge. Anem ja per endavant del que vostè ens 
està plantejant. L’Agència Catalana del Consum ja es-
tà actuant, en aquest sentit. Però també li haig de dir 
que, des d’una perspectiva sancionadora, com en tot, 
podrem actuar en el moment en què tinguem sentèn-
cies, jurisprudència ferma. Perquè, mentre no hi hagi 
legislació d’aplicació que pugui permetre una actua-
ció més coercitiva, és evident que estem en un estat 
de dret.

Dit això, li vull recordar que l’Agència Catalana del 
Consum i el Govern de Catalunya han sigut líders en 
les actuacions de mediació, de laudes i de referència 
per a tota l’economia espanyola en el cas de les pre-
ferents. No hi ha hagut cap altra institució tan decidi-
da en l’actuació de defensa dels nostres ciutadans com 
l’Agència Catalana del Consum. I fins i tot entitats de 
la resta de l’Estat espanyol han intentat utilitzar..., fins 
i tot el Banc d’Espanya els ho va prohibir, que fos la 
nostra entitat la que pogués efectuar, amb els seus cri-
teris i els seus protocols, aquesta actuació de referèn-
cia. I vàrem tenir actuacions fins i tot en entitats que, 
un cop van ser intervingudes pel Banc d’Espanya, và-
rem haver d’interrompre, perquè van canviar els cri-
teris, perquè, si no, segurament, hauríem aconseguit 
encara més retorn que aquests 300 milions.

Per tant, no ho dubti. Crec que vull donar un missat-
ge, i que vostè, doncs, també vol que compartim: que 
l’Agència del Consum, en aquest cas, actuarà d’una 
manera proactiva. Ja ho està fent. Com ho ha fet amb 
les preferents, també ho està fent amb les clàusules 
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sòl, i ho fa amb les clàusules de l’índex de referència 
dels préstecs hipotecaris. I tota aquesta informació ja 
s’està començant a donar.

Coincideixo amb vostè –i ho estudiarem, i estic con-
vençut que hi hauran amplis punts d’acord en la moció 
que ens presentaran– que altres institucions..., vostè 
no ho ha citat, però sé que en parlarem també a nivell 
d’iniciatives al Parlament Europeu. Crec que els ajun-
taments poden tenir un cert marge, diguem-ho així, de 
perspectiva, també, d’incidència i d’influència en les 
seves relacions amb les entitats perquè garanteixin la 
superació d’aquests tics del passat. I espero i m’agra-
daria pensar que potser, davant d’un escenari pree-
lectoral, el Govern del Partit Popular canviarà de, di-
guem-ho així, visió davant d’aquesta actuació. I, si no, 
al nou Govern, estic convençut que hi haurà una legis-
lació molt més decidida, en aquest sentit, i que espe-
ro que ens permetrà, a tots plegats, superar situacions 
que crec, sincerament, que formen part d’unes relaci-
ons entre el sistema financer i els ciutadans que han 
mancat de transparència, d’informació, i que crec que 
s’han d’establir amb nous paràmetres més ètics, més 
transparents, i en què les possibles, diguem-ho així, 
argúcies tècniques deixin pas a una relació molt més 
fluïda i menys perjudicial en relacions entre el sistema 
financer i els nostres ciutadans.

En el cas de les clàusules referides als índexs de re-
ferència dels préstecs hipotecaris, el Govern de Ca-
talunya, a través de l’Agència Catalana del Consum, 
actuarà en la línia que vostè ens demana; ja ho està 
fent. I estic convençut que serà de nou un instrument 
per rescabalar importants afectacions que han tingut 
molts ciutadans en les seves relacions amb les entitats 
financeres.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre l’acció exterior  
del Govern (tram. 300-00319/10)

Passem al novè punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior del Go-
vern. Ha estat presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i en el seu nom té ara la paraula l’il·lustre 
diputat senyor José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Muchas gracias, presidente. Gracias, señores diputa-
dos, señor conseller. La acción exterior del Govern de 
la Generalitat se podría resumir –y en esto yo sé que 
soy reiterativo; a usted le parecerá reiterativo seguro, 
pero es que la acción del Govern en materia de acción 
exterior también lo es–, se podría resumir, como digo, 
en una frase, que es: de fracaso en fracaso hasta el fra-
caso final. 

Hasta cierto punto yo entiendo que esto es normal y 
es así –y es así. Porque si están fracasando ustedes 

también aquí en Cataluña, en la propia Cataluña, en la 
promoción interior del separatismo, pues con más ló-
gica es normal que fracasen también en la promoción 
internacional del separatismo en un mundo que, afor-
tunadamente, tiende a unirse cada vez más.

Miren, mientras que muchos países, la práctica totali-
dad de los países de la Unión Europea, lo que quieren 
es mejorarla y fortalecerla, ustedes lo que pretenden 
es pues separarse de la Unión. Y esto no es una cosa 
que diga yo o que diga mi grupo parlamentario, que, 
por supuesto, lo decimos, o que diga la Unión Euro-
pea, que también lo dice; es que lo dicen ustedes mis-
mos, lo dicen ustedes mismos..., bueno, quizás hoy eso 
ya ha variado un poco. Pero, bueno, lo reconoce el se-
ñor Duran cuando dice –dice– que la independencia 
dejaría fuera de la Unión Europea a Cataluña.

Fíjense si es interno –interno– el fracaso de su polí-
tica de acción exterior que fracasan hasta dentro de 
su propia formación política o de lo que hasta hoy 
era su propia formación política. Su proyecto –y esto 
es un hecho objetivo hoy más que nunca– es un pro-
yecto de desunión en materia de acción exterior –es 
un proyecto de desunión.

En fin, ayer estuvimos hablando ampliamente de sa-
nidad en este Pleno. Llevamos infinidad de sesiones 
plenarias en las que hemos hablado de materias tales 
como dependencia, pobreza o discapacidad. Y no de-
jábamos, el resto de grupos parlamentarios, de pedir 
al Govern más presupuesto para destinar a estas po-
líticas y, en general, a las políticas sociales, que son 
las que más hacen falta en Cataluña en estos momen-
tos. Y la respuesta del Govern siempre ha sido la mis-
ma: bueno, pues «según disponibilidades de tesore-
ría», «no tenemos dinero y si no podemos pagar a los 
que les debemos dinero es por culpa» –por supues-
to, faltaría más– «de España, que es muy mala, que 
nos asfixia, nos ahoga, nos recorta, nos maltrata» y 
no sé cuántas cosas más. Pero eso sí, por supuesto, 
que los medios de comunicación amigos y que tienen 
beneficios millonarios, esos que no se queden sin su 
subvención y que no falte dinero –que no falte dine-
ro– para abrir una delegación en el Vaticano, una de-
legación de la Generalitat en el Vaticano, ni más ni 
menos. Yo, sinceramente, lo que espero es a ver si el 
papa se acerca a la delegación, ya que el Vaticano es 
un estado bastante pequeñito, y les dice que primero, 
antes de abrir delegaciones, hay que pagar a los de-
pendientes o a los discapacitados. Yo creo que este 
papa, sinceramente, se lo va a recordar a ustedes; no 
hace falta que abran una delegación allí. Y si quieren 
decirle algo al papa en el Vaticano, con que le envíen 
un email..., este papa es, yo creo, lo suficientemente 
moderno y abierto como para recibir ese email con lo 
que ustedes le quieran decir.

Pero es que, además, en su afán ahorrador y en su vo-
luntad de aprovechar el poco dinero que tienen para 
pagar a los dependientes y a los discapacitados –evi-
dentemente, lo estoy diciendo de forma irónica–, us-
tedes además de abrir una delegación en el Vaticano, 
abren otra delegación en Roma; una delegación en Ro-
ma y otra en el Vaticano. Yo no sé si están en el mismo 
edificio, porque como ustedes no son transparentes y 
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no facilitan información... Pero, bueno, lo que dicen es 
que tienen una delegación en Roma y otra delegación 
en el Vaticano. Vamos a jugar a los estados, que nos 
sobra el dinero, y además así es muy fácil tener sitios 
donde colocar gente.

Miren, embajadas tiene España para todos los espa-
ñoles, incluidos, por supuesto, los catalanes, como no 
puede ser de otra manera. Pero el verdadero y triste 
problema de su fracaso, como digo, es que es el fraca-
so involuntario de muchísimos catalanes que quieren 
un gobierno para todos –un gobierno para todos– y, 
fundamentalmente, para los que peor lo están pasan-
do. Y ustedes gobiernan solo para ustedes –solo para 
ustedes gobiernan–, y ese es su fracaso y el de muchí-
simos catalanes. Porque si fuera su fracaso, evidente-
mente, a mí, desde el punto de vista político, no me 
importaría, pero es el fracaso de muchísimos catala-
nes.

Miren, vamos a ver, recopilación de los fracasos en 
materia de acción exterior. La Unión Europea les di-
ce que no: no a la independencia, no al representante 
permanente –otro juego de países y de estados, no al 
representante permanente–, no a las relaciones bilate-
rales. En definitiva –en definitiva– y lógicamente, no 
a romper Europa. 

Los estados, ¿qué le dicen los estados? Los Estados Uni-
dos le dicen que no. Francia, Alemania, el Reino Unido 
no les contestan a sus cartas. El president Mas ha viaja-
do a Brasil, a Rusia, a India, a Israel. Usted mismo hace 
poco, al Senegal. ¿Apoyo a sus tesis independentistas? 
Cero, ninguno de los estados. Ni siquiera los libros que 
han remitido ustedes a Venezuela o a Corea tampoco 
han surtido ningún efecto.

Yo lo que le digo: si ustedes quieren hacer una ver-
dadera acción exterior productiva para Cataluña, de 
acuerdo –de acuerdo–, nosotros no estamos en contra 
de la acción exterior, pero dejen de enfocar esa acción 
exterior desde la defensa de argumentos románticos, 
antiguos, del siglo XIX. Es que son ustedes tremenda-
mente antiguos. Vengan al siglo XXI.

Lo que pretendían ustedes con el Diplocat, que es ha-
cerse los modernos hablando de diplomacia pública, 
pues ha quedado en una reiteración de esos argumen-
tos anacrónicos y de levantamiento de fronteras y 
exaltación de la división y de la diferencia, pero eso sí, 
vía Twitter, que es lo que parece que lo hace moderno. 

Pero es que ni siquiera, como le digo, lo consiguen 
aquí en Cataluña, ni dentro de su formación. Por lo 
tanto, ¿cómo lo van a conseguir en el extranjero?

Hablando de Diplocat, en el marco de la acción exte-
rior, ¿a qué se ha dedicado exclusivamente? No hace 
falta más que mirar su página web: solo y exclusiva-
mente a la promoción de su proceso separatista. Muy 
bien, pero hagan una asociación privada, no les quiten 
el dinero a los catalanes para promover esto, que so-
lo representa a unos catalanes. No, no, es que esto lo 
pagan todos. Tienen que pagar los sueldos de la gente 
que está trabajando allí, gente que no es independen-
tista. Y usted va a la página web y allí solo se habla 
de eso.

¿Qué ha hecho el Diplocat para la internacionaliza-
ción de la economía catalana y de las empresas catala-
nas? Pues solo hay que mirar, como le digo, la página 
web: nada –nada–, todo es debate independentista pa-
gado por todos los catalanes, sean o no sean indepen-
dentistas.

Y encima –encima– presumen de traer supuestos ex-
pertos que afirman literalmente y sin ruborizarse..., 
esto lo pueden ver allí en la página web del Diplocat, 
pues un supuesto experto de una universidad euro-
pea que dice: «Ningún estado» –entre comillas, ¿eh?– 
«puede abandonar la Unión Europea unilateralmen-
te.» Lo dice en el contexto de «no, no, Cataluña no 
saldrá de la Unión Europa». Y dice: «Ningún estado 
puede abandonar la Unión Europea unilateralmen-
te, y Cataluña tampoco tiene derecho a salir unilate-
ralmente.» «Cataluña tampoco tiene derecho a salir 
unilateralmente de la Unión Europea.» Ah, qué inte-
resante, esto es interesantísimo: no puede salir de la 
Unión Europea unilateralmente; ahora, de España sí, 
¿no? Es una cosa tremenda. O sea, los expertos dicen: 
«Tranquilos que es que Cataluña no puede salir unila-
teralmente de la Unión Europea, pero sí, de España sí, 
unilateralmente sí se puede salir de España, que eso 
no pasa nada.» Es que se llega al ridículo tremendo, y 
eso es perjudicial para la imagen exterior de Cataluña.

¿Quieren acción exterior? Repito, de acuerdo –de 
acuerdo–, pero la que es en favor de todos los catala-
nes y está en las competencias estatutarias de las que 
nos hemos dotado.

Dediquen el dinero de los catalanes a promover la in-
ternacionalización del valor social y económico de 
Cataluña; fomenten la internacionalización de las em-
presas catalanas y atraigan inversiones internaciona-
les; promuevan, tal como dice la Ley de acción ex-
terior –que ustedes ahora quieren desarrollar aunque 
esté suspendida–, promuevan la coordinación con la 
acción exterior española y aprovechen las sinergias 
que ofrecen las delegaciones diplomáticas, que repre-
sentan a todos los españoles –a todos los españoles–, y 
defiendan la promoción internacional de Cataluña co-
mo pueblo económico, turístico y cultural.

Seguiré después en la segunda parte de la interven-
ción.

Gracias. 

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. Per respondre aquesta interpel·lació, 
en nom del Govern, té ara la paraula l’honorable con-
seller de la Presidència, el senyor Francesc Homs.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Senyor diputat, jo li agraeixo sincerament que 
em doni de nou l’oportunitat d’explicar el que estem 
fent en matèria d’acció exterior i l’interès que vostè 
acredita de manera, diguem-ne, a més a més, clara-
ment contrastada i molt treballada, com s’ha posat de 
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manifest en la seva intervenció, doncs, amb relació a 
tot el que estem fent en matèria d’acció exterior.

El Govern de la Generalitat, en aquest sentit, doncs, 
ja que em dóna l’oportunitat d’expressar-ho i d’expli-
car-ho, continua compromès en la projecció exterior 
de Catalunya i a donar compliment als mandats par-
lamentaris sorgits d’aquesta cambra i que ens insten 
a reforçar i consolidar un servei d’acció exterior de 
Catalunya que pugui donar resposta a les necessitats 
d’internacionalització en tots els àmbits de la Resolu-
ció 776/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orienta-
ció política general del Govern, aprovada al setembre 
de 2014, que insta el Govern a garantir la selecció, la 
contractació, la mobilitat, la remuneració, la formació 
i la capacitació específiques adequades i suficients del 
personal al servei de l’acció exterior de la Generalitat; 
a orientar la gestió als resultats amb la màxima efici-
ència i agilitat; a ampliar el paper de les delegacions 
a l’exterior i obrir noves seus a països estratègics per 
als interessos de Catalunya, i a impulsar i consolidar 
el desenvolupament de les relacions bilaterals de Cata-
lunya amb els estats membres de la Unió Europea i els 
estats clau en l’àmbit global.

Aquesta resolució aprovada per aquesta cambra dó-
na, de fet, continuïtat a la Resolució 323/X, del debat 
de política general del 2013, que ja instava el Govern, 
entre d’altres, a reforçar el paper polític de les dele-
gacions, a elaborar una estratègia comunicativa per 
informar els principals governs i organismes interna-
cionals de la voluntat majoritària del poble de Catalu-
nya d’exercir el dret a decidir, o a desenvolupar meca-
nismes de relació i d’interlocució amb els generadors 
d’opinió estrangers.

Per donar compliment a aquest mandat parlamentari, 
el Govern va portar al Parlament, a aquest Parlament, 
el que després fou la Llei 16/2014, de l’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea, que es va aprovar 
amb cent vots d’aquesta cambra, i que té com a ob-
jectiu la concreció i articulació política, institucional i 
administrativa de les disposicions estatutàries en ma-
tèria d’acció exterior, a més d’ordenar i coordinar l’ac-
ció exterior del Govern.

Val la pena recordar –vostè n’és directe testimoni– 
que el seu grup parlamentari no va presentar ni tan 
sols esmenes al projecte de llei.

El passat 14 d’abril, el Tribunal Constitucional va ad-
metre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat 
pel president del Govern espanyol, en tant que consi-
dera que amb aquesta llei se sobrepassen les compe-
tències autonòmiques en el moment en què dóna a la 
Generalitat consideració d’actor internacional al mar-
ge de l’Estat espanyol quan regula aspectes com ara 
les relacions amb altres governs, la seva representació 
a l’exterior o la diplomàcia pública, sense considerar 
les competències de l’Estat en la direcció i execució 
de la política exterior que té el mateix Estat. Argu-
mentació que, òbviament, nosaltres no compartim.

Malgrat aquesta suspensió, considerem que la llei és 
plenament constitucional i estatutària, com, de fet, ja 
va establir per unanimitat el Consell de Garanties Es-
tatutàries, i que, a més, l’acció exterior del Govern es-

tà plenament avalada pels preceptes de l’Estatut i el 
mandat d’aquest mateix Parlament, per la qual cosa 
continuem compromesos a seguir treballant per defen-
sar els interessos del nostre país a tot el món, d’acord, 
hi insisteixo, amb els mandats d’aquest Parlament.

Aquests en són alguns exemples, que els passaré a 
descriure a continuació. En primer lloc, estem treba-
llant per reforçar i consolidar un servei exterior de Ca-
talunya que sigui encara més eficient en la defensa a 
l’exterior dels interessos dels ciutadans del país. En 
aquest sentit, podríem diferenciar diferents actuaci-
ons, com les següents. 

El Govern ha decidit iniciar una expansió de la seva 
representació a l’exterior, amb l’objectiu de cobrir els 
països estratègics per als interessos de Catalunya. Ai-
xí, de fet, com ja és conegut, s’han creat les delega-
cions del Govern a Àustria i a Itàlia. Aquesta darre-
ra va obrir les portes tot just aquest dilluns, d’aquesta 
setmana que som. I s’ha reforçat la Delegació davant 
la Unió Europea. El consell executiu de dimarts, 
d’aquesta mateixa setmana, va aprovar els decrets de 
creació de les delegacions de Portugal, el Marroc i la 
Santa Seu –a què vostè feia referència, i que ens ha 
demostrat, doncs, que té contacte directe amb el papa, 
per avançar-nos el que farà o deixarà de fer, cosa que 
agraïm, la seva informació tan precisa i contrastada– 
i que han estat, òbviament, aquests decrets, tal com 
determina la mateixa normativa vigent, degudament 
informats a la Secretaria General Tècnica del Minis-
terio de Asuntos Exteriores del Govern de l’Estat es-
panyol, que és la unitat del mateix ministeri, aquesta 
Secretaria General Tècnica, a qui s’adrecen aquest ti-
pus de comunicacions del Govern.

En l’àmbit de la promoció comercial, Acció també 
ha anunciat, aquesta mateixa setmana, una expan-
sió de la seva xarxa d’oficines comercials, pensades 
per ajudar les empreses catalanes a captar inversions 
estrangeres i internacionalitzar-se. Ho va anunciar 
el conseller Puig, doncs, em sembla que era aquest 
dilluns. Aquesta xarxa, que ara compta amb trenta-
cinc oficines, amb un àmbit d’actuació de més de no-
ranta països, preveu expandir-se a partir del 2016 a 
ciutats diverses, com és el cas de Belgrad o de San 
Francisco, entre d’altres. Aquesta estratègia d’expan-
sió respon, òbviament, al fet que les empreses cata-
lanes tenen, en aquests moments, més de 8.300 fili-
als a l’estranger, establertes en 131 països, i que el 
nombre d’empreses exportadores regulars ha incre-
mentat un 21 per cent en el període 2011-2014, fins a 
situar-se a 15.946.

En un altre ordre de coses d’això de què l’estic infor-
mant, el 12 de maig el Govern va aprovar el document 
preliminar del Pla estratègic d’acció exterior 2015-
2018 per reforçar i donar més coherència a la projec-
ció internacional de Catalunya. El pla fixa 4 objectius 
estratègics, 17 objectius operatius i 143 línies d’actua-
ció per ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció 
exterior de la Generalitat, a més de preveure meca-
nismes de seguiment i avaluació per mesurar el grau 
d’execució de les mesures i l’assoliment dels objectius 
fixats.
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En un altre ordre de coses, s’ha treballat per garantir 
la capacitació del personal al servei de l’acció exterior; 
s’ha impulsat el màster de diplomàcia i acció exteri-
or, que organitza Diplocat amb diferents universitats 
catalanes, i que ja es troba en la seva tercera edició. 
Aquest màster ens ha permès, doncs, formar més de 
quaranta persones de la mateixa Administració facili-
tant-los els instruments necessaris, el coneixement ne-
cessari tant en els àmbits polític i econòmic com del 
dret internacional, per tal que puguin actuar amb efi-
càcia o amb més eficàcia en l’escenari internacional.

En un altre ordre de coses, estem treballant, òbvia-
ment d’acord amb els mandats d’aquest Parlament, per 
explicar Catalunya al món i quin és el procés polític 
en què es troba immersa. Fins i tot expliquem que hi 
ha posicions contràries a aquest procés, com la que 
vostè, doncs, clarament representa, i té tot el dret del 
món, només faltaria, de representar.

Aquest reforç del servei exterior de Catalunya es des-
plega de forma paral·lela a una intensa agenda de 
contactes internacionals de què, sense entrar allò, 
amb molt de detall, perquè no tinc massa temps, li 
recordaria algunes actuacions. En primer lloc, el 
president, però també consellers i altres càrrecs del 
Govern, mantenen contactes permanents i periòdics 
amb representants d’altres governs. Tot i que això 
forma part de l’activitat ordinària, val a dir que el 
nombre de visites s’ha accentuat d’una manera nota-
ble a causa de l’interès que suscita el procés que es-
tà vivint, tant per als que estem a favor del procés 
com per als que –vostès– hi estan en contra. I demos-
tren cada dia estar-hi interessats, doncs, a base de les 
seves intervencions públiques o d’aquestes interpel-
lacions com la d’avui, no?

Avui, sense anar més lluny, rebrem una delegació en-
capçalada per la ministra de Relacions Internacio-
nals de Baviera, amb qui signarem un conveni de co-
operació que, en la mateixa línia del que es va signar 
amb Baden-Württemberg, consta de tres eixos: mo-
bilitat i formació professional i acadèmica, per una 
banda; desenvolupament del sector TIC com a motor 
de creixement econòmic, per una altra, i cooperació 
en termes europeus, per la darrera. Un exemple prou, 
crec, significat de la confiança que generem a països 
tan importants i a zones tan rellevants, per exemple, 
del cas mateix d’Alemanya, com és el de l’estat de 
Baviera.

A més d’aquest contacte permanent, el Govern man-
té una estratègia comunicativa per tal d’informar els 
principals governs i organismes internacionals de la 
voluntat majoritària del poble de Catalunya d’exercir 
el dret a decidir i, donat el cas, si això ho decideix el 
poble de Catalunya, de constituir un estat indepen-
dent. 

Així, només mirant el 2014, podem comptabilitzar 
un total de 440 impactes internacionals, que inclouen 
contactes amb màxims representants de governs, par-
tits, think tanks i presència en mitjans de comunicació, 
únicament per part del president, del conseller Mas-
Colell, d’altres consellers, del secretari d’Afers Exteri-
ors i de relacions amb la Unió Europea.

Destacar que aquesta presència internacional..., doncs, 
la important repercussió a països clau, des del nostre 
punt de vista, com és el cas d’Alemanya, amb 50 im-
pactes, França amb 22, Regne Unit amb 74 o els Es-
tats Units. 

Amb el programa Eugeni Xammar, en un altre ordre 
de coses, de comunicació exterior, el Govern ha multi-
plicat la seva activitat per establir un contacte perma-
nent amb els mitjans internacionals, amb correspon-
salies a Madrid i seus de mitjans en capitals, per tal 
de facilitar-los tota la informació relativa a Catalunya. 
Després, en la segona part de la meva intervenció, se-
guiré informant-lo, doncs, de tot el que estem fent en 
matèria d’acció exterior, perquè ara se m’ha acabat el 
temps.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica, té 
ara la paraula l’il·lustre diputat senyor José María Es-
pejo-Saavedra. 

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, señor presidente. Señor conseller, decía usted 
que las actividades que organiza Diplocat tienen como 
misión que se conozca el debate que se está llevando 
a cabo en Cataluña sobre la cuestión soberanista, y se 
dé conocimiento a todas las posturas. Muy bien, pero, 
claro, es que si el señor Royo se dedica a insultar en 
Twitter a aquellos que estamos a favor de la unión en-
tre todos los catalanes y de los catalanes con el resto 
de españoles, pues es evidente que queda desacredita-
do lo que usted acaba de decir sobre el Diplocat. Si el 
presidente o el cargo directivo del Diplocat se dedica 
a insultar a una parte de los catalanes por Twitter, es 
evidente que lo que usted dice no es cierto.

Insisto: dedique el dinero de los catalanes para todos 
los catalanes, y no solo para algunos; promueva la in-
versión en Cataluña y no abra, por favor, delegaciones 
en el Vaticano. Usted me decía: «¿Tiene usted contacto 
con el papa?» Pues la verdad es que no –la verdad es 
que no–, no llego a ese nivel. Pero yo sí que le tengo 
que preguntar a usted, porque sí que usted es el jefe de 
la acción exterior de Cataluña, qué inversiones ha obte-
nido o pretende obtener en el Vaticano, cuántos turis-
tas vaticanos van a venir a Cataluña, cuántos turistas 
vaticanos o cuántas empresas vaticanas van a venir a 
Cataluña. No sé si hay una comunidad catalana en el 
Vaticano, o si van a promover el turismo catalán entre 
los cardenales. Es que no tengo ni idea. 

Porque lo que usted dijo es que esta delegación no te-
nía como único objeto tratar los asuntos religiosos. 
Pues entonces, dígame usted, no sé, a lo mejor vamos 
a hacer aquí un paquete de atracción turística para los 
cardenales. No tengo ni idea. ¿No ve que esto es ridí-
culo, que todo el mundo le dice que no, que Italia le 
dice que no reconoce su delegación, que en su dele-
gación, además, no hay nadie, o es que si hay alguien 
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todavía es peor, porque no tenemos ni idea de lo que 
hacen?

Yo le digo: por favor, póngase a trabajar conjuntamen-
te con la diplomacia española para lo que es impor-
tante y para lo que sí que tiene competencia, que es 
internacionalizar la economía y mejorar las condicio-
nes de vida de los catalanes. Porque su política, la po-
lítica de acción exterior que están ustedes llevando a 
cabo, divide tanto que les divide a ustedes mismos. 
Hoy es el día en el que eso queda demostrado. Déjen-
se de Diplocats y de sus 3 millones de euros al año en 
este organismo.

Revisen también si es necesario tener una delegación 
en Bruselas, que no es una representación permanen-
te, porque no somos un estado –ya sé que a usted le 
gustaría, pero es que no somos un estado–, porque la 
Unión Europea dice que no se puede tener una repre-
sentación permanente, se puede tener una delegación.

Lo que me importa es que esa delegación nos cuesta 
a todos los catalanes 1 millón de euros anuales, igual 
que la segunda delegación más cara, que es la de Nue-
va York, en 2014 nos costó a todos los catalanes me-
dio millón de euros anuales, 503.853, para ser más 
exactos; la delegación en París, 413.600; la de Berlín, 
313.400 euros, y la de Londres, que es la más baratita, 
por así decirlo, nos costó 300.000 euros anuales. Es 
decir, por la más baratita, 25.000 euros al mes, paga-
mos, y por la más cara, 83.000 euros al mes. 

Eso sí, yo, este diputado, que también está en la Comi-
sión de Bienestar social..., pues nos cansamos de pedir 
a la consellera de Bienestar Social que por favor pa-
gue lo que se les debe a los dependientes. No que se 
les dé más presupuesto, no, no, que se les pague lo que 
se les debe, a los dependientes y a los discapacitados. 
En cambio, nos estamos gastando millones de euros 
en acción exterior para promover el separatismo. ¿De 
verdad creen que esto es moral? Pregúntenselo al papa 
en la delegación del Vaticano.

Miren, si no están ustedes dispuestos a llevar a cabo 
una acción exterior que vaya en favor de todos los ca-
talanes, dejen paso de una vez a quienes queremos go-
bernar para todos y defender en el exterior los intere-
ses económicos de todos dentro de las competencias 
de Cataluña.

Y para eso hay algo muy sencillo que yo les pido que 
hagan, que ahorra dinero, y es que utilicen los recur-
sos y las instalaciones que se les han ofrecido, de las 
embajadas, delegaciones diplomáticas, consulares y 
misiones comerciales y culturales de España, aprove-
chando las sinergias que esa red diplomática genera, y 
promuevan Cataluña como destino turístico y cultu-
ral, adoptando una política coordinada, también, con 
las instituciones españolas. Para eso no hacen falta de-
legaciones en el Vaticano.

Muchas gracias.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyor Fran-
cesc Homs. 

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, abans 
de continuar informant-lo amb precisió sobre tot el 
que estem fent en matèria d’acció exterior, que reite-
ro l’agraïment que me’n doni l’oportunitat, tres apunts 
sobre el que vostè ara exposava, que em penso que 
mereixen una directa rèplica per part meva, no?

Primer, nosaltres no insultem, simplement discrepem 
de gent com vostès. Li haig de dir que el senyor Royo 
tampoc insulta, és una persona molt educada i molt 
eficaç. I crec que això és contrastat per molta gent di-
versa, de diferent sensibilitat, també. 

Segona consideració. Jo crec que vostè acaba d’exhibir 
un coneixement sobre el que és el Vaticà, diguem-ne, 
bastant millorable, tinc la sensació. Però, vaja, com 
que abans, en la primera de les intervencions, ens ha 
explicat el que ens diria el papa, estarem a l’expectati-
va sobre el coneixement que vostè ha acreditat respec-
te al que és el Vaticà i la Santa Seu.

I tercera consideració. Diguem-ne, realment vostès 
són molt originals i divertits, i exhibeixen una cohe-
rència creixent a mesura que van obtenint més resul-
tats a les Espanyes. Han pactat amb el Partit Socialis-
ta Obrer Espanyol, d’Andalusia, un acord a partir del 
qual han decidit que s’han de crear quaranta oficines 
a l’exterior, ni més ni menys que quaranta oficines a 
l’exterior. Realment, vostès són, diguem-ne, uns au-
tèntics incoherents, no? (Remor de veus.) Jo els felici-
to, perquè vostès aquí ens demanen que ens incorpo-
rem i que ens integrem al sistema de les ambaixades 
espanyoles, i aleshores pacten a Andalusia –que, com 
tothom sap i tothom coneix, els surten els diners per 
les orelles i no tenen problemes ni de tresoreria ni de 
finançament–, doncs, obrir ni més ni menys que qua-
ranta oficines, la qual cosa..., els admeto que nosaltres 
hem quedat, vaja, frustrats, diguéssim. Perquè tení-
em la sensació que haver obert deu delegacions, que 
són les que tenim en aquests moments..., ens sembla-
va un excés, i, vaja, ho fèiem amb una prudència, a 
més a més mirant d’estalviar pertot arreu, no? Però, 
clar, vostès ens han passat. Jo quedo..., realment em 
trec el barret, diguem-ne, de la seva determinació i, 
òbviament, de la seva confiança en el servei exterior 
de l’Estat espanyol, eh? Perquè que arribin a la con-
clusió que per promoure la política industrial i l’ac-
ció comercial d’Andalusia, que, diguem-ne, després 
de Califòrnia, crec que és la que deu venir en el món 
mundial, es necessitin quaranta oficines a l’exterior 
–cosa que jo no poso en qüestió, sinó que, diguem-ne, 
si ho diuen vostès és que deu ser d’aquesta manera–, 
realment, no encaixa per enlloc amb l’exposició que 
vostè ha fet aquí i amb les demandes que vostè aquí 
ha situat, no?

Fetes aquestes consideracions, continuaré amb l’expli-
cació que abans li relatava i que vostè mostrava, di-
guem-ne, tenir-hi tant interès, no?

Nosaltres continuem amb el que es denomina «busi-
ness as usual», perquè el Govern, malgrat el moment, 
creiem que no s’ha d’aturar ni deixar de banda cap 
dels seus compromisos.
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El Govern ha aprovat també, en aquest sentit, doncs, 
el passat 21 d’abril, el Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior, que pretén actualitzar la normati-
va referent a les comunitats catalanes a l’exterior, que, 
si no ho recordo malament, era de l’any 96, no?

El Govern també va aprovar el passat 28 d’abril un 
acord de col·laboració amb la UNESCO per desple-
gar el Programa de destacament d’experts a la seu de 
París, en el marc del memoràndum d’entesa entre la 
UNESCO i la Generalitat.

El Parlament va aprovar, com vostè deu saber, el dia 
22 d’abril, el Pla director de cooperació al desenvolu-
pament 2015-2018, que fixa com a objectius prioritaris 
els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels 
pobles. De fet, es tracta del quart pla director de la po-
lítica pública de cooperació, que reafirma el compro-
mís del Govern de Catalunya amb la llibertat, la jus-
tícia global i la solidaritat internacional, que recull la 
Llei catalana de cooperació al desenvolupament.

Continua el nostre compromís amb les xarxes de co-
operació territorial, siguin europees, com ara l’eurore-
gió, o de caràcter mundial, com la xarxa de Governa-
dors sobre Clima i Boscos, que presideix Catalunya i 
que aquesta setmana s’ha reunit a Barcelona i ha con-
vocat deu governadors per debatre el compromís amb 
el medi ambient i el canvi climàtic.

O un darrer exemple. El Govern també vetlla per ga-
rantir la màxima coherència i coordinació de les seves 
actuacions amb les altres administracions públiques 
de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.

Li podria continuar posant exemples de l’acció que 
fem en matèria d’acció exterior, però se m’acaba el 
temps. En qualsevol cas, òbviament, estic a la seva 
disposició per al que convingui.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

(Pausa.)

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, iniciem el se-
gon punt de l’ordre del dia, que són les preguntes amb 
resposta oral. 

Pregunta 
al Govern sobre la política de vacunació  
(tram. 310-00550/10)

I comencem amb les preguntes al Govern. La primera 
pregunta és sobre la política de vacunació. La formula 
la il·lustre senyora Alba Vergés, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Conseller... Bon dia a tothom. Les 
persones republicanes pensem que només amb perso-
nes lliures podrem decidir una societat garant de la 
cosa pública. Les vacunes en són un exemple clar. No 
és més important la protecció individual que la pro-

tecció col·lectiva que poden representar; hi són for-
tament presents les dues, i així han de ser presents 
també a l’hora de la presa de decisions. Perquè les per-
sones siguin lliures han d’estar...

(Remor de veus.)

La presidenta

Un moment, senyora diputada. Esperi un moment, si 
us plau, eh? (Pausa.) Si vol, pot tornar a començar.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Ara que ja està tothom al seu lloc, 
bon dia a tothom, eh? Les persones republicanes pensem 
que només amb persones lliures podrem decidir una so-
cietat garant de la cosa pública. I les vacunes en són un 
exemple clar. No és més important aquella protecció in-
dividual que la protecció col·lectiva que poden represen-
tar; hi són fortament presents les dues, i així han de ser 
presents també a l’hora de la presa de decisions.

Perquè les persones siguin lliures han d’estar infor-
mades i ben informades. Com podem garantir des de 
Catalunya aquesta bona informació és clau. El Parla-
ment va organitzar una jornada al CAPCIT, el Consell 
Assessor del Parlament de Ciència i Tecnologia, on es 
va presentar i debatre entorn del seu document titulat 
Les vacunes, una necessitat per a la salut, un bé social, 
molt interessant i recomanable, per cert. Coincidíem 
tots els grups que la nostra participació a la jornada no 
era rellevant; ho era poder tenir bona informació, que 
havíem demanat al CAPCIT com a experts. I això vo-
lem, la millor informació per a tota la població perquè 
pugui prendre la millor decisió individual, sense obli-
dar que té incidència en tot el col·lectiu.

Conseller, les nostres preguntes van entorn de tot això. 
Ens pot explicar de forma senzilla, si pot ser, quin és 
el procediment per incloure una vacuna al nostre catà-
leg i al nostre calendari de vacunacions? Quins són els 
filtres, els comitès científics que hi intervenen, quins 
requisits es demanen? Què fa que una vacuna pugui 
estar al calendari sistemàtic i recomanat de vacuna-
cions i què fa que d’altres siguin simplement recoma-
nades i, per tant, no són a cartera pública? Hi ha gaire 
diferència entre el nostre catàleg de vacunacions amb 
el d’altres països de característiques poblacionals sem-
blants? Ha encarregat, conseller, un nou informe al 
Comitè de Bioètica i al Consell Assessor de Vacunes 
que inclogui també el seu parer expert sobre l’obliga-
torietat que està a debat?

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputada, com vostè diu, 
les vacunes són la intervenció preventiva amb una mi-
llor relació de cost-efectivitat.
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Miri, a Catalunya, amb el calendari vacunal vigent, i 
al qual després em referiré, de l’any 1984 a l’any 2014, 
hem evitat 35.000 casos de malaltia, eh?, una xifra crec 
que prou contundent. Posem al voltant de 3 milions de 
vacunes al voltant d’1 milió i mig de persones en quasi 
1.300 centres vacunals que tenim. Per tant, crec que, 
des del punt de vista de cobertura vacunal en termes de 
població, estem en uns estàndards de seguretat; millo-
rables, però estem dins dels percentatges de seguretat.

Dit això, aquest desgraciat incident –i em referiré tam-
bé a la nostra preocupació per l’evolució del nen que 
tenim ingressat a la unitat de cures intensives de Vall 
d’Hebron i que ens preocupa que se’n surti– ha sigut 
un element, desgraciadament, reactivador d’una po-
lèmica que no s’hauria de donar. Crec que això ens 
obliga també, d’alguna manera, a reafirmar tots els 
plantejaments fins ara existents respecte a la vacuna-
ció, i també ens obliga o ens reobliga a ser més encara 
actius amb la informació adequada perquè es puguin 
prendre les decisions oportunes.

En el cas de l’avaluació del calendari vacunal, el ca-
lendari vacunal l’elabora l’Estat, en base al Consell 
Assessor de Vacunes estatal, i aquest té un –entre co-
metes– «obligat compliment» en l’àmbit de tot l’Estat. 
Malgrat això, en alguns casos, algunes comunitats, 
com és el cas de Catalunya, hem adoptat petites recti-
ficacions en termes dels períodes a donar.

Sí que és cert que nosaltres, a diferència d’altres co-
munitats autònomes, tenim afegida la vacuna de la tos 
ferina a les embarassades i tenim afegida la vacuna-
ció de l’hepatitis A. Però, dit això, nosaltres comptem 
amb un consell de vacunes, comptem amb tot l’asses-
sorament científic, i hem demanat un altre cop al con-
sell de bioètica que es pronunciï i si ratifica o no el que 
va fer en el seu moment, l’any 2007, dient que l’obli-
gatorietat de la vacunació, mentre la població no vacu-
nada fos petita i no fos important, no seria un element 
d’actuació, sinó que l’element d’actuació més impor-
tant seria el de la persuasió. A la persuasió, com hi 
hem d’arribar? Hi hem d’arribar a través del sistema 
públic, hi hem d’arribar a través dels nostres pedia-
tres i a través dels nostres metges de família. Estem 
treballant amb els professionals d’ensenyament tam-
bé perquè, quan comenci el proper curs..., com podem 
incidir sobre les famílies no vacunades, perquè és el 
focus on concentrem aquest problema. I, per tant, es-
tem molt actius en tot això...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de Salut

...sent molt conscients que és un exercici de respon-
sabilitat col·lectiva... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon al conseller i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

Senyora diputada...

Alba Vergés i Bosch

Sóc conscient que no em podrà respondre l’última 
pregunta, però nosaltres creiem que és un error pensar 
que les persones que decideixen no vacunar-se o no 
vacunar els seus fills són persones desinformades. Tot 
el contrari, acostumen a ser aquelles que més infor-
mació tenen, les que més s’han documentat per pren-
dre la millor decisió. El que ens preocupa és quina in-
formació i si és una bona informació.

Per tant, com pensen fer des del Govern de la Gene-
ralitat que aquella informació que tenen sigui la més 
fonamentada en l’evidència científica i explicada pels 
experts i, per tant, a través de decisions lliures i in-
dividuals, aconseguim aquest bé col·lectiu social que 
defensem tots.

Gràcies.

La presidenta

Passem a la següent pregunta, que és sobre l’estació 
intermodal del Camp de Tarragona del Corredor Me-
diterrani.

Pregunta 
al Govern sobre l’estació intermodal 
del Camp de Tarragona del Corredor 
Mediterrani (tram. 310-00551/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Josep Andreu Domin-
go, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Josep Andreu Domingo

Gràcies, presidenta. Conseller, si no hi ha cap atzucac 
més, aquests cinquanta-vuit quilòmetres del Corre-
dor Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita, amb tota 
probabilitat, el mes de novembre, uns dies abans de 
les eleccions espanyoles, quedaran en funcionament.

Però és cert que en el camí hem perdut diverses ca-
racterístiques d’aquest tram del Corredor Mediterra-
ni. Només és amb ample internacional fins al sud de 
Reus, on ha d’ubicar-se la futura estació de Mas Iglé-
sies, i del tercer fil queda ratificat que ni es farà en 
absolut, i també tenim que l’estació de Reus, l’estació 
intermodal, de moment no hi figurarà.

Home, Reus és una ciutat amb cent mil habitants. Crec 
que hauríem de reclamar absolutament que hi hagu-
és una estació i, si no, un baixador provisional, per-
què el tren baixarà a vint-i-cinc quilòmetres per ho-
ra per poder passar per l’intercomunicador i, en canvi, 
no podrem pas pujar-hi; tornarà a accelerar i seguirà 
fins a Cambrils. No podríem..., quina pressió podríem 
fer entre l’ajuntament, la Generalitat, perquè el mes de 
novembre això fos una realitat?

La presidenta

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

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustríssim 
alcalde i diputat, bé, vostè coneix perfectament aques-
ta situació. Les obres del Corredor Mediterrani van 
iniciar-se l’any 2000, teòricament. Estem al 2015 i, de 
fet, un tram molt petit –un tram molt petit–, el tram 
comprès entre Vandellòs i Tarragona, efectivament a 
final d’any sembla que es culminarà. Es culminarà en 
un marc encara d’una certa o d’una important confu-
sió, perquè a hores d’ara ningú, cap autoritat de l’Es-
tat, ni nosaltres com a govern de Catalunya estem en 
condicions d’aclarir amb precisió si tindrem doble via 
amb ample internacional o no.

Per tant, aquest marc de confusió és lamentable, és 
absolutament reprovable i castiga l’activitat econòmi-
ca. Ens castiga fortament, i així ho hem denunciat i 
vostè ho ha fet, i tot el territori ho ha fet. Es castiga 
l’activitat econòmica i es castiguen també els serveis 
ferroviaris per als ciutadans que volen utilitzar el tren 
com un mode fiable de mobilitat i de transport públic. 
L’alta velocitat situada a l’estació del Camp de Tarra-
gona va fracassar. L’estació del Camp de Tarragona, 
en aquests moments, té un nombre de viatgers que 
deu ser a penes la meitat del que té l’estació de Girona 
d’alta velocitat. Per tant, dues estacions que haurien de 
jugar aquest paper no l’estan jugant.

Això ens obliga a situar una solució estratègica de ve-
ritat, que passa, en primer lloc..., en primer lloc, a mi 
em sembla que és el més urgent que hem de fer per re-
soldre, per fi, on posem l’intercanviador que connecti 
la via convencional de tren amb la via d’alta velocitat, 
perquè, si no, mai de la vida connectarem de veritat el 
sistema Reus, el sistema Tarragona amb l’alta veloci-
tat, amb l’entorn metropolità de Barcelona.

En el segon torn li completo la informació segons a 
vostè li convingui.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’il·lustríssim senyor di-
putat.

Josep Andreu Domingo

Gràcies, conseller. Aquests setze anys per fer cinquan-
ta-nou quilòmetres evidencien la importància que té 
per al Govern d’Espanya el Corredor Mediterrani, ja 
sigui de governs del PP o de governs del PSOE.

Però, miri, jo crec que també nosaltres hem fet po-
ca pressió en el tema que es faci encara que sigui un 
baixador provisional. A l’estació de Barcelona hem 
tingut obres al passeig de Gràcia i en uns barracons 
venien els tiquets. Hauríem d’arbitrar una fórmula 
amb què fos possible que en sis mesos es fes aquest 
baixador, perquè, si no, serà una vergonya per a tots 
nosaltres veure el tren que quasi para i que no hi po-
den pujar cap ni un dels passatgers ni de la ciutat de 
Reus, ni de tot aquest entorn de més de 150.000 ha-
bitants...

La presidenta

Senyor diputat... Té la paraula l’honorable conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Sí, moltes gràcies. En els acords d’inici de legislatura es 
van aprovar els 185 milions que s’estan invertint ara per 
fer aquest corredor, aquest tram de corredor. Efectiva-
ment, la incoherència del ministeri no és d’ara, és des de 
sempre, és històrica, des de l’any 2000. I, per tant, més 
enllà que es vagin complint els acords que hem subscrit 
en aquesta legislatura, és evident que aquest corredor es-
tratègic no ha estat mai prioritari per a les autoritats de 
l’Estat.

Hem de ser exigents. Abans de l’estiu es traurà l’es-
tudi informatiu de l’intercanviador, i és evident que, 
si al setembre hi ha eleccions, deu ser perquè no hi 
confiem gens i tenim ganes de poder prendre nosaltres 
amb absoluta llibertat aquest tipus de decisions estra-
tègiques pel progrés de Catalunya, per la mobilitat i 
també, doncs, per l’activitat econòmica. Vostè ho co-
neix, i jo crec que en aquest sentit només podem fer 
que mantenir una agenda de treball ordinària, clara, 
precisa, impulsar-la en el marc de les nostres compe-
tències i buscar solucions de fons, que és el que procu-
ra fer el Govern.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les taxes universitàries.

Pregunta 
al Govern sobre les taxes universitàries 
(tram. 310-00541/10)

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

Lorena Vicioso Adria

Bon dia, conseller. Miri, a començament de juny 
vam conèixer quines eren les taxes universitàries per 
al proper curs 2015-2016. Per tercer any consecutiu, 
hem pogut constatar que les taxes queden congela-
des respecte a l’any anterior, però el que vostès no 
expliquen és que des del 2011 s’han incrementat un 
69 per cent i un 291 per cent el preu dels estudis uni-
versitaris.

El nostre grup vol saber quin és el motiu pel qual 
les taxes catalanes són les més cares de tot l’Es-
tat espanyol. També volem saber quants estudiants 
van abandonar la universitat el 2014-2015 i quants 
s’han vist obligats a matricular-se de menys assig-
natures.

La presidenta

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

Senyora presidenta... Senyora diputada, començo per 
fer-li constar que aquest curs 2015-2016 està previst 
que es mantinguin els mateixos imports dels preus 
universitaris del curs anterior.

També li faig constar que, tot i no tenir les transfe-
rències de les beques, que fa més de vint anys que re-
clamem a l’Estat, el Govern va iniciar el curs 12-13 
un nou sistema de preus i beques en el qual els preus 
públics passaven a dependre, amb caràcter general, 
del nivell de renda i dels membres de la família, de la 
unitat familiar, a través del sistema de beques Equi-
tat per tal de bastir un sistema que garantís l’accés a 
la universitat per a tots aquells que arriben a les seves 
portes.

Per donar-li més detalls, primer, com ja li he dit, es 
mantenen els preus del curs anterior. Dos, es manté 
l’opció de bonificació del 30 per cent en els màsters 
no professionalitzants. Tercer, es mantenen les beques 
Equitat. Quart, es mantenen les opcions de fracciona-
ment del pagament com en el curs anterior, i s’articula 
un sistema de préstecs amb deu fraccionaments, mit-
jançant l’AGAUR, amb cost molt petit. Cinquè, s’afe-
geix la possibilitat que les universitats prevegin un 
tractament especial a estudiants amb situacions es-
pecífiques sobrevingudes que afectin l’aplicació dels 
preus del decret.

I, pel que fa a les beques Equitat, es manté el llindar 1 
per a estudiants amb requisits econòmics i nota entre 
5 i 5,5. Segon, es manté la bonificació a les enginyeri-
es. Tercer, es millora el tractament dels col·lectius més 
vulnerables.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Lorena Vicioso Adria

Senyor conseller, no m’ha respost cap pregunta. I li di-
ré jo les dades, ja que no me les diu vostè. La preins-
cripció des del 2011 ha baixat un 10 per cent, i el 2013 
–ja que vostè, el 2014, no m’ho ha dit– vam veure no-
tícies que deien que tres mil estudiants van abandonar 
els seus estudis. Catalunya és el segon país amb més 
desigualtats, i també som el sisè país amb les taxes 
més cares de tot Europa. Tampoc m’ha respost la pre-
gunta de per què tenim les taxes més cares de tot l’Es-
tat espanyol.

Vostès estan construint un model universitari que ex-
pulsa les classes populars d’aquesta universitat. No 
deixem d’escoltar que ens volen apropar a un model 
europeu, però a quin model es refereixen? No deu ser 
pas el nòrdic o l’alemany. Països com Alemanya, alta-
ment qualificats professionalment, tenen estudis supe-
riors totalment gratuïts i també ofereixen beques per 
garantir aquesta igualtat de què vostè parla.

I, miri, conseller, no parli tant de les beques, més que 
res perquè ni tan sols surten del seu pressupost. Sap 
perfectament que a nosaltres ens tindrà al costat per 

demanar més finançament a les universitats catalanes 
i també per al traspàs de les beques, per demanar-li-ho 
a l’Estat espanyol. Però en la situació en què estem li 
demanem que doti de més pressupost aquestes beques 
Equitat perquè el cost no recaigui a sobre les univer-
sitats, que cada vegada estan massa escanyades pres-
supostàriament, ni tampoc recaigui sobre les esque-
nes de les famílies, que han de pagar una matrícula 
tan elevada. Vostès estan construint un model que ens 
condemna als joves de la classe treballadora com jo a 
anar a servir cafès a Londres o a anar a buscar-nos la 
vida a Alemanya i arreu d’Europa. I, a sobre, la nova 
Llei de l’FP ha sigut una oportunitat perduda per eli-
minar les taxes que limiten l’accés també als estudi-
ants de l’educació superior.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Recordo que en aquests anys hi ha hagut un increment 
important d’estudiants a la formació professional su-
perior. El que cal mirar és el global d’educació supe-
rior, i el global d’educació superior s’està mantenint 
perfectament bé, ateses totes les variables demogrà-
fiques.

Li mantinc que, partint de la dada dels estudiants que 
arriben a les portes de la universitat, l’accés a la uni-
versitat està garantit amb un sistema de beques per-
fectament raonables, alhora que es manté la possibili-
tat d’una universitat viable i que ofereixi titulacions i 
graus de qualitat.

El dia que la hisenda catalana tingui els mateixos re-
cursos que la hisenda alemanya, ens ho podrem plan-
tejar.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el cas de diftèria detectat 
recentment i la política de vacunacions.

Pregunta 
al Govern sobre el cas de diftèria 
detectat recentment i la política de 
vacunacions (tram. 310-00544/10)

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

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, aquesta és la se-
gona pregunta sobre el mateix tema que li fem avui, 
i això demostra la importància de l’aparició d’aquest 
cas de diftèria després de trenta anys sense aquesta 
malaltia a casa nostra.

El fet és que aquestes darreres setmanes els mitjans de 
comunicació s’han fet ressò, malauradament, d’un cas 
de diftèria en un nen de sis anys no vacunat, resident 
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a Olot, que continua ingressat a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron en un estat greu, rebent el tractament espe-
cífic per a aquesta malaltia. Des del nostre grup parla-
mentari, volem transmetre al nen i a la seva família el 
nostre desig i esperança d’una total recuperació el més 
ràpida possible.

En aquest sentit, hem sabut que l’Agència de Salut Pú-
blica, en coordinació amb els professionals assisten-
cials, des que es va confirmar el diagnòstic d’aquest 
cas de diftèria, està portant a terme les actuacions pre-
ventives i de control de salut pública pertinents en di-
ferents àmbits, tant en l’àmbit comunitari com en el 
sanitari, per tal d’evitar l’aparició de la malaltia en les 
persones que han mantingut un contacte estret amb el 
pacient.

Darrerament, l’Agència de Salut Pública ha recordat 
la importància de complir amb aquest calendari va-
cunal en els infants per evitar que reemergeixin ma-
lalties greus que pràcticament havien desaparegut en 
el nostre entorn. Per aquest motiu, des del nostre grup 
parlamentari, valorem positivament l’actuació del De-
partament de Salut i del seu conseller, naturalment, i 
voldríem conèixer amb més detall el capteniment del 
Govern referent a l’actual política de vacunacions i a 
la previsió de noves actuacions que es podrien derivar 
d’aquest fet. Perquè, en conseqüència de l’aparició ma-
laurada d’aquest cas, ha ressorgit la polèmica, que no 
és nova, al voltant de la conveniència o no de vacunar 
els infants. El Departament de Salut ha manifestat la 
manca d’evidència científica de moltes informacions 
que circulen per la xarxa, i fins i tot el Col·legi de Met-
ges de Barcelona es planteja la possibilitat d’obrir un 
expedient sancionador als professionals col·legiats que 
promoguin no vacunar.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputada Renom, miri, el 
tema de les vacunes és un tema, com diu vostè molt 
bé, reincident, però crec que és un tema no de debat 
ideològic, sinó, en tot cas, de debat de valors. Crec que 
hi ha una evidència científica que és la que és, cone-
guda per tots, àmpliament difosa. Això fa que el 95 
per cent de la població catalana, pràcticament, estigui 
vacunada; per tant, és prou coneixedora del tema, del 
risc que comporta. I crec que hem de reobrir, si escau, 
aquest debat, i hem de reobrir-lo amb serenitat i sobre-
tot en contraposició de debats científics i no de debats 
ideològics.

Jo crec que la vacunació és obvi que comporta el que 
comporta. Ben senzill: no teníem diftèria a Catalu-
nya; l’únic nen que té diftèria a Catalunya, malaura-
dament, és un nen que no estava vacunat i que esta-
va en un entorn de nens que estaven vacunats, n’eren 
portadors i no tenen la diftèria. Per tant, jo crec que 
és una evidència clara. Crec que aquí sí que és evident 

que ens hem d’esforçar en la informació científica, pe-
rò també en el debat sobre valors. Perquè no solament 
la responsabilitat de vacunar-te comporta protegir la 
teva salut, assumint o no assumint un risc, que hi és en 
tot medicament que prenguem, sigui una vacuna, si-
gui un medicament, sigui fins un àpat. Tot té risc, eh? 
Per tant..., però és un risc que és absolutament despro-
porcionat, en sentit menor, respecte a contraure la ma-
laltia. Aquest debat no solament està en aquest sentit, 
sinó que està en el sentit de l’externalitat que suposa 
no vacunar-te; és el perill en què poses la resta de la 
comunitat amb aquelles malalties que tu puguis tenir 
i ser-ne transmissor. No és el mateix decidir no vacu-
nar-te del tètanus que decidir no vacunar-te de la dif-
tèria.

També la situació de memòria històrica fa que molta 
gent cregui que malalties que ja no es donen estan era-
dicades. No, estan eliminades, que no vol dir eradica-
des. Que no vegem ja cap cas de pòlio, que no veiés-
sim casos de diftèria no vol dir que la malaltia estigui 
eradicada, sinó que està eliminada, precisament per 
l’eficàcia de la vacunació.

Per tant, aquests aspectes de debat jo crec que són els 
aspectes de debat sobre els quals hem d’incidir. El de-
bat científic també, la màxima divulgació i difusió 
també, però aquell que vol tenir la informació té al 
seu abast, en una xarxa pública, un metge, un pedia-
tre, una infermera que el poden informar a bastament 
i tenir la informació el més adequada possible.

I deixi’m dir també que, malgrat la seguretat que hem 
demostrat com a sistema públic en aquest cas, no hem de 
córrer aquests riscos; no vull córrer aquests riscos, mal-
grat que el sistema ha respost impecablement a la situa-
ció d’aquest brot de diftèria.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la interlocutòria del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya relativa al 
procés de preinscripció i matriculació escolars.

Pregunta 
al Govern sobre la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya relativa 
al procés de preinscripció i matriculació 
escolars (tram. 310-00545/10)

Formula la pregunta la il·lustre senyora Ramona Bar-
rufet, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Ramona Barrufet i Santacana

Gràcies, presidenta. Honorable consellera, els atacs 
envers la llengua catalana durant la present legislatura 
han estat constants per part del Govern del Partit Po-
pular, no només des de l’àmbit polític, també intentant 
influir i pressionant des de l’àmbit jurídic. És a dir, 
s’intenta guanyar als tribunals allò que no es guanya 
en aquest Parlament.

A Catalunya no hi ha problemes amb la llengua. Valo-
rem el castellà igual que valorem el català, i a les nos-
tres aules s’aprenen els dos per igual. El nostre horitzó 
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és aprendre com més llengües millor. I és per això que 
el Departament d’Ensenyament va iniciar el Pla per al 
plurilingüisme. Els nostres alumnes, a part de les du-
es llengües oficials, també reben assignatures en altres 
llengües estrangeres. Però la utilització de la llengua 
per crear un debat que no existeix és vigent i denota 
una forta ignorància de la realitat del nostre país.

La Llei d’educació del Partit Popular, la LOMQE, va 
incorporar una disposició addicional, concretament la 
38, on s’especificava que tots aquests pares que no tro-
bessin una oferta formativa en llengua castellana po-
dien sol·licitar sis mil euros per a l’escolarització dels 
seus fills, disposició addicional dedicada i dirigida 
amb molt afecte a Catalunya.

L’últim episodi que coneixem del ministeri és la pre-
sentació d’un contenciós administratiu contra el pro-
cés de preinscripció dels nostres alumnes. Segons el 
ministeri, el fet que en el procés de preinscripció no 
es sol·licités la llengua vehicular en la qual els pares 
volien escolaritzar el seu fill anava contra la normati-
va vigent. En realitat tots sabem que els pares a l’ho-
ra de triar l’escola dels seus fills no ho fan per motius 
de llengua. El ministeri volia invalidar el procés de 
preinscripció i generar inseguretat a les famílies ca-
talanes, amb la intenció de derogar la regulació que 
la Llei d’educació realitza del règim lingüístic del sis-
tema educatiu de Catalunya a través d’actuacions ju-
dicials.

Consellera, la setmana passada vam conèixer el pro-
nunciament del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya sobre aquest contenciós administratiu iniciat per 
l’Estat espanyol. És per això que voldríem saber quina 
valoració fa la consellera d’Ensenyament de la sentèn-
cia d’aquest tribunal sobre el procés de preinscripció i 
matriculació.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable consellera 
d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, evi-
dentment la posició del departament és de satisfacció 
per aquesta resolució, perquè el procés de matricu-
lació derivat de la preinscripció està funcionant amb 
tota normalitat i perquè s’ha posat de manifest una 
vegada més que aquest imaginari que s’ha volgut cre-
ar el mateix Tribunal Superior de Justícia diu que no 
existeix. No existeix el suposat dret a demanar plaça 
en funció de la llengua.

Per tant, què diu el tribunal? El tribunal diu que no 
estaven desinformats els usuaris i, per tant, no proce-
deix enviar un milió i mig de notificacions amb ca-
ràcter individual, com pretenia el ministeri que fes el 
departament, per informar la població afectada. Per 
tant, diu: «No estaven desinformats.» I, a més a més, 
diu: «No procedeix en el moment de la matrícula con-
signar la llengua, perquè aquesta opció com a tal no 
existeix.»

El que sí que existeix –i ho hem de poder repetir– és 
un model d’escola catalana que garanteix que el català 
és la llengua normalment emprada, com diu la LEC, 
que garanteix un domini anàleg i equivalent del català 
i el castellà a l’acabar l’obligatòria, i que garanteix el 
domini d’una llengua estrangera i permet la utilització 
de la llengua estrangera en continguts curriculars. És 
una qüestió d’aprenentatge, no de percentatges, i és el 
projecte lingüístic de cada centre el que ha de poder 
graduar i modular com es completa aquest camí que 
hem dissenyat per a tots els ciutadans catalans.

No podem obviar que la pretensió final d’aquesta in-
terlocutòria és canviar el model posant un 50 i 50 per 
cent. Aquesta és la voluntat del ministeri actual, pe-
rò continuarem defensant el nostre model, garantint 
aquesta dimensió plurilingüe que farà que la nostra 
escola sigui, a nivell lingüístic, equiparable al marc 
europeu en llengües, que aquest és realment el nostre 
principal objectiu.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’impacte de l’activitat 
del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Pregunta 
al Govern sobre l’impacte de l’activitat  
del Circuit de Barcelona-Catalunya 
(tram. 310-00546/10)

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

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller Puig. Aquest 
any s’han commemorat els vint-i-cinc anys dels grans 
premis de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalu-
nya, una instal·lació que va ser possible gràcies a l’im-
puls de la formació d’un consorci entre la Generalitat 
de Catalunya, el Reial Automòbil Club de Catalunya 
i l’Ajuntament de Montmeló. Des de la seva inaugu-
ració oficial, al setembre de l’any 91, han estat moltes 
i moltes les competicions, tant d’automobilisme com 
de motocicletes, que s’han celebrat en aquest equipa-
ment. I més enllà dels dos esdeveniments que tots co-
neixem, com els grans premis de Fórmula 1 i el Mo-
toGP, de motocicletes, al circuit, de fet, s’hi porten a 
terme moltes altres activitats en el món del motor.

Per altra banda, un circuit d’aquestes característiques 
estem segurs que és un banc de proves; és un banc de 
proves en el disseny, en l’aerodinàmica, en els temes 
de fabricació i de mecànica –els canvis, les direcci-
ons, les suspensions. I tota aquesta recerca que s’aplica 
a la Fórmula 1 i a la MotoGP, després tot això s’aplica 
també en el sector del motor i de l’automoció. I la in-
dústria de l’automoció a Catalunya és un dels sectors 
industrials més dinàmics. A Catalunya tenim un eco-
sistema, de fet, de la indústria de l’automoció que va 
des de la recerca, el disseny, la fabricació, a les em-
preses auxiliars, a una xarxa de serveis i venda i post-
venda, sobretot també a uns professionals de primer 
ordre, com tots sabem, tant en motocicleta com en 
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automobilisme, i amb una afició esportiva sens dubte 
molt vinculada al món del motor.

Catalunya també, per altra banda, és una potència tu-
rística. L’any 2014 ens van visitar gairebé 21 milions 
de turistes, dels quals 16,8 eren de fora de l’Estat es-
panyol. Per tant, la indústria i el turisme són dos dels 
pilars que creiem que han de donar creixement a la 
nostra economia i han de liderar la recuperació econò-
mica, i hem de ser capaços de generar amb això nova 
ocupació.

El fet de comptar amb un equipament com el Circuit 
de Barcelona-Catalunya, que estem segurs que és un 
element de dinamització econòmica del país, que im-
pacta favorablement sobre la indústria, que impacta 
favorablement sobre l’activitat econòmica i també fa-
vorablement sobre la dinamització del seu entorn més 
immediat..., conseller, la nostra pregunta és: quina va-
loració fa de l’impacte econòmic i social que té el Cir-
cuit Barcelona-Catalunya al nostre país?

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. Té tota la raó, 
el valor del Circuit de Barcelona-Catalunya, anterior-
ment Circuit de Montmeló, s’ha de mirar amb aques-
ta perspectiva d’aquests darrers vint-i-cinc anys, però 
també sobretot des d’una perspectiva de futur.

I una primera referència, perquè precisament aquí 
aquesta generositat del territori i aquesta col·laboració 
de Barcelona han fet que el Circuit de Montmeló avui 
sigui el Circuit de Catalunya-Barcelona, en què hi ha, 
ho repeteixo, un actiu molt important, que sembla que 
altres iniciatives que s’han donat en els darrers temps 
no van en el mateix sentit. La renúncia de Barcelo-
na als Jocs Olímpics d’hivern del Pirineu, doncs, crec 
que contrasta amb aquesta generositat del Vallès, de 
Montmeló, i aquesta contribució de Barcelona en el 
territori.

En qualsevol dels casos, aquest circuit és una infraes-
tructura de primer ordre a nivell mundial i des de mol-
tes perspectives. Deixi’m que li digui sis arguments 
molt clars per tenir present quin és el tangible que ens 
dóna el circuit a casa nostra.

Les competicions esportives durant l’any 2014 han 
tingut un impacte de més de 330 milions d’euros de 
retorn en activitat econòmica. Convé destacar que no 
només al voltant de la Fórmula 1, sinó també, com ha 
dit vostè, amb el campionat de MotoGP, doncs, tenim 
més d’un 60 per cent d’assistents en aquestes compe-
ticions que generen també aportacions de divises i de 
recursos estrangers.

El circuit és una infraestructura que ajuda decidida-
ment la política industrial. Tenir a Catalunya l’Idiada, 

d’una banda, i el circuit de Fórmula 1 i de motos és 
una aportació molt important a la política industrial.

La vocació esportiva de Catalunya i de Barcelona 
amb el circuit es projecta d’una manera molt decidi-
da. Només hi han cinc països al món que tinguin les 
tres categories de campionats de motor –Fórmula 1, 
moto i ral·lis–: Catalunya, al costat de Gran Bretanya, 
de França, d’Itàlia i d’Austràlia. Només cinc països al 
món.

El circuit avui s’està configurant com un element ca-
talitzador també de desenvolupament econòmic per al 
territori, amb el pla director urbanístic que s’està im-
pulsant amb una clara vocació de desenvolupament 
industrial, en col·laboració amb els ajuntaments.

La projecció internacional. Centenars de milions de 
persones durant dos cops l’any tenen Barcelona, Ca-
talunya, amb el circuit..., una capacitat en definitiva 
d’identificar-nos amb una posició clara al món.

I també exerceix un important rol social amb tot el 
que representa l’activitat de formació, d’introducció de 
noves línies d’economia i de desenvolupament indus-
trial.

Crec que són tots aquests els elements que cal tenir en 
compte a l’hora de valorar la funció socioeconòmica 
del circuit...

La presidenta

Senyor conseller... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon al conseller i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

Pregunta 
al Govern sobre el futur de la política 
econòmica de la Generalitat i la seva 
liquiditat (tram. 310-00548/10)

La pregunta següent és sobre el futur de la política 
econòmica de la Generalitat i la seva liquiditat. La 
formula l’il·lustre senyor José Antonio Coto, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

José Antonio Coto Roquet

Señora presidenta... Señor conseller de la UCD ca-
talana, este último sábado Ada Colau con Iniciativa 
Verds gobiernan la ciudad de Barcelona con el apoyo 
de Esquerra Republicana, el PSC y la CUP. Ustedes, 
la UCD catalana, llevan más de dos años y medio di-
rigidos por el socio político de Ada Colau, es decir, 
Oriol Junqueras y Esquerra Republicana de Catalun-
ya. También durante estos últimos días hemos cono-
cido la enorme preocupación por la disminución de 
inversiones que se prevé debido a la formación de nue-
vos gobiernos municipales en Cataluña, como en el 
conjunto de España, formados por Colaus, Carmenas, 
Carmonas y Zapatas.

Es por esto que le pregunto, señor conseller: ¿va a 
mantener, en las pocas semanas que le quedan como 
conseller, la política económica de Esquerra Republi-
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cana que lleva aplicando durante los últimos dos años 
y medio?

La presidenta

Té la paraula per respondre l’honorable senyor conse-
ller d’Economia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyora presidenta... Senyor diputat, miri, deixi’s d’his-
tòries; la seva pregunta era sobre liquiditat i sobre liqui-
ditat li contestaré. (Rialles i aplaudiments.) Tenim una 
partida pendent de recepció de 2.273 milions d’euros. 
Això és un préstec, quan haurien de ser ingressos pres-
supostaris, però, en fi, és un préstec. És una partida, 
ho repeteixo, de 2.273. Nosaltres hem proposat al mi-
nisteri rebre el mes de juny –estem a 17 de juny– 743 
milions d’euros i 250 milions d’euros mensuals de ju-
liol a setembre. Si rebem aquests 743 milions d’euros 
podrem pagar adequadament a final de mes. I si no, no.

La presidenta

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

José Antonio Coto Roquet

Gracias, presidenta. Señor Mas-Colell, le he pregunta-
do sobre el futuro de política económica, y no he que-
rido preguntarle sobre liquidación, de lo que imagino 
que usted puede dar bastantes lecciones.

Aunque a un lado de la plaza Sant Jaume está Ada Co-
lau y al otro Artur Mas, en los dos se aplica la mis-
ma política económica, es decir, aquella teledirigida o 
apoyada por Oriol Junqueras. (Rialles.) ¿Quién le iba a 
decir, señor Mas-Colell, usted que vino de la universi-
dad sentando cátedra, usted que iba a las jornadas de 
Sitges del Círculo de Economía presumiendo de busi-
ness friendly, que acabaría haciendo la política econó-
mica del tripartito que le precedió? Ustedes, la UCD 
catalana, Unió Democràtica y Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, tienen complejo de Ada Colau y 
de Oriol Junqueras en política económica. Por esto no 
paran de subir los impuestos autonómicos y de gastar-
se el dinero público que no tienen.

Por esto le pedimos, señor Mas-Colell, que deje de 
castigar a las clases medias catalanas con los impues-
tos autonómicos más altos de toda España. Deje de as-
fixiar las cuentas de la Generalitat de Catalunya con 
más déficit y más deuda pública. Ustedes han doblado 
la deuda pública que les dejó el tripartito. Señor con-
seller, ya basta de que la Generalitat sea la burocracia 
más cara de toda Europa.

La herencia que van a dejar ustedes, señor Mas-Co-
lell, señor Mas, es una Generalitat absolutamente que-
brada, una Cataluña dividida por la enorme cantidad 
de dinero que se han gastado en propaganda separa-
tista, y una Convergència i Unió liquidada. Ustedes 
son, con diferencia, el peor Gobierno que vaya a tener 
nunca la Generalitat de Catalunya. Por eso, como mí-

nimo, deberían hacérselo mirar y marcharse, sin más 
demora, por el bien de todos los catalanes.

(Alguns aplaudiments. La presidenta dóna la paraula 
al conseller d’Economia i Coneixement.)

El conseller d’Economia i Coneixement

(El conseller comença a parlar sense fer ús del micrò-
fon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els 
primers mots.) ...senyor Coto, que vostè i el seu grup 
s’han ficat en un embolic, perquè jo li diré com ha-
via interpretat el fet que el senyor Millo em pregun-
tés sobre liquiditat. Com ho havia interpretat és que 
no s’atrevirien, evidentment, a preguntar sobre liqui-
ditat si no sabessin que, efectivament, ens pagaran els 
743 milions. I, per tant, jo m’imagino que l’esperit de 
la pregunta era humiliar-nos una mica, però amb la 
seguretat que aquests milions arribarien. Però ara em 
trobo que no intervé el senyor Millo, per una banda 
–el fan intervenir a vostè–, i, en segon lloc, li diuen 
que pregunti de tot menys de liquiditat. La qual co-
sa vol dir que no estan segurs –no estan segurs– de si 
aquests 743 milions arribaran, i, per tant, estan trac-
tant de despistar.

Miri, aquí la qüestió és molt clara. Arribaran o no ar-
ribaran els 743 milions, que haurien de ser pressupos-
taris, però que serà un préstec, amb els quals podrem 
pagar adequadament proveïdors, etcètera, aquest fi de 
mes? I, en fi, aquesta era la seva pregunta, i d’això és 
del que vostè s’hauria de preocupar, perquè, si no, se-
nyor Coto, a vostè l’han deixat amb una part del seu 
cos a l’aire.

(Rialles. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent... (Remor de veus.) La pregun-
ta següent és sobre l’obertura de noves delegacions a 
l’exterior.

Pregunta
al Govern sobre l’obertura de noves 
delegacions a l’exterior (tram. 310-00549/10)

La formula l’il·lustre senyor Juan Milián, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, ho deia ahir la 
diputada Eva García: mentre tanquen ambulatoris a 
Horta-Guinardó, Bellvitge i Montcada i Reixac, obren 
ambaixades a Àustria, Marroc, Portugal, Itàlia i el Va-
ticà. On té les prioritats, senyor Homs? Ens pot expli-
car quin benefici en traurem, els catalans, de la seva 
ambaixada al Vaticà?

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de la Presidència.
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El conseller de la Presidència

Moltes gràcies, senyora presidenta. Veig que també el 
senyor Millo ha delegat en vostè perquè faci aquesta 
pregunta.

La veritat és que el divendres, quan vàrem conèixer 
les interpel·lacions que es formulaven al Govern, i una, 
doncs, era sobre l’acció exterior, presentada, com s’ha 
substanciat abans, pel Grup de Ciutadans, des del De-
partament de la Presidència vàrem especular –i no ens 
hem equivocat, perquè vostès són altament previsi-
bles– que en aquesta competència ferotge que tenen 
entre vostès i el Grup de Ciutadans, vostès farien la 
corresponent pregunta oral sobre la matèria, i evident-
ment, certament l’hem encertat. Són molt poc origi-
nals, molt previsibles, la qual cosa a nosaltres, doncs, 
també ens facilita poder preparar-nos les respostes.

Respecte al que em pregunta, vaja, si vostè no coneix 
la importància i la rellevància, doncs, de cara a la po-
lítica internacional i a la projecció internacional que 
representa la Santa Seu o el Vaticà, doncs, aleshores, 
entendrà que jo ara no tinc temps per explicar-li-ho 
simplement en dos minuts. Però és evident que en té, i 
que és, òbviament, un centre decisori i de creació d’es-
tat d’opinió molt rellevant, a part, òbviament, que es 
correspon amb la religió majoritària que hi ha en el 
nostre país. Però que aquest no és el factor més princi-
pal. Aquesta és la resposta.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

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

Juan Milián Querol

Bé, senyor conseller, si no deixa d’obrir ambaixades jo 
no puc deixar de preguntar-li sobre elles. Recentment 
van obrir una ambaixada a Roma, i ara n’anuncien una 
altra al Vaticà. Això diu molt –diu molt– de la poca fe 
que tenen en el seu procés. (Remor de veus.)

És bo recordar el que la seva assessora, la senyora 
Rahola, deia en època del tripartit. Ho escrivia ella: 
«Les delegacions de la Generalitat responen a l’afició 
del Govern a muntar-se parides mentals quan se sent 
frustrat.» No comparteixo aquestes formes, però sí el 
fons de les paraules de la senyora Rahola. A què res-
pon, per exemple, la delegació a Roma impugnada pel 
Govern d’Espanya, senyor conseller? Per a exportar ja 
tenim Acció, i per a ensenyar català ja tenim l’Institu-
to Cervantes, a Roma. (Remor de veus.) Presidenta...

Quin és el cost anual, senyor conseller, de cadascuna 
de les noves delegacions? Són xifres concretes que em 
pot donar. I no ens digui que les ambaixades espanyo-
les ens costen més, perquè aquestes estan al servei de 
47 milions d’espanyols, també de vostè. En canvi, les 
seves delegacions només estan al servei d’una perso-
na, d’una sola persona: del senyor Mas i la seua obses-
sió per fer-nos veure que té algun suport internacional.

I dic que només vol fer veure perquè aquesta delega-
ció de la Generalitat a Roma, que es presenta com a 

representant del Govern davant d’Itàlia, no és recone-
guda pel Govern italià, ni tan sols es coordina amb 
l’ambaixada espanyola. És la mentida de sempre, se-
nyor conseller. Igual que la mentida de la represen-
tació permanent a Brussel·les, que no és reconeguda 
per la Comissió Europea. Igual que les seves missions 
d’observació a l’Uruguai, que són negades per la jun-
ta electoral d’aquell país. Igual que l’acord amb Cali-
fòrnia, que amb mala fe diu una cosa en anglès i una 
altra en català. Igual que quan van negar que Diplocat 
pagués viatges i estades a periodistes. Igual que quan 
ens van dir que ens havien deixat veure tota la infor-
mació d’Independent Diplomat.

L’acció exterior de la Generalitat, senyor conseller, és 
una gran mentida, és un decorat de cartró pedra, amb 
delegacions que ni atrauen inversions ni ajuden a ex-
portar més. Senyor conseller, per a què ens servirà la 
delegació al Vaticà? Per a premiar les monges del pro-
cés? (Algú riu.) Per a recol·locar els consellers caiguts? 
O per enviar més lluny el senyor Duran i Lleida?

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

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

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Realment, genera una 
gran estupefacció constatar que tot això que a vos-
tè li sembla, diguem-ne, una gran mentida i una co-
sa horrorosa, tota l’acció exterior que fem, li desperti, 
doncs, un interès tan persistent, cosa que, diguem-ne, 
almenys des del meu punt de vista, em sembla un punt 
contradictori.

Jo, simplement, li apuntaria que des del nostre punt 
de vista, si més no, veient els pressupostos ingents de 
despesa en el servei exterior espanyol, que van de l’or-
dre, en termes relatius del que representem en pobla-
ció, de 125 milions d’euros..., 125 milions d’euros és 
el que ens correspon de tot el que es gasta el Minis-
teri d’Afers Exteriors al món. Per tant, nosaltres, amb 
menys de la meitat d’això, podríem dur a terme una 
acció exterior extraordinària al servei de tot el conjunt 
del país –també de vostès–, que és el que de fet fem. 
I no, com el que ens passa contínuament i ens hi tro-
bem reiteradament, que el servei exterior de l’Estat es-
panyol està absolutament a disposició dels interessos 
del Partit Popular.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els menjadors escolars i 
la temporada d’estiu.

Pregunta
al Govern sobre els menjadors escolars  
i la temporada d’estiu (tram. 310-00547/10)

La formula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señora consellera, la tasa 
de pobreza, según el Idescat, entre los menores de die-
ciséis años es del 27,3 por ciento. Según el INE y Save 
the Children, llegaríamos hasta el 30 por ciento. De 
ellos, solo el 25 por ciento de estos menores de dieci-
séis años bajo el umbral de la pobreza tiene acceso a 
becas; 185.000 alumnos quedan sin beca. Neus Mun-
té, en el pasado mes de mayo, dijo que desde la asis-
tencia social local se daban a 70.000 jóvenes más des-
de estos servicios locales. Quedan 115.000 por cubrir. 
De estas, la inmensa mayoría solo cubre parcialmente 
el precio de los seis euros del menú diario, y muchas 
personas no pueden pagar lo que falta.

El hambre, señora consellera, como todos sabemos, 
no hace vacaciones. Estos tres meses que van a ce-
rrar los centros escolares, pues era una..., ya el año 
pasado discutimos esta emergencia durante las va-
caciones, y esta vez nos satisface haber comprobado 
que ha salido una noticia que solamente cuatro co-
munidades autónomas, entre ellas Cataluña, van a 
tener comedores escolares este verano. La pregunta, 
señora consellera, es, ya a título... Primero felicitarla 
porque somos una de estas cuatro administraciones, 
por lo visto, comunidades autónomas. ¿Cuándo em-
pieza y cuándo acaba esta prestación en comedores? 
¿Cuántos niños y con qué criterios se van a benefi-
ciar? Y en qué centros, qué coste y qué partida presu-
puestaria se ha dedicado a esta materia.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Irene Rigau, conse-
llera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè i jo 
devem llegir premsa diferent, perquè veig que té unes 
informacions que a mi no em consten. Perquè el que 
jo li haig de dir és que el Govern va tenir una política 
molt clara des del principi d’aquesta situació creada.

Vostè sap que hem donat més de vuitanta mil beques; 
onze mil han sigut al cent per cent. I ara què farem de 
cara a l’estiu? Doncs, el que vam acordar l’any passat: 
comunicar a ajuntaments i consells comarcals quins 
són els alumnes que durant el curs han rebut la beca al 
cent per cent perquè s’habilitin des dels serveis socials 
els mecanismes oportuns. Quins són aquests mecanis-
mes oportuns? Obrir menjadors escolars a l’estiu? Mi-
ri, l’alcaldessa actual de Madrid ha descobert quelcom 
que nosaltres ja havíem posat sobre la taula fa temps: 
hi ha mesures que, volent ésser bones, esdevenen alta-
ment discriminatòries i estigmatitzadores. El que cal 
és garantir a cada casa l’alimentació suficient perquè 
els nois puguin continuar menjant bé i tenir els àpats 
assegurats.

Li’n posaré un exemple. L’Ajuntament de Girona ja 
fa tres anys que ho fa. Té la llista dels alumnes que 
tenien beca al cent per cent. Doncs, fa proporcional-
ment el nombre d’ajuts a les famílies amb els paquets 
d’alimentació fresca. Perquè, a casa, al voltant de la 

taula, es dini junt, no que el nen surti a dinar al men-
jador, que mengi amb la família. Són els serveis soci-
als que ens en diuen el nombre exacte –no les enques-
tes; els serveis socials, amb els informes–, ens diuen 
qui és l’alumne que necessita suport. Aquest alumne 
el rep durant el període escolar, i els serveis socials 
de l’ajuntament, que és el que lluita contra la pobresa, 
d’acord amb la Llei de serveis socials, en el seu primer 
nivell, quan funcionen bé garanteixen a les famílies 
els lots de menjar necessaris. No hem d’estigmatitzar. 
Una altra cosa és que facis un casal d’estiu i, a més a 
més, garanteixis que aquest casal ofereix també men-
jadors. En aquest sentit, evidentment que el Departa-
ment de Benestar ajuda i treu molt bons ajuts per a 
aquests tipus d’activitats. Però no ens confonguem: la 
lluita per la pobresa passa per enfortir l’economia de 
les famílies.

La presidenta

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

Carlos Carrizosa Torres

Pues, de la respuesta suya, señora consellera, pare-
ce que efectivamente manejamos información distin-
ta. Y lo lamento, porque en la noticia que yo manejo 
–«solamente Andalucía, Cataluña, Canarias y Valen-
cia abren los comedores escolares este verano»– pa-
recía garantizada la comida para tres mil niños en los 
comedores escolares, según esta noticia del pasado 
día 15 de junio. Y veo que no.

Y usted desvía, como hizo el año pasado, la atención a 
Benestar Social y al mundo local. Y no es así, señora 
consellera. Son los centros educativos quienes debe-
rían cuidar porque se cumpla el cumplimiento de las 
becas comedor también durante las vacaciones, como 
le pedimos el año pasado. Y así se hace, por ejemplo, 
en Finlandia y en Suecia, donde la comida es gratui-
ta, y va unido, eso, al sistema educativo. Y también en 
Francia son los directores de colegio quienes designan 
a los niños...

La presidenta

Senyor diputat...

Carlos Carrizosa Torres

...que deben cumplir su beca comedor, que necesitan 
una beca comedor.

La presidenta

Té la paraula l’honorable consellera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament

Senyora presidenta, gràcies. Senyor diputat, vostè em 
parla de països que sí que fan això que fan durant el 
calendari escolar. Aquí el calendari escolar és el que 
és, i dóna el servei. No confongui calendari escolar 
amb calendari anual. Jo li he dit: hi hauran serveis des 
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de Benestar per a activitats d’estiu, però els menjadors 
escolars...

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera d’Ensenyament

...són d’escola, i l’escola és el període lectiu.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els fitxers policials amb 
base ideològica.

Pregunta
al Govern sobre els fitxers policials  
amb base ideològica (tram. 310-00552/10)

Formula la pregunta el senyor David Fernàndez, del 
Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. No és la pri-
mera vegada que traiem a col·lació aquesta qüestió que 
ens inquieta severament, però abans de fer-li les dues 
preguntes posaré cinc antecedents que entenc que le-
gitimen profundament les dues qüestions que li plan-
tejarem.

El 6 de juliol del 12, a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya es fa un curset de seguiment d’activistes 
socials, entre els quals un militant de la nostra orga-
nització, on es posen dades personals, i no només po-
lítiques.

Sap que fa dos anys va esclatar el cas del Cesicat, fins 
i tot amb dades de periodistes, dades professionals, 
dades de clients, dades personals. I sap també perfec-
tament que l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
va obrir una sanció contra el Cesicat per vulneració, 
com a mínim, de tres infraccions.

Tres. L’Agència Catalana de Protecció de Dades fa dos 
anys ens va reconèixer que hi havia dues bases de da-
des fora de tot control de qualsevol tipus.

Quatre –que li ho vam preguntar ara fa un mes. Hi 
ha deu persones que, amb contracte firmat al Mobi-
le World Congress, van ser acomiadades abans que 
comencés, i que els recursos humans de les empreses 
que les havien contractat van dir que havien sigut aco-
miadades després d’una visita d’agents de la Divisió 
d’Informació dels Mossos d’Esquadra, amb Seguretat 
de la Casa Reial.

I cinc –que després hi insistiré. L’operació de la Ka-
sa de la Muntanya del desembre de l’any passat, on es 
van... En teoria no era contra la Kasa de la Muntanya, 
però es van sostreure tots els elements personals –telè-
fons mòbils, agendes, ordinadors– de les vint persones 
que s’hi van trobar.

Des d’aquesta perspectiva, encara manté que no hi ha 
bases amb perfils ideològics i polítics en els ordina-

dors dels Mossos d’Esquadra? I dos, manté que no hi 
ha deu persones acomiadades per discriminació polí-
tica?

Gràcies, conseller. 

Una darrera pregunta. Li faig l’última pregunta del 
Mobile, i li dic: si em contesta que no, li demano si pot 
estar mal informat, perquè en el cas d’Ester Quintana 
també van haver-hi cinc versions oficials.

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller d’Interior  
(Ramon Espadaler i Parcerisas)

Sí, gràcies. Senyor diputat, la resposta és que la Direc-
ció General de la Policia no fa llistats amb base ideo-
lògica, i cap d’aquests supòsits que vostè esmenta van 
en aquest sentit. Està perfectament regulat en el cas de 
la Llei orgànica de protecció de dades –i es compleix 
meridianament– i en una ordre, en aquest cas per part 
del Govern de la Generalitat, publicada en el seu dia 
al DOGC l’any 2009. I això és el que complim escru-
polosament. 

Respecte a tot el que és el congrés de telefonia mò-
bil, crec que vam tenir ocasió en aquest mateix Ple de 
substanciar un tema al respecte. No és funció de la Po-
licia, i no la fa, fer cap tipus de llistat de caràcter ide-
ològic sobre les persones. Correspon a les empreses, i 
només a les empreses, la contractació o no-contracta-
ció de les persones en base als criteris que elles evi-
dentment estableixin, de la naturalesa que estableixin, 
però en cap cas a la Policia.

Em parla també del decomís de diferent material, in-
formàtic o d’altra mena, a la Kasa de la Muntanya. Tot 
això s’ha fet, evidentment, com no podia ser d’altra 
manera, sota tutela judicial, i totes aquestes qüestions 
és evident que estan emparades sota tutela judicial. 
Per tant, reitero que els fitxers de naturalesa policial 
són aquells que són de coordinació de la Policia, són 
aquells que són de sistemes d’informació, els de la Po-
licia administrativa i els de la pura gestió administrati-
va de la Policia, que no és exactament el mateix. Però 
en cap cas tenen aquest biaix o aquest caire ideològic.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula el senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, conseller. Primera, que no es fan malament si 
hi ha una sanció contra el Cesicat de l’Agència Catala-
na de Protecció de Dades. Segona, sota tutela judicial 
que van vulnerar, perquè l’ordre de la Kasa de la Mun-
tanya deia «còpia» dels ordinadors, no endur-se’ls. 
I tercera, que és una pregunta molt orwelliana, òbvi-
ament: si s’emporten ordinadors personals i targetes 
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de mòbils durant sis mesos, què fan amb aquesta in-
formació? I qui vigila el vigilant? I qui la buida, qui 
l’aboca? I sota ordre judicial que vostès han demanat 
de fer-ho.

Aleshores, hi ha una realitat que és dolorosa: o men-
teix el conseller d’Interior o menteixen els responsa-
bles de recursos humans d’empreses d’aquest país que 
han dit que és per una discriminació política i ideolò-
gica. Algú està mentint. Em sap molt greu no escatir 
la veritat. 

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

No, no menteixen els responsables polítics del Cos 
de la Policia, no menteix el director de la Policia, no 
menteix el conseller que ara mateix li parla. I reitero el 
que he dit: està perfectament controlat, estem perfec-
tament complint allò que estableix el marc legal amb 
relació a la Llei de protecció de dades, com complim, 
efectivament, tota aquella normativa que ens hem do-
nat nosaltres mateixos a partir de la Llei de protecció 
de dades, que és, com vostè sap, de nivell orgànic i 
d’àmbit evidentment estatal. I qualsevol decomís, hi 
insisteixo, que es fa es fa sota la tutela judicial. Per 
tant, qui vigila el que vigila? Doncs, entre altres, vos-
tè, amb el control parlamentari –vostès, amb el control 
parlamentari–, i, entre altres, evidentment, com no pot 
ser d’altra manera, els jutges.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el programa Sense ficció 
dedicat al contraban. 

Pregunta 
al Govern sobre el programa Sense ficció 
dedicat al contraban (tram. 310-00542/10)

La formula l’il·lustre senyor Òscar Ordeig, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Òscar Ordeig i Molist

Conseller, li volem preguntar si ha vist i quina és l’opi-
nió del Govern sobre el programa de TV3 Sense ficció 
que es va emetre a principis de juny. L’ha vist? Què 
en pensa? Perquè al territori ha despertat unanimitat. 
Unanimitat d’incredulitat, en contra, i d’indignació 
per la imatge distorsionada, injusta i totalment allu-
nyada de la realitat del que és la Seu, del que és el 
Pirineu, del que és la gent de muntanya sobretot, i de 
com ens guanyem la vida, honradament la gran majo-
ria. Qualsevol que no conegui –qualsevol que no co-
negui– el nostre territori deu pensar que som tots una 
colla de persones que vivim al marge de la llei, que 
ens guanyem la vida de manera il·legal i que, a més a 
més, vivim sense ofici ni benefici. 

Hi havia, a més a més, al documental, si és que prete-
nia ser un documental, actors, recreacions artificials, 
insinuacions que el feien molt poc rigorós, i evident-
ment algunes intervencions d’alguns càrrecs locals 
que també resultaven lamentables. Qualsevol que no 
conegui el nostre territori –i creiem que hi ha una gran 
incultura i un gran desconeixement de la riquesa de 
Catalunya, de les seves comarques– devia pensar, evi-
dentment, que per què ficar els peus a la Seu, per què 
ficar els peus a la muntanya, si no hi ha res. 

Cal lluitar contra la crisi, cal lluitar contra la despo-
blació, i aquest programa no ajuda precisament al fet 
que puguem tirar endavant. Potser perquè hi ha una 
visió excessivament centralista, centralitzada, i una vi-
sió errònia del que és Catalunya, del que són les co-
marques i de tots els seus grans actius. Quina és l’opi-
nió del Govern al respecte?

Gràcies. 

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vaig veu-
re el programa, efectivament, i li puc expressar la me-
va opinió, que és no massa diferent de la seva. És a 
dir, a mi, personalment, aquest programa no em va 
agradar, no?

I jo crec que precisament una televisió pública com és 
TV3, doncs, pot ser jutjada i ha de ser jutjada en fun-
ció dels gustos i les perspectives que pugui tenir tot-
hom. Òbviament, això no treu la seva professionalitat, 
que crec que és molt gran en qualsevol dels casos, no?

Per tant, li dic el que li contesto: jo el vaig veure, a mi 
personalment aquest programa no em va agradar; crec 
que certament hi havien perspectives que no s’ajusten 
almenys a la manera que tinc i que tenim de conèixer 
i veure la realitat de la Seu d’Urgell i de bona part del 
Pirineu. Però òbviament això no treu, per descomptat, 
la professionalitat de TV3 en el seu conjunt i la seva 
aproximació al territori, que crec que és molt bona.

La presidenta

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

Òscar Ordeig i Molist

Conseller, afegirem un altre element molt sensible i 
que també ens preocupa. Vol dir que no van utilitzar 
també aquest programa..., perseguia una intencionali-
tat morbosa per jutjar públicament també un exconse-
ller? Creiem que s’assemblava més a un programa del 
Sálvame Deluxe, amb molts respectes, que no pas a un 
programa que havia de ser..., o un documental amb in-
formació fidedigna. Ha embrutat la imatge de tot un 
poble per poder-ho fer. Ens preguntem si les imatges 
de..., l’exconseller hagués estat d’algun altre partit, si 
aquestes imatges haurien sortit i si s’hauria fet aquest 
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programa en aquestes dates, just després d’una sentèn-
cia ferma i just després d’unes eleccions municipals. 

Per tant, com volen que la gent recolzi, amb la visió 
que hi ha del territori, projectes de progrés com Bar-
celona Pirineus, o algun altre que pugui sortir, si hi 
ha aquest desconeixement de les comarques, aquest 
desconeixement del país. Per tant, no estigmatitzem el 
territori, no utilitzem la televisió pública per fer judi-
cis paral·lels, i utilitzem...

La presidenta

Senyor diputat...

Òscar Ordeig i Molist

...la televisió pública perquè sigui independent, plu-
ral... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador 
i aquest continua parlant uns moments. Alguns aplau-
diments.)

La presidenta

Té la paraula el conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Jo crec, de totes maneres, 
si m’ho permet, entendre que aquesta és una pregun-
ta més pròpia de la comissió de control, que existeix 
en aquesta casa, al Consell de la Corporació de Mit-
jans Audiovisuals, que no pas al conseller de la Pre-
sidència, perquè segur que a vostè no li ha passat pel 
cap pensar que un servidor estava al darrere o al cos-
tat d’aquest programa. (Remor de veus.) Doncs, real-
ment vostès desconeixen absolutament com funciona 
TV3. (Remor de veus.) I estan fent, amb aquest pen-
sar que segur que vostè no comparteix, doncs, un molt 
mal servei a la professionalitat d’aquella casa, perquè 
em sembla que això és indiscutible per part absoluta-
ment de tots, no?

Jo, de tota manera, ja que m’esmenta el tema dels jocs 
del Pirineu, que això sí que depèn d’un servidor, per-
què està molt vinculat amb l’àrea d’esports, que de-
pèn del Departament de la Presidència, a diferència 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
que no en depèn... Vaja, jo el convido perquè faci pi-
nya amb el Govern i amb l’alcalde de la Seu i l’alcalde 
de Puigcerdà per convèncer a qui vostès tenen com a 
grup polític, com a sòcia, que és l’alcaldessa de Barce-
lona, perquè reconsideri la posició que unilateralment 
ha comunicat, i que creiem que ens hem de donar tots 
plegats una oportunitat per explicar-li –i li demano 
que a través del seu grup polític ens hi ajudi– quines 
eren les virtuts i les bondats d’aquest projecte de Jocs 
Olímpics d’hivern al Pirineu i Barcelona.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. 

Pregunta 
al Govern sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
(tram. 310-00543/10)

La formula l’il·lustre senyor Xavier Sabaté, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, quin balanç fa 
de la seva inactivitat pel que fa al Consorci de Norma-
lització Lingüística?

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Fer-
ran Mascarell, conseller de Cultura.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Estic rumiant la resposta, eh? (Rialles.) Quin balanç 
faig de la meva inactivitat en el consorci? (Veus de 
fons.) Correcte. No, el consorci està fent molt bé la seva 
feina, i el que a mi em correspon és justament fer pos-
sible que aquesta feina es pugui fer, es pugui fer bé. Té 
un òrgan de govern, té una presidència, té un consell 
directiu col·legiat on participen el Govern de Catalu-
nya i els ajuntaments de Catalunya. I en termes gene-
rals crec que fa molt bé la seva feina. 

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula el senyor diputat.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, la pregunta es-
tava clara. No li preguntava per les funcions del con-
sorci ni si ho fa bé o malament, sinó que avui li to-
ca a vostè respondre, perquè és una sessió de control 
de vostè, del Govern. I la seva inactivitat és preclara i 
manifesta.

Miri, l’any passat, el mes d’abril, aquest Parlament, el 
Ple del Parlament, va aprovar una moció a instàncies 
del Grup Socialista, que tinc aquí al davant, amb on-
ze punts, gairebé tots referits al Consorci de Norma-
lització Lingüística, perquè vostè prengués cartes en 
l’assumpte i el dinamitzés. I no n’ha complert cap. Al 
cap de tres mesos... Cap excepte una, que després m’hi 
referiré. Al cap de tres mesos vostè va enviar el pre-
ceptiu informe de compliment de la moció, i va fer un 
copiar i enganxar d’algunes coses que vostè tenia, en-
tre altres, de les tretze famoses agendes lingüístiques, 
que tampoc no n’han complert gaires, per cert. Però 
res referit a la moció.

Per tant, vostès incompleixen el que aquella moció va 
dir, sobretot pel que fa a coordinació del Consorci de 
Normalització Lingüística, entre els departaments, amb 
els ajuntaments, amb el nou paper del Govern, amb la 
recerca d’un nou model de finançament del consorci. 
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Vostè no ha fet res sobre tot això, si no és que ara em de-
mostri que sí, però res.

I l’única que va acomplir va ser que en el termini de 
tres mesos aprovessin el famós pla director. Sap aquell 
pla director que els va costar 67.000 euros, gairebé 
clandestí, que no el trobem enlloc? No està publicat 
enlloc. Vostès ens en van enviar un resum executiu de 
divuit pàgines –el tinc també aquí al davant– d’una 
empresa que a priori no en sap res, de llengua. Vos-
tè hagués encomanat a experts, com som els catalans, 
a qualsevol universitat, departament de sociolingüísti-
ca, perquè li fessin un informe, l’hi haurien fet bastant 
més barat que per 67.000 euros. Però vostès aquest pla 
director, del qual tenim aquest resum executiu i que 
tinc aquí, a les meves mans, no l’han publicat, no en 
van fer esment a la memòria del 2014 del Consorci de 
Normalització Lingüística, que també tinc aquí al da-
vant. Cent una pàgines, ni una menció, ni tampoc del 
Pla d’actuació del Consorci de Normalització Lingüís-
tica del 2015. Res de tot això.

En fi, els inscrits en els cursos del consorci van dis-
minuint, qui acaba els cursos de B1 ja no repeteix, la 
disbauxa de les relacions laborals... Senyor conseller, 
prengui cartes en l’assumpte, faci cas del que li va dir 
aquest Parlament...

La presidenta

Senyor diputat...

Xavier Sabaté i Ibarz

...dinamitzi el consorci d’una vegada perquè estigui de 
veritat al servei de la normalització lingüística i... (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 conseller de 
Cultura.

El conseller de Cultura

Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, bé, la 
veritat és que no li puc dir..., no li puc respondre en el 
to que vostè pregunta, perquè certament les coses no 
s’acosten gaire al que vostè planteja.

El consorci segueix desenvolupant la seva missió es-
tatutària de la millor manera, jo crec que d’una ma-
nera molt correcta. No és cert que hi hagi demanda 
desatesa; per tant, tots els 67.000 inscrits són gent que 
han demanat participar en els cursos de formació i els 
poden fer. Es mantenen els cursos presencials, s’han 
incrementat les activitats culturals, i el voluntariat, les 
parelles lingüístiques es mantenen.

El pressupost ha pujat aquest any. Els professionals 
que hi treballen, certament, al llarg d’aquests anys han 
disminuït, però no s’ha acomiadat a ningú. S’han dis-
minuït els càrrecs directius, està en marxa l’elabora-
ció del catàleg de treball, que estava pendent des de 
fa més de deu anys, i s’han resolt tot un conjunt de 

complements de regularitzacions que calia fer. Tot ai-
xò s’ha fet i s’ha fet amb normalitat i s’està fent amb 
normalitat. L’únic mal crònic que té el consorci té a 
veure, justament, amb alguns impagaments d’alguns 
ajuntaments. I si jo ara volgués parlar en el to de vos-
tè diria quins són els ajuntaments, justament, que no 
paguen i que dificulten la vida del consorci. No ho fa-
ré perquè em penso que el to que ens correspon és un 
altre.

Ens refermem en la institució; està fent bé les seves 
funcions d’ensenyament i d’acollida, i en termes gene-
rals estem fent possible que, a més a més, sigui soste-
nible, cosa que és el que necessita el Consorci de Nor-
malització Lingüística de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Passem ara a les preguntes al molt honorable president 
de la Generalitat.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
les mesures previstes per a afrontar 
l’emergència social i preparar el procés 
constituent (tram. 317-00319/10)

La primera pregunta és sobre la situació política, i la 
formula el senyor Quim Arrufat, del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia a tothom. Bon dia, president. Sembla que el 
Govern ha entrat en crisi: Unió i Convergència se se-
paren, una cosa que se n’ha parlat en aquest país segu-
rament durant trenta-cinc anys.

Pensa vostè aprofitar la crisi de govern i, per tant, la 
corresponent remodelació per iniciar finalment mesu-
res d’emergència social, de pla de xoc, preparar unes 
eleccions que han de ser sens dubte excepcionals i pre-
parar i assentar els fonaments, assentar també les per-
sones clau en el Govern per preparar el procés consti-
tuent que ha de començar?

La presidenta

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

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, efecti-
vament, hi haurà un canvi de govern. Suposo que hi 
haurà altres preguntes en aquest sentit durant el debat 
d’avui, durant aquesta sessió de control. No és ara que 
jo, com vostè comprendrà, anunciaré els noms dels fu-
turs consellers o conselleres; això vindrà en les prope-
res hores o en els propers dies.

En qualsevol cas, sí que el vull tranquil·litzar, perquè, 
independentment de quines persones hi hagin en el 
Govern o hi deixin de ser, el que és l’agenda social 
del Govern continuarà. Per exemple, ara només fa un 
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dia o dos –va ser aquest dimarts–, el Govern va apro-
var tot el que és el Pla de lluita contra la pobresa per 
a l’any 2015 i per a l’any 2016 amb una dotació per al 
2015 superior als 1.000 milions d’euros; 1.066 milions 
d’euros només per al 2015, que és una xifra superior a 
la que hi vàrem poder destinar l’any 2014 com a con-
seqüència dels pressupostos que es van..., aquest any, 
ara fa uns mesos enrere.

L’agenda aquesta es mantindrà, la social, amb les dis-
ponibilitats que tenim en aquest moment, que vostè 
sap perfectament quines són. I no cal dir que el que és 
l’orientació cap a les eleccions, a vostè, senyor Arru-
fat, no se li deu escapar que és, precisament, el fil que 
s’està seguint de cara a les eleccions el que provoca 
que no només un partit, sinó diversos partits d’aquest 
hemicicle vagin prenent posicions sobre el que ha de 
ser el procés sobiranista català.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, doncs, és una llàstima que mantingui el mateix 
rumb en política social en un país que està al límit, 
amb una població que està al límit, que no suporta 
més retallades, que no suporta més disminució dels 
seus drets socials. Necessitem com l’aigua que aques-
tes eleccions properes no siguin eleccions autonòmi-
ques normals, que siguin eleccions excepcionals, que 
ho siguin en clau plebiscitària i en clau constituent, 
que la gent decideixi a través d’aquestes eleccions el 
futur polític i el sistema polític i l’equilibri entre soci-
etat i mercat, entre qui té més drets, si l’acumulació de 
benefici privat o els drets socials, a les properes elec-
cions, en clau plebiscitària i en clau constituent.

S’han acabat trenta-cinc anys d’acatament de l’autono-
misme i del dir «sí» sempre a tot a les polítiques ne-
oliberals que ens vénen imposades i promogudes des 
de casa nostra. Perquè no és normal la situació política 
que estem vivint, no és normal la situació econòmica, 
no és normal la desaparició de drets socials que abans 
eren considerats bàsics, no és normal seguir aplicant i 
seguir acatant el neoliberalisme en totes les seves di-
mensions. No és normal l’absència de sobirania de les 
nostres institucions, no és normal la manca de relació 
democràtica de les institucions amb la ciutadania, no 
és normal no tenir instruments públics i democràtics 
d’intervenció en l’economia, no tenir instruments fi-
nancers ni de política econòmica, estar absolutament 
desarmats davant la major crisi econòmica i la major 
aplicació de plans de reestructuració neoliberal que 
se’ns està aplicant des del final de la dictadura.

No és normal seguir amb l’«austericidi», no és nor-
mal seguir amb aquest «austericidi» que s’atreveix 
amb els pobres i protegeix els rics, perquè no és nor-
mal l’acumulació de beneficis en tan poques mans 
i el repartiment tan global de la misèria que s’està 
fent. No és normal no reaccionar davant d’aquesta 
situació, no alterar el desequilibri abismal que exis-
teix ara entre mercats, entre dret a acumular capital i 

beneficis i l’absència absoluta de defenses, d’autode-
fenses que tenim les classes populars.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, respec-
te al tema de les retallades li vull recordar que aquest 
any 2015 no n’hi ha, de noves retallades. N’hem tin-
gut, és veritat. Totes les administracions sense distin-
ció s’hi han vist abocades en els països que estaven 
desequilibrats; nosaltres no n’hem sigut l’excepció. 
Ens podíem haver estalviat aquestes retallades a Cata-
lunya si haguéssim disposat de la recaptació dels nos-
tres propis tributs. Així de clar, ras i curt. A Catalunya 
no hi hauria hagut retallades amb un sistema de finan-
çament diferent i sobretot amb una hisenda pròpia; ai-
xò la gent ho ha de saber. Però som on som.

No trobarà, senyor Arrufat, dit això, millor aliat que 
jo perquè aquestes eleccions del setembre siguin au-
tènticament plebiscitàries. I fixi’s vostè que n’hi ha al-
guns i algunes que intenten girar el fet que aquestes 
eleccions siguin plebiscitàries cap a altres paràmetres. 
I vostè ho ha dit molt bé i, en aquest sentit, hi estic 
d’acord: aquestes no són unes eleccions autonòmiques 
normals per fer el de sempre, són unes eleccions per 
decidir plebiscitàriament si Catalunya ha d’anar cap a 
la seva sobirania i la constitució d’un estat indepen-
dent.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat 
sobre l’autocrítica respecte a la 
crisi de govern i l’esgotament de la 
legislatura (tram. 317-00316/10)

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

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, 
miri, jo a diferència d’altres grups no entraré en la cri-
si interna de la seva federació, però sí que entraré en la 
crisi de govern del Govern de Catalunya, del Govern 
de tots. A mi no m’interessen ni les cartes, ni les re-
unions, ni els documents, ni que vostè intenti furgar 
en la ferida d’Unió i que Unió intenti canviar el seu 
programa electoral. A mi el que m’importa és que el 
Govern de Catalunya, el meu Govern, el Govern de 
tots, avui està en crisi, avui està trencat; la vicepresi-
dència del Govern, la conselleria d’Interior i d’Agri-
cultura marxen d’aquest Govern que s’esgota, d’aquest 
Govern esmicolat i d’aquest Govern que ja no té més 
recorregut.
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Senyor Mas, jo li pregunto: vostè ens pot fer aquí, 
davant de tots els catalans, autocrítica? Vostè va co-
mençar dient que el 80 per cent dels catalans estaven 
a favor del seu procés independentista. Després vam 
veure que el 9 de novembre amb aquell simulacre de 
referèndum resulta que no era el 80 per cent, resulta 
que era el 26 per cent. Després, senyor Mas, vostè s’ha 
deixat pel camí consensos respecte a infraestructures, 
respecte a reformes de finançament, i ha anat cada cop 
quedant-se més sol fins arribar aquí. I ara resulta que 
vostè volia dividir els catalans en dos bàndols, i no ho 
aconseguirà; vostè volia trencar Espanya i sortir d’Eu-
ropa, i tampoc ho aconseguirà, i l’únic que ha acon-
seguit, senyor Mas, és dividir el seu partit i trencar el 
seu Govern.

Per tant, senyor Mas, després d’aquest camí fins aquí, 
vostè segueix encantat de la vida d’haver-se conegut i 
pot arribar dient aquí que és un èxit de gestió i que es-
tan més forts que mai? O vostè pot acabar reconeixent 
que tenen una crisi de govern, que tenim una crisi ins-
titucional i que s’ha esgotat aquesta legislatura?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Miri, jo no tinc 
cap inconvenient a fer autocrítica si aquesta separació 
de tres membres del Govern fos una separació perquè 
no ens hem entès mentre governàvem, perquè hem vo-
tat diferent en el Parlament de Catalunya de manera 
constant, perquè hi ha hagut picabaralles personals... 
I res de tot això ha passat –res de tot això ha passat. 
El que passa, senyor Rivera, és que hi ha una discre-
pància de fons sobre un tema de projecte, discrepància 
de fons legítima sobre un tema de projecte. Aquest és 
el tema. Quan es tracta de dir: «Un dels partits de la 
federació defensarà el “sí-sí” a les eleccions al setem-
bre», i l’altre diu: «Només el “sí-sí” no ho podem de-
fensar», hi ha un problema de fons respecte al projec-
te. I el normal en democràcia és que quan arribes a un 
punt així es prenguin decisions.

Com s’han de prendre aquestes decisions? Doncs, es-
colti’m, d’una manera correcta, d’una manera que no 
perjudiqui la institució. Per tant, no es preocupi, això 
és un tema puntual d’aquests dies, es resoldrà amb molt 
pocs dies, com vostè veurà. I a partir d’aquí s’acaba-
rà la legislatura, es convocaran les eleccions i es con-
vocaran i jo faré tot el possible, com li deia al senyor 
Arrufat, perquè aquestes eleccions ens permetin comp-
tar-nos. Jo sé que vostè estarà en la part del «no», i n’hi 
haurà d’altres que estaran en la part del «sí». Però, se-
nyor Rivera, faci’m un favor: deixi o ajudi perquè al-
gun dia aquest país democràticament i civilitzadament 
es pugui comptar.

Això no és un dimoni de la democràcia, això seria el 
cel o el paradís d’un país plenament democràtic. I vos-
tè sap que a la mateixa Europa que vostè invoca n’hi 
ha d’altres precedents; un de molt recent de l’any pas-

sat. El Regne Unit es va posar d’acord amb Escòcia 
perquè Escòcia pogués votar tranquil·lament, pacífica-
ment i podent comptar la seva gent. I aquesta és la ma-
teixa aspiració que té Catalunya.

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Senyor Mas, jo li reconec que és vostè molt perseve-
rant intentant convèncer-me a mi que trenquem la so-
birana nacional i que comptem, com vostè diu, a la se-
va manera. Però és que no ha convençut ni als seus; és 
que no m’ha de convèncer a mi, que sóc de Ciutadans, 
és que no ha convençut ni als d’Unió. Per tant, senyor 
Mas, no veu vostè que va perdent gent pel camí i cada 
cop està més sol? No veu vostè que ha perdut tota la 
legislatura en un moment excepcional de crisi econò-
mica i institucional, social, l’ha perdut tota l’estona in-
tentant dividir la societat catalana i ha aconseguit di-
vidir el seu partit i el seu Govern?

Per tant, senyor Mas, no és un problema de Ciutadans 
ni dels ciutadans de Catalunya en general; és un pro-
blema de vostè i del seu projecte, que l’únic objectiu 
era dividir, i ha aconseguit dividir dintre a casa seva.

A mi em preocupa el Govern de Catalunya, li torno a 
insistir. Jo crec que vostè ja dóna –i ho ha dit aquí– per 
esgotada la legislatura. Però, senyor Mas, de veritat, al 
marge de com acabi aquesta legislatura i qui governi 
després del 27 de setembre, deixin de contar contes. 
No és un «sí-sí» o «no-no», és votar eleccions autonò-
miques per triar un nou govern, i jo vull que hi hagi 
un govern amb les mans netes, democràtic i que pensi 
en tots els catalans. Ni «sí-sí», ni «no-no»; són unes 
eleccions autonòmiques. Deixi de marejar la perdiu i 
d’enganyar els catalans.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Senyora presidenta, molt ràpidament. Senyor Rivera, 
el partit no s’ha dividit, Convergència Democràtica 
de Catalunya no s’ha dividit; són dos partits, vostès 
ho saben perfectament., cadascú té la seva autonomia, 
cadascú pot decidir lliurement quin és el seu projecte i 
quin és el seu camí.

I, dit això, deixi’m recordar-li una cosa: saber quanta 
gent tens al costat no se sap amb discursos al Parla-
ment, se sap recomptant vots a les urnes. Doncs, ja ho 
veurem.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.
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Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
reestructuració del Govern, la governabilitat 
i el bé comú (tram. 317-00317/10)

I la formula l’il·lustre senyor Joan Mena, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa 

Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. Bon dia, president. La situació 
d’emergència social que viu Catalunya no ens permet 
tenir un govern despistat i que perd el temps en les se-
ves picabaralles internes. El Ple de salut d’ahir en va 
ser un exemple; el Pla contra la pobresa, que no apor-
ta res de nou i és insuficient, segons diuen les entitats, 
també. Mentre vostè estava als despatxos embolicat 
en la trencadissa a la seva federació i al Govern, aquí 
quedava clar com vostès fan negoci amb els serveis 
públics que haurien d’atendre les necessitats d’una 
majoria social que s’està dessagnant. Ahir tres conse-
llers amb altes responsabilitats van anunciar la seva 
dimissió; avui ja no se sap quines són les majories par-
lamentàries que el sostenen a vostè com a president. 
El seu és un govern debilitat i esgotat que s’ha conver-
tit en el problema i no en la solució.

Senyor Mas, com pensa reestructurar el Govern? Pot 
assegurar vostè fins a final de legislatura l’estabilitat 
del Govern i que la seva principal preocupació serà la 
governabilitat del país i el bé comú?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mena, si vostè va 
estar atent en les declaracions que es van fer ahir no 
hauria de dir que l’estabilitat parlamentària està en 
risc ni en perill, perquè es va dir explícitament –però 
potser vostè en aquell moment no va estar prou atent 
o no hi va donar importància– que es garantiria l’esta-
bilitat parlamentària, que, evidentment, per a una for-
mació política, en aquest cas, que té cinquanta dipu-
tats en el Parlament de Catalunya per ella sola no és 
possible. Per tant, a aquesta estabilitat parlamentària 
s’hi han de comprometre també altres grups, i això ho 
anirem veient votació a votació. I ens queda aquest Ple 
i, si no ho recordo malament, dos més abans que es 
dissolgui el Parlament de Catalunya.

La presidenta

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

Joan Mena Arca

Jo, senyor Mas, estava aquí en el Ple de salut, on se-
gurament haurien d’haver estat vostè i el seu Govern 
mirant de solucionar els conflictes a la nostra sanitat 
pública.

Miri, vostè, senyor president, hauria de fer una refle-
xió, alguna autocrítica, ja que també hauria d’aprofi-
tar..., perquè no tot ho fa vostè bé. Amb una estratègia 
equivocada va voler fer més petit el dret a decidir, amb 
el seu tacticisme també va voler fer més petita Esquer-
ra Republicana, i ara també està fent més petita la seva 
federació i el seu Govern.

Tingui clar, president, que aprofitarem l’oportuni-
tat de canvi que suposa el 27 de setembre. L’autènti-
ca ruptura, senyor Mas, serà la d’un inici constituent 
que trenqui amb el règim bipartidista, del qual vostè 
també forma part, perquè les seves plebiscitàries ja no 
convencen: ni convencen els que van votar pel canvi a 
molts ajuntaments, ni convencen els que es manifesten 
cada dia als carrers, ni convencen els que van omplir 
la plaça de Sant Jaume, esperançats pel canvi també a 
Barcelona.

El 27 de setembre, president, volem derrotar a les ur-
nes les seves polítiques, la seva austeritat i el seu atac 
premeditat als serveis públics. Se’ls acaba el temps. 
Després de la il·lusió del 24 de maig, volem un 27 de 
setembre que acabi amb el seu capitalisme d’amiguets, 
i per això, president, intentarem construir a Catalunya 
una alternativa.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Bé, ahir va quedar clara 
també una cosa, en el debat del Ple de salut, en el qual, 
per cert, jo hi vaig ser una molt bona estona i hi vaig 
intervenir llargament: va quedar molt clar que això del 
capitalisme d’amiguets vostès s’ho aplicaven també 
quan estaven en el Govern.

S’ho aplicaven quan estaven en el Govern perquè els 
vaig recordar que van estar a punt –a punt, a punt– 
de treure a concurs, per concessionar-lo, un hospital 
a Cerdanyola que podia haver quedat en mans de no 
sé si són els seus amiguets o no, però són inversors 
molt importants de fora que fan sanitat privada. (Re-
mor de veus.) El que passa, que a vostès això els irrita 
profundament... (Aplaudiments.) No, no: ens ho sabem 
perfectament –sí, ens ho sabem perfectament, ens ho 
sabem perfectament.

I per tant, mirin, tot això és un pur bla-bla-bla que no 
va absolutament enlloc, perquè vostès saben perfecta-
ment que encara són incapaços, quatre anys i mig des-
prés, de posar un sol exemple, ni un, d’alguna cosa de 
la sanitat pública d’aquest país que s’hagi privatitzat 
en aquests últims quatre anys i mig, governant el nos-
tre Govern i sent president jo mateix. I en canvi jo, als 
purs de la ideologia de la superesquerra, els puc posar 
algun exemple d’alguna cosa –d’alguna cosa– que ells 
sí que volien privatitzar, i precisament de la sanitat, i 
de la sanitat en el Vallès. El que passa, que això a vos-
tès, evidentment, els irrita; els irrita, els empipa, però 
tenen aquesta gran contradicció.
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I, si m’ho permet, una cosa; ja posats a fer, i com que 
vostè dóna consells a tothom, jo també els dono un 
consell a vostès: per què no fan com Unió Democrà-
tica i es dediquen a comptar la seva gent (remor de 
veus) –i es dediquen a comptar la seva gent–, perquè 
així sabrem si la posició del senyor Herrera, si la de la 
senyora Camats, que es van manifestar diferentment 
el dia 9 de novembre, si realment això és una línia ge-
neral a dintre de les seves formacions polítiques, que 
són diverses i que no són només una.

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre les 
conseqüències de la crisi de govern sobre 
el procés sobiranista (tram. 317-00321/10)

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

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Mas, és 
evident que no serem originals amb la pregunta d’avui. 
Senyor president, després d’escoltar-lo veig que vostè 
no està fent gaire autocrítica del que està succeint, i es-
tà minimitzant la crisi del que ahir va succeir a Catalu-
nya: crec que la crisi més gran del seu Govern des que 
va assumir la presidència de la Generalitat, i no sola-
ment del seu Govern, sinó de la seva pròpia federació.

Senyor Mas, després que ha començat tot el procés 
separatista vostè n’està tenint avui les conseqüències 
més greus. Ara què és el que creu que succeirà i com 
afectarà a aquest procés separatista la greu crisi que 
viuen la seva federació, el seu propi partit i el seu pro-
pi Govern?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Cama cho, 
no l’afectarà. No l’afectarà perquè d’aquí a pocs dies hi 
haurà la remodelació del Govern, i, per tant, la substitu-
ció de la vicepresidenta i dels consellers que han decidit 
marxar del Govern, per les raons que ells mateixos han 
explicat. Per tant, serà una substitució ràpida, i a partir 
d’aquí seguirà exactament el calendari que tenim previst 
i el full de ruta que tenim marcat.

I vostès s’hi hauran de posicionar, i molta altra gent 
també. Suposo que a alguns els fa mandra, haver-s’hi 
de posicionar; potser són vostès, als que els fa man-
dra, o no: o potser vostès ja tenen decidit exactament 
quina hi serà la posició. En qualsevol cas, no tinguin 
por perquè tot això vindrà refermat a les urnes: quin 

millor sistema, en democràcia, que les decisions grans 
que ha de prendre un país vinguin referendades preci-
sament pel vot i la decisió de la gent? Això no hauria 
d’espantar absolutament a ningú.

Seguim, en aquest sentit, el full de ruta normal.

La presidenta

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

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Mas, nosaltres no 
tenim por. La democràcia és un èxit col·lectiu de tots.

És evident que a vostès el fet que es comptin vots els 
està anant no gaire bé. Els vots que es van comptar el 
9-N no els van ser favorables: set de cada deu cata-
lans es van quedar a casa; a més, el 9-N ha estat de-
clarat inconstitucional, vostè va enganyar els catalans; 
el fet que compti els vots Unió no els ha anat gaire 
bé: avui surten tres consellers. Per tant, jo li recoma-
no que també es comptin a vostès, els de Convergèn-
cia Democràtica, a veure si encara vostè s’emportarà 
alguna sorpresa i no hi hauran tants independentistes 
com vostè es creu, perquè recomana que es comptin 
els d’altres partits i vostès no s’han comptat. Recoma-
no que es comptin, abans d’anar al 27 de setembre.

Però el que sí que li diria, senyor Mas, és que vos-
tè tot el que toca en aquest procés ho trenca, ho divi-
deix i ho fractura. El Partit Popular va dir des del pri-
mer moment que aquest procés separatista portava a la 
divisió. Miri, vostè està dividint i fracturant la socie-
tat catalana; està dividint i fracturant les famílies; va 
fracturar i va portar una fractura al Partit Socialista; 
ho ha fet ara a la mateixa federació del seu partit: ha 
dividit i fracturat Unió Democràtica. I el que no volem 
és que divideixi també la societat catalana i els cata-
lans, i està dividint el seu propi Govern.

Això no és bo per a Catalunya, i a més, senyor Mas, 
en els moments en què tenim un greu problema, que 
són els populismes dels radicalismes d’esquerres més 
greus i més preocupants que estem tenint, i es veu a 
l’Ajuntament de Barcelona i als ajuntaments de Ma-
drid, on estem veient com perjudiquen greument les 
possibles inversions que afecten l’economia catalana o 
l’economia de l’Ajuntament de Madrid.

Senyor Mas, vostè s’està equivocant, i crec que vostè 
hauria de rectificar. I si no rectifica, senyor Mas, fa-
ci una altra cosa: doni l’oportunitat que altres facin la 
feina que vostè no està sabent fer. Si ara...

La presidenta

Senyora diputada, se li ha acabat...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...marxen tres consellers, aprofiti... (La presidenta re-
tira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)
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(Aplaudiments.)

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Bé, senyora Sánchez-Camacho, ja que ha començat 
la seva segona intervenció dient que comptem vots, 
jo també li demano que compti els que tenen vostès 
aquí a Catalunya, perquè pot ser que, si van comptant, 
i sobretot després de les municipals, s’adonin que la 
seva política respecte a Catalunya no deu ser la més 
encertada del món, perquè, si fos la més encertada del 
món, no tindrien el resultat que tenen: hi ha llocs que 
han passat de ser els segons o els tercers a ser els cin-
quens o els sisens. Això vostès, doncs, suposo que ho 
tenen en la línia de comptar vots, i no precisament de 
sumar-los, sinó d’anar-los restant. I això té una prota-
gonista molt principal, que és la seva veu i la seva ma-
nera d’actuar en la política catalana; però també li ad-
meto que no només la seva: també, evidentment, la del 
Govern espanyol, la del PP en general, etcètera, no?

Deixi’m dir-li una altra cosa: pensar diferent és dividir 
la societat? I no... És a dir, aleshores, senyora Sánchez-
Camacho –fixi-s’hi, eh?–, es pot pensar diferent des 
del punt de vista de ser de dretes o de ser d’esquerres; 
es pot pensar diferent des del punt de vista de ser ca-
tòlic o musulmà; es pot ser diferent des de molts punts 
de vista d’aquests; es pot ser diferent des del punt de 
vista de tenir una idea d’Europa o de tenir-ne una al-
tra. Però, en canvi, no es pot ser diferent des del punt 
de vista de voler saber si Catalunya ha de ser un país 
lliure o no ha de ser un país lliure: aquest és l’únic ter-
ritori que està vedat (remor de veus) –aquest és l’únic 
territori que està vetat. Sobre tota la resta, no és divi-
dir la societat, és simplement pensar diferent; però, en 
canvi, quan toques aquest punt aleshores és dividir la 
societat.

Senyora Sánchez-Camacho, reflexioni intel·lectual ment, 
analitzi-ho una mica millor i millori, també, les seves 
percepcions sobre la societat.

La presidenta

Molt bé.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la seva 
actitud davant els qui se separen del caràcter 
plebiscitari de les eleccions i sobre la divisió 
del catalanisme (tram. 317-00318/10)

La següent pregunta és sobre la situació política, i la 
formula l’il·lustre senyor Miquel Iceta, del Grup Parla-
mentari Socialista

Miquel Iceta i Llorens

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt honorable 
president, em temo que em dirà que sí, però em veig 
obligat a preguntar-li-ho. Manté vostè el que va dir 

a David Fernàndez: «Heu de ser molt exigents i durs 
amb qui s’aparti un sol mil·límetre del caràcter plebis-
citari de les eleccions.»? No creu que dividir el catala-
nisme afebleix Catalunya?

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, no li ho 
vaig dir al senyor David Fernàndez, li ho vaig dir al 
senyor Vicent Partal.

(Remor de veus.)

La presidenta

Un moment –un moment–, perquè no pot parlar. Se-
nyor Iceta, ja té la paraula, però... Ara, ara pot.

Miquel Iceta i Llorens

Després d’aquesta gran aportació al pensament polític 
contemporani, miri, president, en circumstàncies nor-
mals avui li hauríem de demanar la seva dimissió i 
la convocatòria immediata d’eleccions. Però estem a 
mitjans de juny, i com que les té, sembla, convocades 
el 27 de setembre, doncs, potser ja no estem en temps 
útil per fer-ho.

El seu balanç de govern és esquifit: cap nova compe-
tència, cap nova inversió, cap nou projecte rellevant, 
cap nou avenç d’autogovern, ni consulta amb efectes 
reals, ni pacte fiscal, ni revisió del finançament de Ca-
talunya.

Vostè ara em dirà, com sempre, que contra la mura-
lla d’una majoria absoluta del PP no hi ha hagut res 
a fer. No li falta raó, senyor president, però jo he de 
dir-li que també estaven equivocats la seva estratègia 
i els seus objectius, i que, si el problema era la majo-
ria absoluta del PP, el que calia era esperar després de 
les eleccions generals, quan podrem, entre altres co-
ses, saludar, doncs, presidents socialistes i emparats 
en majories progressistes al País Valencià, a l’Aragó o 
a les Illes Balears. Les coses canvien, i canviaran tam-
bé a Catalunya.

Jo crec que vostè hauria d’acceptar que hi ha catala-
nistes que no som independentistes, que seria molt mi-
llor que la divisió que està provocant en el nostre país 
un ampli consens en defensa de l’autogovern, del pacte 
fiscal i de la recerca d’una consulta legal i acordada 
sobre el futur de Catalunya.

Quantes coses més cal que es trenquin perquè vostè es 
vegi obligat a reconèixer que la independència unila-
teral és inviable? Quants partits caldrà sacrificar a l’al-
tar del procés? No hem vist, ja, que posar sentiments 
a votació no és garantia de resoldre re? S’ha equivocat 
en un exemple que ha posat vostè: no podem votar en-
tre catòlics i musulmans, perquè ningú s’ha de veure 
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obligat a renunciar al seu sentiment, a la seva fe, en 
funció de ser minoritària.

President, dividir el catalanisme és afeblir Catalunya, 
i em temo que vostè, amb la seva política, des de fa 
mesos, no està fent altra cosa. Hi ha un camí que ha 
fet Catalunya forta, que és la màxima unitat al voltant 
d’objectius de país. Vostè ho està trencant tot, i, per 
tant, es fa responsable de la manca de resultats con-
crets.

I el veritable plebiscit el 27 de setembre serà entre 
quatre anys més d’embolics o quatre anys de recerca 
de solucions justes i acordades. Per buscar solucions, 
als socialistes ens hi trobaran sempre; per a més em-
bolics, mai.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. (Remor de veus.) 
Senyor Iceta, jo tinc el màxim respecte per tothom, i 
no només...

La presidenta

Un moment, senyor president –senyor president, un 
moment.

(Pausa.)

El president de la Generalitat

I no només pels catalanistes que no són independen-
tistes, que també els respecto plenament, sinó fins i 
tot pels que no són ni catalanistes ni independentistes, 
perquè abans que qualsevol altra cosa són ciutadans 
d’aquest país. (Veus de fons.) I catalans.

I, per tant, el que m’interessa a mi és això. Si després 
n’hi ha que són d’una manera o d’una altra, doncs, es-
colti’m, s’ha de respectar. Ara, també vull que es res-
pectin els que es manifesten d’una altra manera, i que 
no se’ls consideri sempre i se’ls ataqui com els sepa-
radors, que és el que vostès fan: «els que ho separen 
tot», «els que ho trenquen tot», etcètera. I resulta..., ah, 
és clar, aquests sí: aquests són els separadors i aquests 
són els dolents de la pel·lícula; en canvi, els altres 
s’han de respectar, i aquests no.

I resulta que aquests, quan van anar a votar el 9 de 
novembre, van ser gairebé dos milions de persones. 
Quin missatge els està donant vostè, senyor Iceta, a 
aquests dos milions de persones que van votar «sí-sí» 
el dia 9 de novembre? Que són els separadors, que són 
els de la bronca, que són els que ho trenquen tot?, o 
simplement també se’ls ha de respectar perquè puguin 
votar el que vulguin votar? Doncs, aquest Govern i 
aquest president el que han intentat, i també amb ma-
jories parlamentàries, és que en aquest país es pugui 
votar respectant el vot de tothom, i en aquest sentit 
m’he expressat moltíssimes vegades.

I ara deixi’m dir-li una altra cosa: si tan diferent serà 
un govern diferent a Espanya, per què abans d’aquest 
futur govern, tan ideal per a Catalunya o tan bo per a 
Catalunya, no ens porten els socialistes catalans una 
sola cosa, que és el reconeixement del Partit Socia-
lista, a nivell general, que Catalunya podrà exercir el 
seu dret a decidir en un referèndum acordat i que el 
PSOE hi estigui d’acord? Perquè no ho hem sentit mai, 
això, encara; és exactament al revés, el que hem sentit: 
que del dret a decidir del poble de Catalunya, ni par-
lar-ne; això és el que hem sentit del senyor Pedro Sán-
chez i companyia.

Per tant, facin aquesta feina; facin aquesta feina, que 
és la fonamental. Si vostè ens porta això –i li assegu-
ro que li costarà molt, però jo li faré un monument, si 
ho porta–, escolti’m, doncs, jo també podré començar 
a pensar diferent de coses que poden passar. Però fa-
cin aquesta feina, perquè aquesta és la feina substanci-
al. I aquesta feina avui dia no és que no s’hagi fet, si-
nó que s’ha fet exactament la contrària: la posició del 
PSOE és la que és.

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pegunta següent és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el 
conflicte laboral a l’empresa industrial 
General Cable (tram. 317-00322)

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

Oriol Junqueras i Vies

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, davant 
dels esdeveniments de les darreres hores, permeti’m 
recordar-li a vostè, i d’aquesta manera recordar-ho al 
conjunt de la societat catalana, una obvietat: Esquerra 
Republicana està al servei del país i, per tant, al servei 
de totes les institucions –totes–, i, òbviament, especi-
alment del Govern, per construir un futur millor i, en 
particular, perquè puguem decidir tots els ciutadans 
de Catalunya el nostre futur col·lectiu el 27 de setem-
bre.

Recordada aquesta obvietat, que sempre em sem-
bla que és de bon recordar, permeti que..., al marge 
d’aquesta actualitat política més intensa, abordar un 
assumpte, un altre afer que també és molt important i 
també és de molta actualitat: el passat 26 de maig, la 
direcció de la multinacional General Cable va plante-
jar un ERO per acomiadar 290 persones.

General Cable és una empresa amb un miler de treba-
lladors arreu de Catalunya; estan repartits en quatre 
centres de treball –Manlleu, Abrera, Montcada i Bar-
celona–, i en conjunt la decisió d’aquest ERO afecta 
un 30 per cent de la seva plantilla. Afers com aquests, 
malauradament, han estat massa freqüents els darrers 
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anys i hem de fer tot el possible perquè no se’n produ-
eixin més.

L’ERO de General Cable l’entenem com a especial-
ment greu, perquè un lloc de treball industrial per-
dut és un lloc de treball de molt difícil recuperació. El 
cost de crear un lloc de treball industrial és molt supe-
rior que el cost de mantenir aquest lloc de treball, i és 
de difícil regeneració en la conjuntura actual, sabent a 
més a més que un dels grans reptes que té el nostre pa-
ís és precisament la seva reindustrialització.

Les reformes laborals han sigut nefastes, contraprodu-
ents. Voldríem que el seu Govern s’impliqués de for-
ma ferma a garantir que l’empresa complirà totes les 
obligacions legals –totes–; que el Govern serà proac-
tiu, que farà respectar la bona fe de les parts en la ne-
gociació.

Voldríem saber, doncs, quina és la posició del seu Go-
vern davant d’aquest nou conflicte laboral, industrial, 
tan important.

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, efec-
tivament ens trobem davant d’un conflicte industrial. 
No és el primer, desgraciadament: n’hem tingut d’al-
tres, en el nostre país en els darrers anys. Sempre n’hi 
han hagut, de conflictes industrials, perquè afortuna-
dament estem en un territori, Catalunya, que té una 
base industrial encara molt significativa, i a més a 
més amb presència de moltes empreses estrangeres. 
De fet, a Catalunya hi ha, aproximadament, unes cinc 
mil empreses multinacionals presents en el territori, 
algunes des de fa moltíssims anys, i moltes, a més a 
més, tenen una base industrial. Per tant, poc o molt 
ens hi hem trobat sempre, amb aquest tipus d’episodis. 
Aquests darrers anys ens hi hem trobat encara més, 
perquè efectivament, doncs, la doble recessió –la del 
2008-2009 i la del 2012– ha provocat autèntics estralls 
en el teixit empresarial productiu i també industrial 
del nostre país.

Concretament, a General Cable, doncs, de tota la infor-
mació que en tinc del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, els puc dir que els nostres objectius són: evitar 
que hi hagi tancament de cap centre d’aquesta empre-
sa a Catalunya; recordin que en tenen quatre, si no ho 
recordo malament –són quatre–, per tant, que no se’n 
tanqui cap, d’aquests quatre. Garantir que el centre eu-
ropeu de decisió de la companyia es quedi aquí, i a més 
a més portar tot el que és l’R+D a Barcelona: la inno-
vació, el desenvolupament; tot això, portar-ho a Cata-
lunya, no? I minimitzar, òbviament, la pèrdua de llocs 
de treball.

Aquí no podem donar garanties –com no es poden 
donar en cap d’aquestes situacions– que no n’hi hagi 
cap, de pèrdua de lloc de treball. Però, evidentment, si 
aconseguim que es mantinguin tots els centres de tre-
ball, i minimitzem la pèrdua de llocs de treball, i que 

a més a més reforcin les activitats de més valor afe-
git d’aquesta empresa a Catalunya, doncs, haurem fet 
la part de la feina que nosaltres podem fer, sabent, de 
tota manera, que les últimes decisions les pren l’em-
presa. 

Nosaltres no podem substituir l’empresa en aquestes 
decisions, el que sí que podem és actuar de mitjancers. 
És el que fem sempre: el que podem fer és cridar les 
parts perquè es parli, doncs, en el sentit més positiu 
possible, i el que podem fer –i això ho fem sempre– 
és fer notar a aquestes empreses que aquest és un país 
que té futur i pel qual val la pena apostar. Sabem que 
competim amb molts altres territoris del món, però el 
nostre no està mal posicionat per competir, també, de 
cara al futur.

La presidenta

L’honorable senyor Oriol Junqueras?

Oriol Junqueras i Vies

Molt breument, recordar que una de les causes de la 
crisi en aquesta empresa és la falta d’inversió per part 
de les grans companyies elèctriques, de reinversió en 
la xarxa. I, per tant, conjurar-nos com a grups parla-
mentaris, com a Govern, com a institucions d’aquest 
país, a guanyar força, a guanyar força de negociació, 
també, davant d’unes empreses que tenen molt de po-
der i que no sempre l’apliquen al servei del bé comú.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
les decisions previstes amb relació 
als esdeveniments que afecten el 
Govern i la federació de Convergència 
i Unió (tram. 317-00320)

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

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable presi-
dent, de fet molts o la majoria de grups, doncs, han 
opinat sobre els darrers esdeveniments de la federa-
ció de Convergència i Unió, i nosaltres, més que fer 
segons quines asseveracions, més que escoltar segons 
quins consells, que em deuen permetre que per part 
d’alguns grups parlamentaris els trobi pocs sincers, 
perquè crec que el seu últim propòsit és que els vagi 
bé tant a Convergència com a Unió Democràtica..., pe-
rò evidentment nosaltres també ens hi hem de referir.

Sí que he vist que moltes de les preguntes que s’han 
fet al president han estat en el marc mental de la polí-
tica ordinària tradicional i molt de cara al que serien 
les eleccions..., unes eleccions autonòmiques ordinàri-
es. Nosaltres vivim un moment transcendent, i el que 
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viurem és conseqüència d’allò que sempre es va dir, i 
és el nostre compromís per garantir les urnes davant 
dels ciutadans de Catalunya, amb totes les garanties, 
perquè puguin decidir si volen que Catalunya esde-
vingui un país independent si o no. Per tant, viurem 
un moment transcendent, viurem un moment en què 
cal actuar amb marcs mentals molt diferents, i davant 
d’aquests moments transcendents, doncs, tothom s’ha 
de posicionar, molt legítimament tothom s’ha de posi-
cionar, i això és el que està esdevenint.

Per tant, nosaltres també, president –evidentment, 
amb els efectes que això té, també, pel que fa al Go-
vern, etcètera–, li volem preguntar, president, amb re-
lació al que està succeint aquestes darreres hores, qui-
nes decisions té previst prendre?

Moltes gràcies, senyor president.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Bé, la situació obliga a 
prendre decisions; alguns grups de la cambra s’hi han 
referit en aquesta sessió de control. La decisió dels ac-
tuals membres del Govern d’Unió Democràtica de Ca-
talunya de deixar el Govern en aquest moment obliga 
a prendre aquestes decisions.

He de dir –i serà l’última ocasió que tindré per dir-
ho abans de la remodelació del Govern que es pro-
duirà en els propers dies– que jo, personalment com 
a president, estic content i agraït de la feina que han 
fet, tant la vicepresidenta, com el conseller Espada-
ler com el conseller Pelegrí. No només content, sinó 
molt content, perquè crec que han fet una molt bona 
feina en uns moments molt complicats i molt difícils. 
I, per tant, els ho vull agrair públicament; ja ho he fet 
privadament, però ho vull fer també davant de tots 
vostès.

També vull fer notar que aquesta és una separació per 
un tema de fons, de molt de fons: no és per cap «tonte-
ria», no és per cap picabaralla absurda, no és per cap 
menysteniment respecte a ningú. Hi ha un tema de 
fons que s’ha de resoldre: tothom s’ha de posicionar, 
cada partit també ho pot fer. Ells han decidit fer-ho en 
un sentit; Convergència, en un altre. Però és una se-
paració que tots desitgem que sigui amistosa, i ho vo-
lem d’aquesta manera. Les separacions mai són agra-
dables, és evident, però poden ser de moltes maneres, 
i pretenem que aquesta, doncs, sigui una separació 
amistosa, donat aquest problema de fons.

Evidentment, això m’obliga com a president a prendre 
decisions i a no trigar en aquestes decisions, precisa-
ment per garantir, encara que sigui per a pocs mesos, 
el funcionament del Govern i l’estabilitat en aquest 
Parlament. No és el moment, evidentment, per anun-
ciar els nous membres del Govern, però sí que els puc 
dir que, tenint en compte que tenim sessió parlamen-
tària avui dijous i demà divendres tot el dia, jo, per de-
ferència al Parlament, ni avui ni demà prendré aquesta 

decisió, però la prendré el dilluns –la prendré el di-
lluns.

Per tant, el dilluns al matí hi haurà la remodelació 
del Govern: es nomenaran les conselleres i consellers 
nous que hagin de formar part del Govern de Cata-
lunya, enfocat ja a aquest tram final de la legislatura, 
que vostès saben, com s’ha recordat aquí, que és un 
tram final que realment és final en la mesura en què hi 
ha un calendari electoral anunciat.

I a partir d’aquí, espero que el Govern podrà mante-
nir la seva feina i que aquest mes i mig que ens queda 
d’acció parlamentària tindrem estabilitat suficient, i en 
tinc la garantia, per acabar de fer la feina important 
que hem de fer, entre d’altres coses, per exemple, avui 
aprovar la Llei de la reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que va directament en la línia de millorar 
l’ocupació en aquest país i la creació de llocs de tre-
ball.

La presidenta

Abans d’iniciar el següent punt de l’ordre del dia, em 
permeten dos minuts d’atenció, si us plau? (Pausa.)

Paraules
de comiat com a diputada de Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo

Sempre que vénen diputats nous, els donem la ben-
vinguda, i sempre que marxen alguns diputats i coin-
cideixen amb algun plenari, doncs, també se’ls dóna 
l’oportunitat de poder-se acomiadar.

Avui és el cas de la diputada Rocío Martínez-Sampe-
re, que ens deixa; que fa nou anys que ha estat diputa-
da del Parlament de Catalunya, per tant, ben bé quasi 
tres legislatures; que la coneixem tots: és una diputada 
amb un estil molt propi, vistós, a vegades molt acolorit 
(rialles), una diputada amb un discurs polític contun-
dent, a vegades dur, però intentant sempre mantenir la 
seva elegància.

Rocío, et desitjo, i en nom de la Mesa t’ho desitgem, 
que el futur sigui el més profitós per a tu. La teva ex-
periència, i els teus coneixements i la teva trajectòria 
segur que t’hi ajudaran. Sentim molt la teva marxa.

Tens la paraula.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Moltes gràcies, presidenta. Dec ser dura, però m’ha fet 
emocionar, així que...

En tot cas, volia parlar amb tots vostès i compartir, jo 
crec, que una recança, no?, i és que me’n vaig d’aquest 
Parlament havent-ne rebut més del que hi he donat, 
eh?, no només de relacions personals, que també, sinó 
perquè, al contrari del que ara està tan de moda, que 
són aquestes seguretats tan absolutes, jo he de dir que 
surto del Parlament amb més dubtes i amb més con-
tradiccions que quan hi vaig entrar, perquè debatre 
amb vostès m’ha fet intel·lectualment més tolerant i, 
per tant, políticament millor, i per això els estic molt 
agraïda.
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Vull dir-los que jo avui no deixo la política, eh? Tots 
els que em coneixen ja ho saben: no deixo la política, 
això és impossible; l’entenc, com deia Hannah Arendt, 
com la dimensió més completa i més lliure de l’ésser 
humà. Jo avui deixo l’escó al Parlament de Catalunya.

No ho faig, també vull que quedi clar, per discrepàn-
cies amb la direcció del meu partit. Existeixen, mai 
les he negat; jo entenc la lleialtat, la de veritat l’entenc 
així, i per això ho deixo passades les municipals i amb 
el mínim soroll possible. I jo estic agraïda al PSC per 
moltíssimes coses, i és més: forma part del que sóc. 
Jo entenc que, a la vida –ahir m’ho recordava un amic 
meu–, un ha de saber estar, però també ha de saber 
marxar, eh?, i això és el que estic intentant fer.

Deixo l’escó –i acabo, presidenta–, principalment per-
què he arribat al convenciment que des d’aquí i avui 
jo no puc servir, amb el rigor i l’atreviment que crec 
necessaris, els únics que són els seus propietaris, que 
són els ciutadans d’aquest país. Però com que tam-
bé sé que el fonamental, que són les conviccions i el 
compromís, roman, i roman aquí per sempre, ens tor-
narem a trobar, amb molts de vostès, que voldran se-
guir treballant per fer més definit i una mica més sòlid 
aquest somni de civilitat que tenim per als ciutadans.

Moltes gràcies, diputades, diputats, presidenta, Mesa, 
secretària general, lletrat, treballadors d’aquesta cam-
bra. Moltes gràcies, consellers, conselleres, president 
de la Generalitat.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

No, no marxin, encara.

Paraules
de comiat com a conseller de Ramon  
Espadaler i Parcerisas

Atès que ahir i avui el president de la Generalitat ha 
anunciat canvis en el Govern, hi hauran, doncs, tres 
membres del Govern que ja no hi seran, en la prope-
ra sessió plenària. I, en aquest cas, l’honorable conse-
ller d’Interior, el senyor Ramon Espadaler, em dema-
na també la paraula.

El conseller d’Interior

Gràcies. No l’hauria demanat si no hagués sentit les 
amables paraules que ahir em va dir en privat el pre-
sident de la Generalitat, i per correspondre-les. Jo li 
ho vaig dir en privat, i em permetràs, president, que 
ho digui en veu alta i davant de tota la cambra: que 
sempre t’estaré agraït, doncs, per l’oportunitat magní-
fica que m’has donat, per la confiança que m’has fet, 
al capdavant d’una de les conselleries, sens dubte, més 
atractives que hi ha en aquest Govern, i la possibili-
tat..., i que he passat els millors anys, n’estic segur, de 
la meva vida política podent correspondre a aquesta 
confiança.

I, per tant, sí que en volia deixar constància pública. 
Tu ho has fet, ens ho has fet..., jo l’haig de correspon-

dre. Jo no tinc la condició de diputat, per això he de-
manat la paraula, perquè ja no podré compartir amb 
vosaltres aquest ple. El mateix dic a la resta de com-
panys, doncs, del Govern, que en els moments difícils, 
que n’hi ha molts, en aquesta conselleria i en el Go-
vern, sempre han estat al costat i sempre els he sentit 
al costat.

Jo mateix vull dir que el control parlamentari s’ha 
exercit, jo crec, amb rigor i amb respecte, i les dues 
coses ajuden, doncs, a intentar poder fer bé les coses.

Per tant, gràcies. Jo no sóc diputat; per tant, gràcies, 
presidenta, per haver-me donat, doncs, aquesta opor-
tunitat d’acomiadar-me de la cambra.

Gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Ara sí que ja poden..., no dic «marxar».

Proposició de llei
de modificació de la Llei 6/2003 per a 
introduir la revocació dels drets i l’estatut 
dels expresidents i expresidentes de 
la Generalitat (tram. 202-00065/10)

Però continuem amb el debat i amb el tercer punt de 
l’ordre del dia, que és el debat i votació del dictamen 
de la Comissió d’Afers Institucionals sobre la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a intro-
duir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents 
i expresidentes de la Generalitat.

Té la paraula, en nom de la ponència, qui en va ser de-
signat relator, l’il·lustre senyor Jaume Bosch.

(Pausa.)

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Intervinc com a relator per expli-
car com ha anat el debat de la proposició de llei del 
Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida presentada el 29 
de juliol del 2014, poc després de la confessió de l’ex-
president Jordi Pujol. L’objectiu era modificar la Llei 
d’expresidents, la Llei 6 del 2003. Un fet significatiu: 
la llei del 2003 va néixer a l’abril d’aquell any, quan ja 
se sabia que el senyor Jordi Pujol no es tornaria a pre-
sentar a les eleccions; la llei pretenia regularitzar la 
seva futura situació com a expresident. Se’n va fer el 
debat amb un gran consens, en lectura única, una úni-
ca intervenció en nom de tots els grups i aprovació per 
unanimitat; eren, segurament, altres temps.

Paradoxalment, la proposició de llei del meu grup tam-
bé va sorgir a partir d’una acció del senyor Jordi Pujol: 
la seva confessió, que posa de manifest les insuficiènci-
es d’una llei que no preveia la possibilitat de la renún-
cia de l’afectat ni, sobretot, la que el Parlament pogués 
revocar els drets per una conducta poc honorable. La 
confessió va tenir lloc el 25 de juliol del 2014, i la pro-
posició de llei era presentada el 29 de juliol, quatre dies 
després; la intenció era inequívoca, doncs. Se’n va fer 
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el debat de totalitat el 12 de novembre del 2014, i es  
va admetre a tràmit sense cap esmena a la totalitat.

La ponència ha treballat i crec que ha millorat clara-
ment el text inicial, des d’una visió compartida, que és 
que calia reformar la llei a causa de l’actitud de l’ex-
president Pujol, però calia, alhora, preservar la dig-
nitat institucional dels expresidents de la Generalitat 
presents i futurs, i calia aprovar una regulació que su-
perés el cas Pujol i que fos vàlida per a tots els casos, 
des del convenciment o l’esperança que no calgui apli-
car-la en aquest punt mai més.

Han estat molt útils les compareixences de Josep Ma-
ria Reniu, cap d’estudis de ciència política i de l’Admi-
nistració de la UB, i del cap de l’àrea de legislació d’as-
sumptes jurídics de l’Oficina Antifrau, Òscar Roca.

S’hi van presentar esmenes per part de Convergència i 
Unió, Esquerra Republicana, PSC, PP, Iniciativa - Es-
querra Unida i Ciutadans.

Se n’han regulat dos aspectes: primer, la renúncia als 
drets per part de l’afectat i, sobretot, l’atorgament al 
Parlament de la capacitat de revocar-los en cas de con-
ducta poc honorable o de condemna penal ferma, i, en 
segon lloc, la necessitat de millorar la transparència 
de les retribucions i compensacions de l’activitat, i les 
incompatibilitats dels expresidents –ja entrarem en de-
talls en el debat.

La tasca de la ponència. Crec que la transparència 
també exigeix explicar més enllà dels agraïments, que 
de vegades queden en una simple formalitat, la tas-
ca que s’ha fet, però començo pels agraïments. Als 
membres de la ponència que han participat en el debat 
de les esmenes i l’elaboració de l’informe, i que han 
decidit escollir-me com a relator: al David Bonvehí, 
de Convergència i Unió; al Sergi Sabrià, d’Esquerra 
Republicana; al Santi Rodríguez, del PP, i a la Rocío 
Martínez-Sampere, del PSC, a qui, a més d’agrair el 
seu paper a la ponència, vull reconèixer avui, quan 
ens acaba d’anunciar que abandona el Parlament, la 
seva tasca com a excel·lent diputada. També al lletrat, 
Antoni Bayona, que amb el seu rigor jurídic ha estat 
decisiu per ajudar-nos a trobar un redactat encertat; al 
gestor, Eduard Principal, i a l’assessor lingüístic, En-
ric Tudó. I, novament, als compareixents: els senyors 
Reniu i Roca.

I fem també retiment de comptes. En la sessió de la 
CAI en la qual es van produir les compareixences el 
15 de gener hi varen participar els grups de Convergèn-
cia i Unió, d’Esquerra Republicana, del PSC, del PP i 
d’Iniciativa. En les sessions de la ponència realitzades 
abans que comencés la campanya electoral –els dies 
16 d’abril, 24 d’abril i 5 de maig– hi van participar els 
grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, 
PSC, PP i Iniciativa - Esquerra Unida. En la sessió de 
la CAI realitzada després de les eleccions municipals, 
el 27 de maig, hi van participar Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana, el PSC, PP, Iniciativa - Esquer-
ra Unida i Ciutadans. Em sembla que quan la ciutada-
nia exigeix dedicació als diputats i dipu tades, i trans-
parència a la política, és just informar públicament, 
perquè consti en acta, quins grups han participat acti-
vament en una llei i quins no ho han fet.

Acabo aquesta presentació desitjant que la llei modifi-
cada, pel que fa a la revocació, no s’hagi d’aplicar mai, 
però amb la satisfacció que crec que hem fet entre tots 
una bona tasca parlamentària per regular la possibili-
tat, per desgràcia prou real, que un expresident de la 
Generalitat no mantingui una actuació honorable, pre-
servant, alhora, l’honorabilitat de la resta d’expresi-
dents, actuals o futurs, que no està en discussió.

La vicepresidenta primera

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

En primer lloc, té la paraula, per defensar les esmenes 
reservades del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, senyor Bosch, òbviament, doncs, afegir-me a to-
tes les gratituds que vostè ha fet en la seva intervenció 
a totes les persones que han intervingut en el debat i 
en la concreció d’aquesta proposició de llei, que, cer-
tament, va ser una proposició de llei, la que va pros-
perar, d’Iniciativa per Catalunya, però també li vull 
recordar que hi havien altres proposicions de llei d’al-
tres grups parlamentaris que anaven exactament en la 
mateixa línia que la d’Iniciativa de Catalunya; entre 
aquestes, una proposició de llei del Partit Popular, i 
que sentim bastant –bastant, i ho matisaré, ja en saben 
vostès el perquè– reflectida en el text final d’aquesta 
modificació de la Llei d’expresidents que avui sotme-
trem a la consideració del Ple.

Em permetrà que, d’una forma molt senzilla o molt 
gràfica... També ho deia vostè: aquesta és una llei que 
sorgeix –la modificació de la Llei dels expresidents–..., 
l’original apareix amb l’anunci del president Pujol, en 
aquell moment, de no tornar-se a presentar a les elec-
cions, i la modificació d’aquesta llei sorgeix després 
de la confessió de l’expresident de, bé, determinats 
fets que poden ser constitutius de delicte, i, per tant, 
d’una falta d’honorabilitat al que hauria de ser un ex-
president de la Generalitat. Per tant, des d’aquest punt 
de vista, i des del punt de vista de preveure aquestes 
circumstàncies en la llei, per part del nostre grup no 
hi ha absolutament cap inconvenient, i, en aquest sen-
tit, hi vàrem presentar, també, algunes esmenes, que 
col·laboressin i contribuïssin a millorar la redacció 
d’aquesta modificació legislativa.

I deia el senyor Bosch: «Hem d’intentar que sigui una 
llei que superi el cas Pujol.» I s’ha aconseguit, ho han 
aconseguit. Fixin-se si és una llei que supera el cas 
Pujol, que podem dir que ja és una llei feta a mida 
per a l’expresident Mas. En quin sentit? Home, doncs, 
en el sentit que nosaltres consideràvem que hi podi-
en haver revocacions per dos motius..., per tres: una, 
«de motu propi»; una segona, perquè hi hagin fets poc 
honorables, i el Parlament decideix, per una majoria 
qualificada, la seva revocació –una majoria de dos ter-
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ços–; però nosaltres enteníem, i continuem entenent, 
que, si hi ha una sentència judicial ferma, s’han de re-
vocar també aquests drets.

I vostès el que han plantejat aquí, precisament per evi-
tar que l’actual president de la Generalitat es pugui 
trobar en aquesta situació, que tingui una sentència ju-
dicial ferma, no sé si, potser, per haver organitzat un 
referèndum il·legal..., doncs, no perdi aquesta revoca-
ció, si no és que és, també, per votació d’aquest Par-
lament. Nosaltres no compartim aquest criteri: si hi 
ha una sentència judicial, no hi pot haver una opinió 
política posterior que digui: «És mereixedora o no és 
mereixedora de fer-li perdre els privilegis, o fer perdre 
aquestes prerrogatives en els expresidents.»

I, en això, el nostre grup no hi està d’acord. I com que 
no hi està d’acord, hem mantingut viva una esmena, 
que és l’esmena número 3, que, a causa de la modifica-
ció del text que ha patit la llei, l’esmena número 3 seria 
la substitució de l’apartat 2 de l’article 8, que s’incor-
pora a la Llei d’expresidents i que forma part de l’arti-
cle 3 de la llei que avui sotmetem a votació.

I en quin sentit va adreçada aquesta esmena? Doncs, 
en el sentit de preveure que, efectivament, si hi han 
fets que es consideren poc meritoris d’un expresident, 
el Parlament, per majoria qualificada, els pugui revo-
car. I el segon apartat és en el que preveiem que, si 
hi ha una sentència judicial ferma, no sigui necessà-
ria una votació parlamentària per revocar, també, les 
prerrogatives dels expresidents.

Per tant, aquesta és una de les esmenes que mantenim 
vives, juntament amb dues més: la 21 i la 22. La 21 
preveu..., jo diria que, segurament, són secundàries, 
però també creiem que són importants, i, per tant, ex-
pressem la nostra voluntat de sotmetre-les a conside-
ració al Ple: la 21 és la suspensió de les prerrogatives 
dels expresidents en cas d’imputació, i la 22 és que, si 
efectivament s’acaba produint la revocació per la co-
missió de fets poc honorables, també es produeixi el 
retorn de totes aquelles percepcions que com a expre-
sident hagi pogut percebre la persona en qüestió.

Per tant, el nostre grup mantenim aquestes esmenes, 
i, en la votació, ja expressem que aquest apartat 2 de 
l’article 8, que figura en l’article 3 de la proposició de 
llei..., la nostra voluntat de votar-hi en contra.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació té la paraula, per defensar les esmenes 
reservades del Grup Parlamentari de Ciutadans, la di-
putada Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, com ara s’hi referia el senyor Santi Rodríguez, és 
bo recordar que aquesta llei es va aprovar just abans 
que el senyor Jordi Pujol passés a ser expresident i, per 
tant, era una llei feta a mida, que atorgava una sèrie de 
privilegis i prerrogatives a qui havia ostentat la con-
dició de president durant molts anys de la Generali-

tat, per tal de tenir ateses, doncs, les seves necessitats 
personals amb la dignitat que corresponia al càrrec i 
respecte a la persona que havia ostentat tan alta res-
ponsabilitat.

Però resulta que anys després ens trobem que hem de 
modificar aquesta llei perquè ens hem trobat amb el 
coneixement de fets relatius a la persona que va osten-
tar aquest càrrec, i que durant el seu exercici, doncs, 
li han fet perdre aquesta condició d’honorabilitat, no? 
Atès que aquesta llei no contemplava aquesta possi-
bilitat i era necessari impulsar una reforma de la llei 
que regulés novament aquest estatut dels expresidents 
i l’actualitzés, Ciutadans va presentar una proposta de 
reforma legal que contenia tota una sèrie d’elements 
que nosaltres hem incorporat com a esmenes a aques-
ta, perquè en el tràmit de defensa d’aquella proposició 
de llei no vam tenir la sort que fos aprovada i, per tant, 
la vam incorporar com a esmena a aquesta proposició 
de llei.

I aquella proposta nostra incorporava diverses causes 
per les quals es podien perdre aquestes prerrogatives i 
privilegis: la primera seria la possibilitat de renúncia 
personal; la segona, una possibilitat important, que és 
que el Parlament pugui revocar aquestes prerrogatives 
en dos supòsits: un, que és en el cas que la persona 
afectada hagi actuat de manera poc honorable, inde-
pendentment que sigui causa delictiva o no, i un segon 
supòsit, que és el que a nosaltres més ens preocupa, és 
que hi hagi una sentència ferma de caràcter penal que 
condemni l’expresident sobre un delicte.

I en aquest cas, que hi hagi una sentència ferma, és el 
que fa que obligatòriament..., segons tal com ha que-
dat aquesta llei aprovada o admesa a tràmit, ha fet 
que aquesta resolució sigui obligatòriament el Parla-
ment qui sigui decisiu a l’hora de revocar o no aquests 
privilegis després d’haver-se dictat aquesta sentència. 
A nosaltres això ens sembla un absolut despropòsit, i 
en aquest sentit parem atenció, ja que aquesta modi-
ficació es produeix justament en un moment en què 
l’actual president de la Generalitat es troba davant la 
possibilitat que passi, com s’ha comentat, a ser ex-
president, amb l’agreujant que pesen sobre ell, doncs, 
determinades acusacions que en un futur, com a con-
seqüència de les seves actuacions polítiques, puguin 
provocar sentències condemnatòries per desobedièn-
cia davant el Tribunal Constitucional, de les resoluci-
ons del Tribunal Constitucional.

Des del punt de vista polític, considerem que aquesta 
llei el que és és un blindatge al president Mas davant 
la possibilitat que sigui condemnat pels seus continus 
reptes a l’estat de dret i per haver desobeït les resoluci-
ons dels tribunals. I Ciutadans no hi està d’acord, que 
es faci aquest blindatge.

I, a més a més, perquè en aquesta llei tampoc s’han in-
corporat moltes de les esmenes que nosaltres havíem 
aportat i que del que parlaven era de reduir la sobredi-
mensió de l’staff que tenen els expresidents –absoluta-
ment sobredimensionat–, pensions vitalícies, lloguers 
d’oficines caríssimes i personal a càrrec, en uns mo-
ments en què tota la funció pública patia retallades. 
Per això, hi vam presentar tot un seguit d’esmenes, en 
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el sentit de disminuir aquestes despeses de funciona-
ment de l’oficina dels expresidents, i també vam pre-
sentar propostes per tal que aquest exercici de drets 
i prerrogatives reconeguts en aquesta llei tinguessin 
acordada una menor dotació pressupostària.

No se’ns ha acceptat cap de les esmenes, i, per tant, 
per això les mantenim vives. I, a més a més, ja anun-
ciem que no votarem favorablement aquesta llei, per-
què no volem ser còmplices d’una certa trampa, una 
relativa trampa, no? I no només perquè estem conven-
çuts que aquesta és una llei feta a mida per al senyor 
Mas, sinó perquè també des del punt de vista jurídic 
aquesta és una llei molt singular, que és contrària al 
nostre ordenament jurídic: és la resolució judicial i no 
una decisió del Parlament autonòmic la que ha de de-
terminar els canvis que es produeixin en el règim de 
responsabilitat penal i civil; i, a més a més, les resolu-
cions judicials són d’obligat compliment per a tothom 
i cap –cap– parlament pot revocar-les. Per tant, són 
matèries reservades a lleis estatals que cap parlament 
autonòmic pot modificar, i, per tant, una llei autonò-
mica no pot contenir matèries o preceptes que siguin 
contraris a les lleis estatals, perquè estarien envaint, 
en aquest sentit sí, competències.

Estem convençuts que això només respon a la volun-
tat de fer una llei a mida perquè en un futur es puguin 
produir resolucions judicials que perjudiquin l’actu-
al president Mas i, d’aquesta manera, evitar que pu-
gui perdre les prerrogatives que els expresidents tenen 
atribuïdes a través d’aquesta llei mitjançant una vota-
ció parlamentària, en la qual el que intentaria fer-se és 
vulnerar, invalidar una sentència judicial.

És per totes aquestes raons per les quals el Grup Par-
lamentari de Ciutadans votarà en contra d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació, per fixar-hi la seva posició, té la parau-
la, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia. Començo 
també amb l’apartat d’agraïments: a l’Eduard Princi-
pal, el gestor; a en Toni Bayona, el lletrat; al relator, 
en Jaume Bosch, que ha fet molt bona feina; a la resta 
de ponents; als compareixents, que, sincerament, crec 
que ens van ajudar a millorar aquesta llei.

A mi m’agradaria destacar, encara que algun dels po-
sicionaments que veiem ara puguin fer semblar una al-
tra cosa, que crec que tots plegats vam buscar fer-ho 
bé, fer-ho de pressa i fer-ho fàcil, cosa que a les po-
nències no sempre és així, i que ho vam aconseguir. 
Per tant, bona feina.

Crec que, més enllà del debat inicial, el que tenim aquí 
en el moment de les esmenes a la totalitat, en què sí 
que, malauradament, en alguns casos vam notar més 
la voluntat de desgast, de qüestionar les nostres insti-
tucions i els seus més alts exrepresentants..., el treball 

en ponència ha sigut realment molt positiu. Avui hem 
reprès alguns d’aquests debats –suposo que la parrò-
quia hi obliga– i, per tant, ens trobarem amb alguna 
votació sorprenent, però m’abstindré d’entrar-hi, més 
enllà d’anunciar ja ara que no donarem suport a cap 
de les esmenes vives, malgrat que alguna la comentaré 
breument.

Hem fet la feina i hem passat de voler resoldre una si-
tuació puntual... Ho deia el senyor Jaume Bosch, no?: 
el 25 de juliol hi ha l’anunci de l’expresident Pujol, 
i el dia 29, quatre dies després, Iniciativa - Esquerra 
Unida i Alternativa entrava al registre aquesta propo-
sició de llei per introduir-hi un nou article per poder 
revocar totalment o parcialment els drets d’un expre-
sident.

Hem passat, doncs, de «tenim un problema i reacci-
onem per resoldre’l ràpidament», que no està mala-
ment, a fer quelcom més, i, per tant, a fer un esforç 
tots plegats per tenir una llei millor: a no circumscriu-
re’ns únicament a una situació puntual, sinó a conver-
tir-ho en una possibilitat de cara a futur. Hem passat 
de revocar drets i prerrogatives a clarificar molt millor 
les incompatibilitats, a millorar-ne la transparència i 
a incloure-hi el rendiment de comptes: justament, els 
tres temes que Esquerra Republicana plantejàvem en 
el moment del debat a la totalitat i que realment ens 
semblaven imprescindibles; el que demanava Esquer-
ra Republicana i, al final, el que ens demana la ciuta-
dania: més transparència i millor rendiment de comp-
tes, saber què passa amb el diner públic, prestigiar les 
nostres institucions i aquells qui n’han sigut els mà-
xims representants.

I a la vegada que fem això, doncs, saber on va a parar 
cada un dels diners públics que s’hi inverteixen d’una 
manera transparent. Per tant, a partir d’ara, a partir 
d’avui, a partir de l’aprovació d’aquesta llei, podrem 
conèixer-ne molt millor les tasques realitzades, sabent 
en quina mesura els expresidents realment estan fent 
un servei al país. Per què? Perquè els obliguem a pas-
sar comptes.

Més enllà d’això, complim també el plantejament ini-
cial del text? Sí, l’hem complert: podem revocar. La 
llei, òbviament, continua sent una llei de clar contin-
gut institucional: la seva base continua sent proporci-
onar a les persones que hagin estat presidents o presi-
dentes la dignitat que els correspon, i que en cap cas 
els l’hem de restar; donar-los les eines necessàries per 
continuar la seva activitat institucional. I hem avançat, 
doncs, sense haver dedicat el mínim temps a aquells 
que en realitat, a través de les esmenes, el que volien 
fer era desgastar aquesta realitat.

Avui portem una llei molt millor que la que teníem. 
I coincidim totalment en l’exposició inicial que feia 
el senyor Bosch: una llei que fa incompatible fer de 
lobbista professional a l’estil dels presidents i minis-
tres de l’Estat espanyol; una llei que ara permet pas-
sar comptes, que ens permet revocar drets quan cal, 
que ens permet fer-ho votant, que és el que a nosaltres 
ens sembla que cal, que ho fa amb majories reforça-
des, amb voluntat de millora i preservació de les nos-
tres institucions.
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I està bé i entenem que el Partit Popular o que Ciu-
tadans busquessin una revocació automàtica. Jo diria, 
per dir-ho així fàcilment, que els cau la bava pensant 
en el president Mas i el 9 de novembre. No propo-
sen ni tan sols que hi hagi un tràmit d’audiència pre-
vi, condemna i revocació: si hi ha condemna ferma, 
revocació automàtica. I suposo que ja s’imaginen el 
president Mas suspès i a sobre revocat com a expresi-
dent. Doncs, nosaltres, a això, no hi juguem; nosaltres 
sempre estarem de part d’aquell que defensa el vot i 
d’aquell que defensa la democràcia. I, per tant, mentre 
tinguem un estat en contra, un estat que utilitza tot el 
seu aparell contra nosaltres, no podem deixar decisi-
ons com aquestes en mans exclusivament de la seva 
justícia, de la qual fan un ús polític. I, per tant, sempre 
que puguem, deixarem la darrera decisió en mans del 
Parlament, votant i amb majories reforçades.

En definitiva –i acabo–, la modificació que aprovem 
avui suposa una millora de la llei: ens dotem de més 
seguretat jurídica i transparència en la figura dels ex-
presidents, i a la vegada reforcem el seu valor preser-
vant la dignitat de la institució i garantint-li la seva ho-
norabilitat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula la diputada Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, 
i companys d’aquesta ponència, que hem sigut, jo crec, 
eficaços, amb el lletrat, a fer una bona feina, i, a més, 
que ens hem posat àmpliament d’acord... Perquè més en-
llà de les coses concretes d’aquesta llei i de com es mi-
llora –que després breument m’hi referiré–, jo crec que 
aquesta llei demostra dues coses molt importants: la pri-
mera és que les lleis no són estàtiques, eh?, i que quan 
passa un esdeveniment..., i en aquest cas és obvi el que 
va passar, que és la confessió del senyor Pujol; doncs, 
immediatament –i en aquest sentit, donem les gràcies 
a Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa– vam entrar 
aquest canvi d’una llei, perquè és important modificar 
les lleis a les realitats canviants: hi ha coses que segura-
ment no vam tenir en compte quan vàrem legislar. I jo 
crec que això ho hem de tenir en compte, perquè moltes 
vegades parlem de la llei gairebé com els escuts contra 
els quals després topem.

La segona cosa també important que fa aquesta llei 
és que..., jo crec que durant molt temps algú en aquest 
país va intentar apropiar-se en exclusiva de la Presi-
dència de la Generalitat, la institució de la Presidèn-
cia, no?, gairebé en la seva persona. I, en canvi, la Pre-
sidència de la Generalitat és una institució, una de les 
més altes institucions del país, i el que hem vist és que 
el Parlament de Catalunya, que és on resideix la sobi-
rania del poble de Catalunya, el que ha de fer és inten-
tar modificar la llei justament per preservar la dignitat 
i l’honorabilitat d’aquesta institució, que és una insti-
tució i no una persona, com alguns ens han volgut fer 

creure durant molts i molts anys. I jo crec que aquí 
està el valor, diguem-ne, fonamental, estructural de la 
modificació de la llei que presentem avui.

Ho han dit els meus companys que m’han precedit 
en l’ús de la paraula. Jo crec que aquesta llei millo-
ra en tres aspectes substantius: un és la transparència 
i el rendiment de comptes, perquè és important per 
a la confiança democràtica que sapiguem que també 
els expresidents rendeixen compte dels diners públics 
que són necessaris per preservar aquesta funció de la 
institució de la Presidència, com els deia; parla també 
de les incompatibilitats, i jo crec que és important sa-
ber..., no podem voler-ho tot en aquest món, eh?: presi-
dents joves però que després deixin de ser expresidents 
de seguida, que no treballin al sector privat, però que 
tampoc... I, per tant, ordena jo crec que d’una manera 
bastant raonable el que és tenir un suport públic a la 
institució amb el que és incompatible amb unes altres 
actuacions al sector privat.

I després el que fa –també pel xoc que va suposar la 
confessió, com els deia al principi, del senyor Pujol–, 
doncs, és contemplar, que no ho contemplava, quan es 
revoquen aquests drets.

Jo ja sé que la senyora Mejías això ho fa en totes les 
lleis que passen per aquí, parlin del que parlin: ha in-
tentat dir que era il·legal; jo no sé el lletrat..., bé, en fi, 
que era il·legal, que no volíem, quan algú està condem-
nat... Jo crec que aquesta llei fa una cosa que és molt 
més raonable que tot això, que el que diu és que es 
revocarà l’honorabilitat de l’expresident i el títol d’ex-
president quan una majoria reforçada d’aquest Parla-
ment així ho acordi, perquè la casuística és múltiple.

Ja sé que estan obsessionats, uns i altres, en el tema 
–ja ho sé–, però parlem també d’altres temes: la ca-
suística és molt gran, i, quan una casuística és molt 
gran, o es fa una llei, diguem-ne, de quaranta planes 
o es recull un principi raonable. I el principi raonable 
és que el Parlament de Catalunya, que és on estan re-
presentats els ciutadans de Catalunya, hagi de decidir, 
perquè és obligatori tenir-ne el debat, sobre si revoca 
o no l’honorabilitat de l’expresident de la Generalitat 
de Catalunya.

A mi em sembla, per tant, un principi molt raonable 
–molt raonable–, i jo..., el senyor Santi Rodríguez sap 
que hem tingut converses i n’intentàvem establir les 
casuístiques, i que fer-ho per majoria jo crec que és el 
que ens uneix a tots i, a més, hi insisteixo, el que és de-
mocràticament aconsellable.

I, per tant –per tant–, nosaltres votarem favorablement al 
dictamen d’aquesta llei. Votarem en contra de les esme-
nes que queden vives, perquè entenem que el que inten-
taven recollir ja està recollit en una majoria, que és com 
ens hem posat d’acord que es modifiqui aquesta llei.

I jo, sincerament, estic satisfeta d’haver-la fet pel que 
els deia: la institució de la Presidència de la Generali-
tat no és una persona, i el Parlament havia de legislar, 
justament, per preservar la seva dignitat. Això és el 
que hem fet i del que ens hem de sentir satisfets. I, en 
aquest sentit, senyor Bosch, li’n dono les gràcies.

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

Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té 
la paraula el diputat Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Bé, el dia 25 de juliol del 2014 l’ex-
president Pujol va fer pública una confessió en la qual 
reconeixia que tenia diners a Andorra i que, en conse-
qüència, no havia pagat durant anys els impostos que 
li corresponia abonar a Hisenda, dels quals en part es 
nodreixen els pressupostos de la Generalitat que ell ha-
via presidit. És una conducta que, més enllà de la qua-
lificació penal que pugui o no merèixer, mostra un grau 
d’hipocresia que ha fet que la major part de la ciuta-
dania hagi considerat que la seva conducta no ha estat 
honorable. I la taca s’ha estès a la seva família, que tot 
sembla indicar que no s’ha comportat correctament.

L’honorabilitat i la dignitat han de ser característi-
ques que acompanyin sempre els expresidents per po-
der gaudir de les prerrogatives que els atorga la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents. De fet, aquella 
llei, en el seu preàmbul, explicava que les assignacions 
i mitjans que se’ls atribuïa eren per atendre «llurs ne-
cessitats personals i polítiques amb la dignitat i el de-
còrum que corresponen a les altes funcions exercides». 
Però ningú va pensar, en aquell moment, que l’expresi-
dent Pujol –per a qui es feia la llei, cal no oblidar-ho–, 
o qualsevol altre expresident, pogués no comportar-se 
amb dignitat i decòrum. I la llei no va preveure la pos-
sibilitat de poder revocar aquestes prerrogatives, un 
buit legal que uns anys després es va posar de manifest 
i que avui solucionem.

Les compareixences dels experts i les esmenes pre-
sentades ens han ajudat que una proposició de llei  
pre sentada com a resposta a un fet puntual hagi esde-
vingut una llei que, a partir de la voluntat d’omplir una 
mancança, hagi anat més enllà. De fet, ens trobem ara 
davant una revisió total de la llei del 2003, reformada 
no tan sols pel cas Pujol, sinó en funció de les exigènci-
es socials que avui reclamen, també, més transparència 
i control de l’activitat pública, per això en modifiquem 
avui tres articles, els més substancials, dels set que té 
la llei.

En primer lloc, endurim el règim d’incompatibilitats. 
A partir d’ara, tant l’assignació mensual com la pen-
sió dels expresidents passen a ser incompatibles no tan 
sols amb un càrrec públic, sinó també amb una feina 
o activitat en l’àmbit privat i en la participació en con-
sells d’administració o empreses públiques o privades.

En segon lloc, en aplicació del principi de transparèn-
cia, s’estableix que els presidents hauran de presentar 
una declaració d’activitats i que tota la despesa que ge-
nerin i l’oficina han de ser publicades al portal de la 
transparència de la Generalitat.

I, finalment, es regula la possibilitat que els drets i les 
prerrogatives dels expresidents siguin renunciables i, 
sobretot, que el Parlament, amb una majoria de dues 
terceres parts, tal com ens van recomanar els experts 
en les seves compareixences, pugui revocar aquests 

drets i prerrogatives en dos supòsits: primer, quan es 
consideri que «ja no concorren les condicions d’hono-
rabilitat necessàries en la persona d’un expresident», i, 
en segon lloc, quan hi hagi condemna penal ferma. En 
el primer cas, ho han de sol·licitar dos grups parlamen-
taris o una cinquena part dels membres del Parlament, 
i s’ha de substanciar en un ple abans de dos mesos. 
En el segon cas –condemna penal ferma–, la possibili-
tat de la revocació «s’ha d’incloure automàticament en 
l’ordre del dia de la primera sessió que es convoqui un 
cop feta pública la sentència».

És, doncs, una reforma en profunditat, que modifica 
tots aquests aspectes de la llei, i que ho fa amb un grau 
d’exigència que la societat avui ens reclama.

Com hem explicat, després dels suggeriments dels ex-
perts, i en el marc de la recerca del màxim consens, 
hem decidit que la revocació hagi de comptar amb el 
vistiplau del Parlament, tant en el cas de pèrdua d’ho-
norabilitat com de sentència ferma. Però el PP i Ciu-
tadans han volgut transformar el debat d’aquesta llei, 
que en tot cas es basava en un comportament indigne 
de l’expresident Pujol, en un debat sobre el president 
Mas i el 9 de novembre, i, així, han defensat l’apli-
cació de la revocació automàtica en cas de condemna 
penal ferma, i han explicitat de forma clara que estan 
pensant en una possible sentència condemnatòria del 
president Mas pel tema de la convocatòria i desenvo-
lupament del procés participatiu del 9 de novembre.

I aquesta pretensió és, precisament, la que ens ha con-
vençut que sempre la darrera paraula l’ha de tenir el 
Parlament, que és qui nomena els presidents de la Ge-
neralitat. És evident que, davant una sentència per 
qualsevol delicte que no tingui res a veure amb la 
defensa de la democràcia, no hi haurà cap grup que 
s’atreveixi a votar contra la revocació, però si parlem 
de suposats delictes de tipus polític, és el Parlament 
qui ha de valorar la situació.

I volem ser clars, i ho vol ser precisament el meu grup, 
que practica de forma quotidiana una oposició con-
tundent al president Mas i al seu Govern, i que fins 
i tot ahir, en el debat de sanitat, va veure com era el 
president Mas qui ens feia d’oposició a nosaltres. Nos-
altres, des d’un punt de vista jurídic i polític, estem 
fermament convençuts que el president Mas no va co-
metre cap delicte per haver tirat endavant el procés del 
9-N: donar la veu al poble no pot ser mai delicte, és un 
exercici de democràcia. Pot ser declarat inconstituci-
onal, però molts experts han dit que el fet de ser de-
clarat inconstitucional no implica en absolut que s’ha-
gi comès un delicte. Però si en una hipòtesi que no 
ens volem ni imaginar algun tribunal condemnés per 
aquest fet el president Mas, Iniciativa - Esquerra Uni-
da estaria amb ell, i s’oposaria, en cas que fos expresi-
dent, que el Parlament li revoqués els seus drets. Més 
clar, l’aigua. Si alguna actuació poc honorable i indig-
na hi ha en aquest procés, és la d’un govern de l’Estat 
que nega als catalans i les catalanes el dret a decidir 
el seu futur polític, com van poder fer l’any passat els 
nostres conciutadans europeus d’Escòcia.

I, finalment, per acabar, dir que l’expresident Pujol ha 
fet mal a la institució i a Catalunya, però sobretot ha 
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fet mal al seu partit i a la seva gent, que hi havia con-
fiat. Aquesta llei no pot arreglar el que ha passat, però 
dóna resposta a la inquietud i la indignació de molts 
ciutadans i ciutadanes; atorga la darrera paraula al 
Parlament, i ho fa situant les coses al seu lloc i sense 
posar en qüestió la dignitat institucional dels altres ac-
tuals expresidents ni dels que vindran en el futur.

El meu grup se sent orgullós d’haver portat aquesta 
llei fins aquí i de l’ampli consens que hem aconseguit.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt, té la paraula el di-
putat David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per fixar la posició de la CUP - 
Alternativa d’Esquerres en aquesta proposta de llei de 
modificació sobre la revocació del dret i els estatuts.

En primera instància, agrair al ponent de la llei, el se-
nyor Jaume Bosch, la feina feta, i a tots els grups par-
lamentaris. Després, en l’intent d’aprofundir en la 
transparència, faré un comentari final; primer vaig al 
contingut. Que no se’ns vegi no significa que no hi si-
guem: ens llegim tot el que es tragina en aquesta cam-
bra i, per tant, és obvi que hi votarem a favor.

Com ja s’ha dit, veníem d’una llei del 2003 que s’ha-
via fet ad hoc, perquè tenim el país que hem tingut, 
i hem tingut vint-i-tres anys de pujolisme. I celebrem 
algunes de les incorporacions que s’hi han fet, efecti-
vament, com s’ha dit, passant d’un cas molt concret a 
universalitzar casuístiques de futur.

S’ha dit, i és obvi, que la novetat, segurament, és el 
mecanisme de revocació, i que sigui àgil, que sigui, 
en alguns casos, automàtic, i que sigui gairebé «celè-
ric» i que, a més, correspongui a aquesta cambra, amb 
les novetats que ja han dit la resta de grups: que hi ha 
una renúncia voluntària prèvia, que també s’incorpora 
com a prerrogativa; que es passa de majoria absoluta 
a majoria de dos terços; que hi ha l’obligació, també, 
de citar a comparèixer el president; que hi ha la inici-
ativa, també, de revocació, que correspon als grups o 
als diputats, i que hi ha un termini molt concret, que 
en un període màxim, en qualsevol dels casos, de dos 
mesos, doncs, s’esmenaria.

L’altre element que també s’ha destacat i que era im-
prescindible era la qüestió de la transparència i el..., i, 
bé, per tancar l’informe de les activitats dutes per les 
oficines dels expresidents, la descripció detallada de 
les despeses derivades de l’oficina que els correspon, 
i també dels drets i prerrogatives que la llei els reco-
neix, però amb llum i taquígrafs, i també de trametre 
la memòria anual d’activitats al Parlament, perquè es 
publiqui al portal de la transparència.

En el debat, en el seu moment, a la totalitat, en què 
nos altres vam votar precisament la proposta d’Inicia-
tiva, i no la del PP ni Ciutadans, vam exigir també, i 
ho reclamàvem, que es fes públic el patrimoni de l’ex-

president, el cost de l’oficina i l’activitat detallada. Ho 
diem perquè del període 2004-2011 n’hi ha hagut po-
ques dades: quan les vam demanar, simplement se’ns 
va informar que se n’havia reduït un 5 per cent el pres-
supost, amb caràcter general, i no se’ns en va dir res 
més.

Per tant, hi votarem a favor.

Aquesta llei, que reconeix els drets i prerrogatives als 
presidents, potser també, fins i tot, privilegis, torna a 
fixar que té dret a una oficina i als recursos necessa-
ris per fer-la operativa. Jo crec que el més interessant, 
també, és un principi d’equanimitat; és a dir, el que 
més cal celebrar és la no doble activitat, que restrin-
geix moltíssim, que es tracta d’un criteri restrictiu, i 
que no tinguem aquestes experiències que ja sabem 
d’expresidents espanyols, doncs, que s’avorreixen als 
consells d’administració de Gas Natural, malgrat que 
cobrin 120.000 euros l’any, o que tinguin, altres, al-
guns negocis tèrbols amb alguns dictadors de l’àrea 
àrab i que siguin comissionistes. Per tant, això és ne-
cessari; era un reclam social en l’actual conjuntura de 
crisi severa, llarga i profunda.

És veritat que en el marc de dret comparat només el 
País Basc, Navarra, Galícia i La Rioja tenen fets, pri-
vilegis, similars als que deixarà aquesta llei. Vota-
rem, perquè ens llegim les coses, la moció número 9 
de Ciutadans, respecte als emoluments que s’han de 
percebre, que pensem que és un 40 per cent, que està 
molt bé, si agafem quina és la mitjana de pensions en 
aquest país, i quantes dones i vídues tenen pensions de 
misèria.

I, finalment, amb un reclam d’autodefensa, que jo... És 
prou coneguda la meva estima i respecte pel senyor 
Bosch, per tant, no utilitzaré cap paraula dura. Diré 
simplement que em sembla una mica immisericordiós. 
Em sembla just dir que la CUP no hi ha estat, perquè 
ho és, i a més ho reconeixem nosaltres, perquè ens po-
sa el mirall al davant de la nostra impotència quoti-
diana, quan cada dia hem d’escollir entre on podem 
anar i on no podem anar. Li asseguro que la nostra 
jornada laboral és de setze hores al dia, set dies a la 
setmana. I, per fer-ho amb dret comparat, jo tinc 34 
responsabilitats, senyor Bosch, vostè en té 11; jo tinc 
13 ponències de llei, 2 intergrups, 9 comissions legis-
latives, 5 comissions d’estudi, 1 presidència de comis-
sió d’investigació i 4 comissions d’investigació. El seu 
cap de files en té 2 –en té 2–, i jo faig la feina a meitat 
de preu. (Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició, té la paraula la diputada Marina 
Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per donar el meu suport a aques-
ta modificació del projecte de llei. En vaig ser ponent 
el mes de gener, quan estava en el Grup Parlamentari 
Socialista. Perquè potser no ens n’adonem, però estem 
fent quelcom que és més important del que aparent-
ment podria semblar.
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Primer, que vam legislar amb vint-i-cinc anys de re-
tard la funció dels expresidents; és a dir, la funció del 
que havia de fer el president Tarradellas la vam saltar.

Segon, estem en un règim no presidencialista, i això 
també explica que en aquesta llei també atorguem al 
Parlament els supòsits de revocació malgrat que hi hagi 
una condemna ferma penal, i aquest és un element im-
portant. Fins i tot segurament ho defensaria en el cas 
que fos un règim en què els ciutadans votessin el presi-
dent, perquè crec que és molt important, perquè el que 
estem fent de fons és la democratització dels criteris 
d’honorabilitat, fixi’s.

És a dir, davant d’una crisi que vam tenir, el Parlament 
respon, no per aquest cas sinó en termes generals, i 
perquè duri durant molts anys, amb quines són les in-
compatibilitats; endurim el règim d’incompatibilitats, 
els supòsits de renúncia i els supòsits de revocació par-
lamentària. Segurament, en termes anglosaxons, es-
tem començant a regular allò que feia falta, és un im-
peachment de determinades situacions. I aquest és un 
element que ens honora com a Parlament.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té la paraula el diputat David Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, primer de tot, 
també en nom de Convergència i Unió donar les gràci-
es a tota la gent que ha col·laborat perquè avui puguem 
tenir aquest text legislatiu –ja s’ha dit–: lletrats, asses-
sors, en especial al senyor Bosch, que ha intentat fer 
un esforç de síntesi entre tots els grups parlamentaris, 
i, en general, a tots els ponents de la llei, perquè crec 
que, malgrat que avui hi ha hagut algunes intervenci-
ons una mica dissonants, doncs, crec que el clima de 
la ponència ha estat en positiu i hem arribat a un acord 
que més o menys jo crec que tothom buscava.

El text que avui sotmetem a votació, sincerament, 
crec que és molt millor que els tres textos que se’ns 
van presentar aquí ja fa uns mesos: analitzats tots tres 
–i que només un va tirar endavant, que en aquest cas 
era el d’Iniciativa–, doncs, crec que eren textos que te-
nien mancances, que es podien millorar, i crec, since-
rament –i així ho veiem des de Convergència i Unió–, 
que el text que avui sotmetem a votació ha estat mi-
llorat, ens hi sentim molt més còmodes. I, per tant, el 
nostre vot només hi pot ser favorable.

Tot i així, m’agradaria, ja que els intervinents, abans 
que jo mateix, quasi han anat desgranant tot el que 
diu la llei i crec que la gran majoria de coses que han 
dit les comparteixo totalment –i també, des d’aquí, 
vull agrair, doncs, alguns comentaris que s’han fet 
sobre l’actuació del president Mas i, per tant, també 
ho agraeixo aquí en nom de Convergència i Unió–, 
crec que és el moment, també, de fer un matís a la 
manera com nosaltres veiem que ha quedat regulada 
la llei.

Deixant de banda que s’ha incorporat tot el concepte 
d’incompatibilitats i de la Llei de transparència, que 
crec que la societat ens ho demanava i crec que és 
molt convenient haver-ho incorporat, crec que també 
s’ha de posar en valor, i ens ha alegrat des de Con-
vergència, doncs, que en el si de la ponència, i crec 
que en les intervencions avui aquí també, crec que 
la figura de l’expresident, com a institució important 
del nostre país, continua salvaguardada i dignificada. 
Crec que era important aquest enfortiment de les ins-
titucions.

I, per últim –el matís que volia dir–, quan parlàvem 
del nucli dur que ens afectava, que no era altre que re-
vocar els drets i les prerrogatives, crec que al text ori-
ginal se’ns proposava, doncs, que podien ser revocats 
totalment o parcialment en els següents casos, en dos 
casos: si el Parlament, per majoria absoluta dels seus 
diputats i diputades, ho aprovava, o en cas de condem-
na ferma contra la persona de l’expresident. Vull deta-
llar aquí que es demanava en el text original «en cas 
de condemna ferma», no es deia ni que havia de ser 
penal ni detallava quin tipus de condemna, i al nostre 
grup ens semblava que quedava massa àmplia, aques-
ta definició, i, per tant, no la vèiem clara.

Per tant, en aquest sentit, tenint en compte la redac-
ció original, nosaltres hi vam fer dues grans esmenes: 
una, que almenys fossin dues terceres parts del Par-
lament les que prenguessin la decisió, com passa en 
tots els àmbits estatutaris del nostre país, i, després, 
doncs, també vam fer una esmena perquè les condem-
nes, aquestes que detallava el text original, fossin con-
demnes penals d’una sèrie d’articles del Codi penal.

Aquest aspecte que nosaltres vam intentar detallar –la 
casuística aquesta, com s’ha dit– en el si de la ponèn-
cia..., era complicat dir quines faltes o quins delictes, 
doncs, podien comportar automàticament la revocació 
dels drets. I, per tant, després d’haver-ne fet el debat, 
crec que el redactat que queda definitivament crec que 
és un bon redactat. I aquí sí que m’agradaria, però, 
matisar-ho, i el mateix volia fer en nom de Conver-
gència i Unió: que nosaltres, quan es diu que es po-
drà portar en aquest Parlament la revocació dels drets 
i les prerrogatives dels expresidents, nosaltres, des de 
Convergència i Unió, no volem que els grups..., o pre-
tenem que els grups parlamentaris no utilitzin aquesta 
iniciativa per fer judicis de valor sobre judicis polítics 
dels expresidents.

Ens sembla que els judicis polítics, els judicis més par-
tidistes, haurien de quedar fora d’aquesta honorabilitat 
que detalla el text legislatiu, i, per tant, nosaltres, quan 
hem legislat aquesta llei..., i ens sembla que el sentit 
d’aquesta llei hauria de ser, doncs, que aquestes cau-
ses d’honorabilitat no siguin judicis partidistes, judicis 
polítics, perquè entendríem que estaríem fent un flac 
favor a les figures dels expresidents i a les institucions.

Res més. Agrair també el suport del Govern, i que el 
Govern ens hagi també ajudat a millorar el text.

I, per tant, la nostra bona valoració, i votarem a favor 
d’aquest text i en contra de les esmenes vives.

Gràcies.
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La vicepresidenta primera

Un cop acabat el debat, cridem a votació... (Santi Ro-
dríguez i Serra demana per parlar.) Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Contradiccions.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. La primera és recordar-li al senyor Bonvehí 
que els judicis polítics, en aquest país, es van acabar 
amb la dictadura. En tot cas, els judicis que hi puguin 
haver ara no són pas judicis polítics.

I, en segon cas, desmentir el senyor Bosch. Senyor 
Bosch, al Grup de Ciutadans els podrà enganyar per-
què no van estar a la ponència, però a nosaltres no. No 
som nosaltres que pensem en la casuística del senyor 
Mas, va ser el mateix senyor Bonvehí que a la ponèn-
cia va justificar la limitació de segons quines sentènci-
es en quins casos penals precisament per evitar que, si 
hi havia una sentència contra el senyor Mas, se li po-
guessin revocar els drets, i varen ser vostès els que hi 
van incorporar...

La vicepresidenta primera

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

...l’opció de la votació parlamentària.

(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.)

La vicepresidenta primera

Senyor Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Per al·lusions.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Jaume Bosch i Mestres

No, només per acabar-ho de concretar. Jo el que he 
dit, senyor Santi Rodríguez, és que la seva insistèn-
cia a voler regular d’aquesta manera pel tema del 9 de 
novembre és la que ens ha convençut a nosaltres de 
defensar-ho a la inversa del que vostès proposaven, 
perquè per nosaltres mai serà un delicte –mai serà un 
delicte– el fet que el president Mas convoqués el 9 de 
novembre, sinó un acte d’honorabilitat, i els que no 
són honorables són els que intenten impedir-ho quan 
intenten tapar la boca al poble de Catalunya.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Procedirem a la votació d’aquesta proposició de llei.

Començarem per les votacions de les esmenes reser-
vades. En primer lloc, procedirem a la votació de les 
esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, que són les números 3, 21 i 22.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 22 vots a favor i 102 en contra.

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, les números 9 i 25.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 7 vots a favor, 98 en contra i 
19 abstencions.

I, per acabar, votarem el text del dictamen.

Comença la votació... (Veus de fons.) No?

Santi Rodríguez i Serra

Havíem demanat la votació separada de..., dintre de 
l’article 3, que és la incorporació d’un article 8, la vo-
tació separada de l’apartat 2.

(Pausa.)

La presidenta

Passem a la votació... (Jordi Turull i Negre demana per 
parlar.) Sí, senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

No, per aclarir-ho, amb relació al que ha demanat el 
senyor Santi Rodríguez. Estem votant, ara, ja part del 
text del dictamen, no? (Veus de fons.) D’acord.

La presidenta

Estem votant, de l’article 3 del projecte, l’apartat 2 de 
l’article 8 del dictamen –l’apartat 2 de l’article 8 del 
dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 102 vots a favor i 23 en contra.

I, ara sí, ja votarem la resta del text del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor i 7 en contra.

Interpel·lació
al Govern sobre la funció pública i la reforma 
de l’Administració (tram. 300-00318/10)

A continuació, substanciarem dues interpel·lacions fins 
al migdia, i després reprendrem a les quatre de la tarda.

Passem al punt 10 de l’ordre del dia, que és la interpel-
lació al Govern sobre la funció pública i la reforma de 
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l’Administració. Presentada pel Grup Socialista, té la 
paraula la il·lustre senyora Alícia Romero.

(Pausa.)

Senyora diputada, ja pot començar.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom; bon dia, vi-
cepresidenta. Avui el Grup Socialista vol fer una 
interpel·lació al Govern per parlar d’un tema que vostè 
deu coincidir amb mi que és de molta rellevància i de 
molta importància per al país, podríem dir, no?, que és 
la funció pública i la reforma de l’Administració.

I, miri, la hi fem perquè, quan vostès van començar la 
legislatura, al desembre del 2012, van signar un acord 
d’estabilitat amb Esquerra Republicana de Catalunya 
en què allà marcaven una mica el full de ruta de quins 
havien de ser, doncs, els passos, els nous passos de la 
funció pública i de la reforma de l’Administració que 
necessitava l’Administració catalana en el seu conjunt. 
Deien vostès en aquell acord que calia aprovar una llei 
de governs locals, una llei de finançament local, una 
llei de funció pública, una llei de la direcció pública 
catalana, una llei de simplificació i una llei de con-
tractes del sector públic.

Per tant, iniciaven la legislatura amb un pla ambici-
ós, ens sembla a nosaltres, i necessari, per reformar 
l’Administració, perquè és cert que l’Administració, 
en aquests moments, ja és una estructura d’estat, ocu-
pa i té un pes molt important pel que fa al nostre PIB 
–en concret, el 42 per cent–, i malgrat que en podríem 
fer una generalització, que és que funciona bé, doncs, 
hi ha moltes coses a millorar perquè sigui una admi-
nistració més eficient, més eficaç, més moderna, més 
innovadora, és a dir, una administració que estigui, 
probablement, posada més al dia del que en aquests 
moments ho està.

Però és cert que, des d’aquell moment, des d’aquell de-
sembre del 2012 en què vostès signen aquest acord, el 
que hem parlat o del que hem parlat majoritàriament 
en aquest Ple, però també en la majoria de les comis-
sions, ha estat d’ajustos, més que de reforma, i de re-
tallades a l’Administració. Aquest ens sembla a nos-
altres que..., bé, és un element del qual nosaltres hem 
volgut parlar, en molts casos per fer crítica d’aquests 
ajustos i d’aquestes retallades, però creiem que ha fal-
tat tota una part important, que és, justament, la de la 
reforma de l’Administració.

Al juliol del 2013, la vicepresidenta va comparèixer la 
Comissió d’Afers Institucionals per presentar un pla 
d’ocupació per racionalitzar i optimitzar els recursos 
de la Generalitat. Aquell pla començava el 2012, aca-
bava al març de 2014, i ja ha acabat aquest pla. Nos-
altres hi vam ser molt crítics, perquè dèiem que amb 
aquest pla el que es feia, i el que es va fer, era amortit-
zar sis mil llocs de treball, reduir la jornada i el sou a 
6.800 interins. Això ha canviat, i nosaltres ens n’ale-
grem i ens satisfà que això hagi estat així, però, al fi-
nal, durant aquest temps en què s’ha retallat el sou i la 
jornada, doncs, hem prescindit de mil llocs de treball 
més; per tant, ja són set mil llocs de treball, que per-

judiquen bàsicament els serveis que donem al ciuta-
dà, perquè menys personal vol dir també, potser, pit-
jor atenció als ciutadans, que al final és el centre de la 
nostra acció política, el centre, el protagonista, digués-
sim, del que hauria de ser el servei de les administra-
cions.

Per tant, no hem pogut parlar en aquest temps, des que 
se’ns va presentar aquell pla d’ocupació, d’un element 
més ambiciós, per nosaltres, que seria com reformem 
l’Administració i com la convertim en una estructura 
moderna i competitiva. Hem parlat d’ajustos, hem par-
lat de retallades.

Al desembre de 2013, la vicepresidenta va fer una 
conferència a ESADE, que es va repetir al cap d’uns 
mesos, en què plantejava, ja sí, realment, la reforma 
de l’Administració que el Govern volia tirar endavant. 
Prèviament a aquest anunci, a aquesta presentació que 
va fer en aquella sessió a ESADE, ens explicava que 
els treballs que s’havien d’impulsar per reformar l’Ad-
ministració es basaven en tres anàlisis: una que ha-
vien fet els experts, capitanejats i liderats pel doctor 
López Casasnovas. Una altra que havia fet el CAREC, 
i aquesta és molt interessant, perquè aquest informe 
que fa el CAREC, justament, parlant de l’Administra-
ció és un informe que parla sobre nous reptes econò-
mics de Catalunya, és a dir que emmarca la reforma 
de l’Administració dins d’un element econòmic, dins 
d’un aspecte econòmic: com podem fer que l’Admi-
nistració sigui més eficient i més eficaç, i com això pot 
ajudar també a la reactivació econòmica i la millora 
econòmica del nostre país. I, per últim, doncs, la de la 
plataforma d’entitats per la reforma de l’administració.

Són tres treballs, tres estudis que la vicepresidenta ex-
plicava que havien de ser la base d’aquesta reforma de 
l’Administració; uns estudis que tenen alguns elements 
en comú que nosaltres compartim, com la professio-
nalització de la direcció pública, molt necessària, cada 
vegada més necessària en els moments en què vivim; 
un model clar d’execució i seguiment del pressupost; 
flexibilització i gestió dels recursos humans; partena-
riat públic-privat –justament la vicepresidenta en par-
lava fa uns dies en un article que li publicaven a un 
mitjà–; transparència, avaluació i retiment de comp-
tes, o la carrera professional. Són elements que els tres 
treballs comenten i comparteixen com a bàsics dins 
d’una reforma de l’Administració.

Doncs, bé, en aquesta presentació la vicepresiden-
ta ens explicava això i ens deia com en el termini de 
divuit mesos, explicava –i parlem del desembre de 
2013–, el Govern voldria impulsar i aprovar cinc pro-
jectes de llei i diferents iniciatives legislatives. Així ho 
deia... (Veus de fons.) Sí, senyor Sabrià, li puc llegir la 
transcripció d’aquella conferència i així ho deia. Entre 
aquestes lleis, doncs, trobem la llei de funció pública, 
la de direcció pública o la de la reforma de l’Adminis-
tració local. Per tant, lleis molt importants.

Què ens ha sorprès, a nosaltres? Home, doncs, que ha 
passat un any i mig des d’aquella conferència i no te-
nim aquestes tres lleis aprovades. Una és veritat que 
ha entrat al Parlament, que és la de governs locals, pe-
rò la tenim aturada i, per tant, aquesta està en tràmit 
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però no s’aprovarà, que és un dels compromisos del 
Govern. Però la de funció pública, la de direcció pú-
blica i la de reforma de l’Administració no les ha en-
trat ni tan sols al Parlament. Per tant, nosaltres creiem 
que evidentment hi ha..., tal com es va comprometre 
o va anunciar la vicepresidenta, això no es complirà.

I a nosaltres què ens sorprèn, d’això? Primer, que ens 
semblava una prioritat clara del país i una prioritat que 
s’havia marcat aquest Govern. Però ens sorprèn que 
justament el president Mas, quan marca el seu full de 
ruta fa uns mesos i diu: «Abans del 27 de setembre 
caldrà aprovar algunes lleis clau per fer el camí cap a 
la independència» –i ell ho explica així; puc no com-
partir-ho, però jo estic dient el que ell explicava–, «i, 
per tant, necessitem algunes lleis que reforcin les es-
tructures d’estat»..., a nosaltres ens sorprèn que una 
estructura d’estat tan necessària com l’Administració 
no sigui una de les lleis que porti per poder-la refor-
mar i fer una administració molt més innovadora, mo-
derna i competitiva.

A nosaltres això ens sorprèn: que, dins de les lleis que 
s’aprovaran en aquests pocs plens que queden per aca-
bar la legislatura, no n’hi hagi cap de relacionada amb 
l’Administració. I em podrà dir –ho dic al senyor Sa-
brià perquè m’està escoltant molt atentament– que pot 
haver-hi la Llei de simplificació administrativa, però 
aquí tampoc coincidirem, perquè sap que en aquesta 
llei hi han molts preceptes i pocs –pocs–, per desgrà-
cia, que reformin l’Administració, que comportin una 
simplificació real dels tràmits administratius. I, per 
tant, nosaltres el que creiem és que, en tot cas, aquesta 
en pot ser una, però no la més rellevant per fer real-
ment de l’Administració una reforma com la que tots 
necessitaríem.

Per tant, avui la nostra interpel·lació pretén, doncs, 
posar a sobre la taula uns compromisos que hi havi-
en que no s’han acomplert i que a nosaltres ens pre-
ocupen. Perquè és veritat que, després d’aquell anun-
ci, dels divuit mesos que han passat i que no s’han 
aprovat aquestes lleis, només tenim constància del 
Pla, d’impuls, de reforma de l’Administració amb els 
nou eixos que va presentar la vicepresidenta, que avui 
els podem trobar al web, que, si un entra en cada un 
d’aquests eixos, hi han alguns elements, alguns as-
pectes aprovats, algunes ordres, però no tenim encara 
massa idea ni calendari de com s’aprovarà aquesta re-
forma de l’Administració, que, per altra banda, creiem 
que ja hauria d’estar en marxa.

I també els diré una altra cosa: quan parlàvem de «re-
forma de l’Administració», hi enteníem «de tota l’Ad-
ministració», i així jo crec que el Govern ho va plan-
tejar. I avui sembla que no és així. Almenys en aquest 
document que podem veure quan entrem al web de la 
Generalitat, doncs, no: només es parla de la Generali-
tat, no parlem de tota l’estructura administrativa, que 
és el que d’alguna manera ambiciosa es plantejava, és 
a dir, l’Administració local, provincial o autonòmica. 
Avui només plantegem la de la Generalitat, que és im-
portant, però nosaltres creiem que hauríem d’haver es-
tat potser més ambiciosos a causa dels moments en els 
quals ens trobem.

Jo només volia..., volíem posar a debat aquest tema 
per nosaltres tan important. Creiem que anem molt 
tard, molt tard perquè ja no estem complint els termi-
nis que el mateix Govern va donar, i ens sap greu que 
acabarem aquesta legislatura sense ni tan sols haver 
aprovat la llei de direcció pública, que semblava que 
era una de les lleis que tenia més avançades el Govern. 
De fet, hi ha una proposta d’estatuts de direcció públi-
ca que va fer el FERA, és a dir, que ja estava a sobre 
la taula, i ni tan sols això, segurament, podrà veure la 
llum, perquè en aquests moments, doncs, no ha entrat 
al Parlament.

Miri, deia al maig del 2013 la vicepresidenta, en una 
altra conferència a ESADE, que «el pitjor que podrí-
em fer és no fer res». Estic segura que han fet coses, 
només faltaria, segur que han fet coses, però no tenim 
aquí, al Parlament, en tràmit, ni possibilitats d’apro-
var-les abans d’acabar la legislatura: ni la llei de fun-
ció pública, ni la llei de reforma de l’Administració 
pública, ni la llei de governs locals. I això a nosaltres 
ens sembla, doncs, realment una situació molt anòma-
la, una situació que no s’hauria de donar, i realment 
no sé si no s’ha fet prou feina, però el que està clar és 
que els compromisos no s’han complert, i en aquests 
moments, quan hem parlat de l’Administració, només 
ha estat per parlar d’ajustos i de retallades, i em sem-
bla que en aquest cas hauríem d’haver estat molt més 
ambiciosos, com sí que ho ha estat el Govern en altres 
temes.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, la vicepresidenta del Go-
vern, l’honorable senyora Joana Ortega.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies, diputada. Una salutació especial també a la 
secretària general d’Administració i Funció Pública, a 
la directora general i a la resta de l’equip que m’acom-
panya avui en aquesta tribuna.

Miri, jo crec que hem fet moltes coses, sincerament, i 
crec que és dels projectes que, des de la meva respon-
sabilitat, amb més..., un balanç més positiu puc fer bé. 
Jo sempre he dit que la reforma la començaran uns i 
l’acabaran uns altres, perquè la reforma no és una co-
sa petita, sinó que és un canvi d’actitud, és un canvi 
de paradigma en el qual tots són necessaris, ningú és 
imprescindible, i, per tant, hi han hagut aportacions en 
tot aquest camí, que n’hem fet: aportacions molt im-
portants –el senyor Sabrià, que avui ens acompanya–, 
aportacions d’altres grups parlamentaris. Però la re-
forma la vàrem començar, en vàrem fer jo diria que un 
dibuix molt ben fet. I, per tant, en aquest sentit, estic 
molt satisfeta i intentaré avui donar-li el màxim possi-
ble d’arguments perquè pugui, si més no, conèixer tota 
aquesta feina que s’ha fet, no?

Perquè, de fet, com li deia, aquest és un pla de reforma 
de l’Administració de la Generalitat i del seu sector pú-
blic. Jo crec que la reforma global de l’Administració..., 
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hi han diferents lleis que estan en el Govern, en el Par-
lament; vostè sap que hi ha una llei de reforma del món 
local, que està aquí en seu parlamentària, i, per tant, el 
Govern en aquest sentit la feina l’ha fet, no? Però bé,  
el que és important és que nosaltres vàrem situar aquest 
primer nivell de reforma de l’Administració de la Ge-
neralitat i del seu sector públic com un compromís po-
lític, com una prioritat política. I, a més a més, li ho dic 
convençuda, perquè això representa un pas endavant en 
la construcció d’un país, i segurament genera una visió 
estratègica i alinea Catalunya amb les tendències exis-
tents en països del nostre entorn.

I el pla de reforma és un pla ambiciós i és un pla com-
plex, que té com a objectiu introduir mesures i mi-
llores estructurals, transversals, millores també per-
durables en el temps, en el camp de la gestió, de la 
direcció, de les estructures en els processos i també 
en les maneres de fer. I vostè suposo que deu coincidir 
amb mi que és molt més fàcil canviar lleis que canviar 
mentalitats, i, per tant, aquí anirem a dues velocitats: 
una, que és la de tots aquells elements que necessiten 
reformes administratives, i les altres són en els canvis 
en la manera d’operar i en la manera de gestar.

Però jo també li dic que la reforma no parteix de zero 
–ho he dit en altres ocasions–, sinó que és un procés 
que va començar ja en l’anterior legislatura, i aquí..., jo 
sé que a vostès no els agrada, però jo hi situo sempre 
aquelles primeres cinc lleis òmnibus, que van ser un 
exercici també legislatiu de desburocratització, d’agi-
lització, etcètera. Per tant, del que parlem és d’un pro-
cés continuat, que té una visió a llarg termini i que té, 
sobretot, la voluntat d’assentar un nou model instituci-
onal més transparent, molt més eficient, més eficaç i 
més factible, que sobretot reverteixi en la qualitat dels 
serveis públics.

Vostès saben, perquè n’hem parlat, que el pla de re-
forma s’articula en nou eixos temàtics: cada un d’ells 
té diferents objectius que evolucionen també de ma-
nera diferent i es governen amb diferents instruments, 
però jo diria que tots estan establerts sobre uns pilars 
que són els que sustenten qualsevol organització, que 
són el seu capital humà, l’organització, els processos, 
i la tecnologia, i la provisió de béns i serveis, pilars 
que podem entendre com els veritables fonaments dels 
principis inspiradors i transversals de la transparèn-
cia, l’ètica i la innovació.

I he parlat de capital humà, i vull avui també en la tri-
buna posar en valor tot el capital humà que té l’Admi-
nistració de la Generalitat: gent molt preparada, gent 
molt entregada, professionals que han actuat durant 
tots aquests anys amb una veritable vocació de servei.

Vostè em pregunta: «Què han fet en aquests mesos, 
en aquests anys?» Doncs, miri, li ho explicaré en sis, 
set eixos. Primer de tot, l’eix de la transparència: vostè 
sap que estem acabant d’implementar la llei, que es-
tem adaptant l’organització de la Generalitat al canvi 
cultural i al canvi de paradigma que suposa aquesta 
llei. I, en aquest sentit, hem concentrat les polítiques 
de transparència en un únic departament, fins ara sota 
la meva responsabilitat; hem creat també el Comissio-
nat –la comissionada– per a la Transparència i l’Accés 

a la Informació, un òrgan de control, d’impuls, també, 
i de coordinació de les mesures i de les actuacions ne-
cessàries per aplicar la llei; hem constituït –ho vàrem 
fer dilluns passat– la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació, que ja ha treba-
llat des de fa mesos. Hem designat també aquelles uni-
tats, en els diferents departaments, que han de donar 
suport als òrgans que cada departament té per treballar 
tot el tema de la publicitat activa i de la transparència. 
Hem elaborat també el reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cre-
ada per llei; la mateixa comissió ja està en funciona-
ment. Hem aprovat un pla estratègic en matèria de po-
lítiques de transparència. Hem elaborat diferents guies 
de transparència per a les entitats del sector públic, 
també per a altres entitats, etcètera.

En segon lloc, també el que hem fet és incorporar a tot 
aquest procés de la reforma..., el que hem fet és incor-
porar tot el talent intern que existeix, a través del Ca-
nal Innovació, a través de la Innoteca. (Pausa.) Veig 
que no em queda temps i tenia aquí per explicar-li 
moltíssimes coses.

Hem fet avanços també en tot el que són tecnologia i 
processos. Hi ha una llei que és molt important..., ja sé 
que vostè acaba de dir que no creu que sigui una llei que 
serveixi per agilitzar l’Administració, però la Llei de 
simplificació, en la qual vostè ha fet moltes aportaci-
ons, és un pas endavant molt i molt important, i veurà 
la llum d’aquí a pocs dies. Aquesta és una iniciativa de 
gran abast, és una iniciativa molt important; pensi que 
beneficiarem més de 53.700 noves instal·la cions cada 
any i, a més a més, pot arribar a tenir un estalvi anu-
al de quasi 68,4 milions d’euros, l’aplicació d’aquestes 
mesures que s’inclouen en aquesta llei.

Hem revertit totes aquelles mesures..., vostè deia a 
l’inici: «Escolti, aquí només hem parlat..., més que 
de reforma, hem parlat d’ajustos.» Vostès han tret els 
ajustos constantment; nosaltres, mentre hem inten-
tat revertir aquests ajustos –que els hem revertit, tots 
aquells que vàrem haver de prendre per una situació 
molt i molt complicada de l’Administració–, hem anat 
construint i posant les peces per tal que aquesta re-
forma de l’Administració estigui ben assentada sota 
aquests pilars. Per tant, en aquest sentit també hem 
treballat la col·laboració publicoprivada. Hem treba-
llat una manera de flexibilitzar la gestió dels recursos 
humans, molt i molt important en el si de l’Adminis-
tració.

I acabo, perquè tindré ocasió d’explicar-li’n més coses 
en la rèplica. Però hem fet un exercici molt important 
al crear també aquest Canal Innovació, en el qual la 
gent de l’Administració posa aquelles bones pràcti-
ques, aquells elements d’innovació que fan que la nos-
tra Administració realment sigui innovadora, i sobretot 
que tingui una voluntat d’anar creixent per donar res-
posta als ciutadans, i sobretot per fer aquesta Adminis-
tració del segle XXI que tots desitgem i volem.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la il·lustre senyora Alícia 
Ro mero.
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Alícia Romero Llano

Vicepresidenta, ja li ho he dit: home, segur que han 
fet coses; només faltaria que en gairebé tres anys no 
haguessin fet res. Però és que vostès a l’inici de la le-
gislatura es plantejaven reptes importants, jo crec que 
reptes ambiciosos, que era una reforma de l’Adminis-
tració en la seva totalitat per convertir-la en aquesta 
Administració que necessitem per al segle XXI. I deia 
vostè, al desembre del 2013, que aprovarien cinc lleis 
per arribar a aquesta reforma, i no n’hem aprovat cap. 
És això, el que jo li volia dir. Home, doncs, escol-
ti’m, els compromisos no els han complert. Han fet 
coses? Sí.

I si obrim la pastilla dels nou eixos que vostè explica-
va, ja li ho dic: s’han fet coses. Però amb quina partici-
pació? Amb quanta participació? Perquè vostès també 
van obrir expectatives. Vostès van demanar tres estudis 
importants: un el va fer el CAREC, l’altre el va fer un 
equip d’experts liderat pel doctor López Casasnovas, 
i l’altre el va presentar el Fòrum d’Entitats per la Re-
forma de l’Administració. Quina participació hi estan 
tenint després tots aquests agents? Doncs, molt poca; 
m’expliquen –i m’hi he reunit, també, per veure qui-
na era la situació– que molt poca, que per desgràcia no 
estan trobant massa demanda de participació per part 
del Govern de la Generalitat en algun dels eixos en 
què probablement ells tindrien molt a dir. I, per tant, 
a nosaltres ens sembla, doncs, que aquells compromi-
sos i aquella ambició que es plantejaven a l’inici de le-
gislatura, i que evidentment s’explicitaven en aquella 
conferència al desembre del 2013 a ESADE, no estan 
recollint els seus fruits, perquè no estem veient cap 
d’aquestes reformes.

I a nosaltres ens sap greu, i en aquest sentit..., jo fa 
molt pocs mesos que porto aquests temes, però el Par-
tit Socialista i el Grup Parlamentari Socialista sempre 
han estat al seu costat, perquè em sembla que en la 
reforma de l’Administració hem d’estar a prop del Go-
vern.

Però, miri, és que tenim moltes oportunitats, en aquest 
país, i ens sap greu que les estiguem desaprofitant, 
quan tenim no només agents socials i econòmics, si-
nó experts i coneixedors en l’àmbit del sector públic. 
Deia l’altre dia un expert en aquest sector que proba-
blement a Europa, després de Rotterdam, Bocconi o 
Londres, a Barcelona és on tenim més talent i més co-
neixement del sector públic, i per tant això també ho 
hauríem d’aprofitar per trobar un model de reforma de 
l’Administració que ens servís per fer-la més eficient, 
més eficaç, com ja hem dit i com tots podem compar-
tir aquí. Però no hem avançat més; nosaltres creiem 
que s’han fet algunes coses, però no acabem d’avançar 
en aquesta reforma de l’Administració tan necessària.

I molt sovint vostès diuen: «Bé, hem optimitzat, hem 
agilitzat tràmits, hem reduït» –és veritat– «organis-
mes.» Això està molt bé, però això no és una reforma 
de l’Administració. Agilitzar tràmits, reduir tràmits, 
eliminar organismes: això no és reformar l’Adminis-
tració, això és prendre algunes decisions, probable-
ment interessants i probablement que s’han hagut de 
prendre, però això no és una reforma ambiciosa de 

l’Administració. I aquesta és una mica, doncs, la crí-
tica que nosaltres els fem des d’aquesta interpel·lació.

Ens agradaria que aquesta interpel·lació portés a una 
moció amb alguns compromisos. És veritat que sabem 
que la legislatura s’acaba, però tal vegada, si prenem 
alguns compromisos des d’aquest Parlament, doncs, 
podrem desenvolupar algun d’aquells compromisos 
que al desembre del 2013 s’explicitaven i que avui no 
s’han complert. A nosaltres ens sembla que hi havia 
moltes expectatives posades entre els agents socials 
i econòmics, entre els sindicats, per intentar avançar 
una mica més en l’Administració, deixant de parlar 
dels ajustos, de com han impactat també aquests ajus-
tos, i poder iniciar un nou camí, que nosaltres creiem 
que s’ha fet, però, primer, amb molt retard i, després, 
creiem també que amb molt poca participació, pel que 
ens explica.

Per tant, vicepresidenta, tal vegada, doncs, ja no pu-
guem debatre-ho amb vostè la propera sessió. Em sap 
greu. Disculpi, perquè avui també és una situació una 
mica estranya. (Veus de fons.) Bé, diu «no ho sabem», 
la senyora Marcos. Bé, no ho sé, jo llegeixo els diaris, 
perquè evidentment una altra cosa no puc fer. En tot 
cas, no podrem debatre-ho amb ella, però em sembla 
que hi ha molta més feina a fer, que podríem estar en 
una altra situació, com a mínim debatent alguna de les 
lleis a què vostès es van comprometre, i avui això no 
és així, no?

Per tant, doncs, bé, insistirem en la moció per intentar 
prendre alguns compromisos des de la part de la fun-
ció pública, que creiem que també té elements a mi-
llorar, i des d’aquesta ambició de la reforma de l’Ad-
ministració.

Moltes gràcies i molta sort, vicepresidenta.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyora Joa-
na Ortega.

La vicepresidenta del Govern

Sí, gràcies. Gràcies, diputada. Bé, jo crec que sí que 
l’hem impulsat, la reforma, i crec que hem fet aven-
ços importants. I és veritat que a mi m’hauria agra-
dat, doncs, fer més coses. I és veritat que hem treba-
llat en col·laboració molt estreta amb el CAREC, amb 
un grup d’experts que jo mateixa vaig nomenar i que 
van fer una feina meravellosa, i també amb el FERA. 
I justament la reforma neix de la..., doncs, de l’emulsió 
de tots aquests tres informes, en vàrem treure aquells 
elements que ens van semblar que eren més positius, i 
a partir d’aquí vam fer aquests nou eixos, en què des-
prés, sota aquests principis inspiradors de transparèn-
cia, innovació i ètica, que han actuat de manera trans-
versal, hem anat posant accions.

I m’hauria agradat, és veritat, portar a debatre lleis, que 
vindran; per exemple la llei del directiu públic, que crec 
que és una llei important, dilluns entrarà a informació 
pública, i crec que és una llei que té una nova manera 
d’encarar l’Administració, no? Però tots aquests eixos 
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de la reforma sempre han tingut al darrere un grup de 
treball, de persones, doncs, que ens han ajudat segura-
ment a marcar un ritme diferent, també, però que ens 
han ajudat a desenvolupar-les d’una manera més activa.

Però miri què en penso jo, d’aquesta reforma. De tot 
això..., jo sempre he dit que el que vol aquesta refor-
ma, que la farem entre tots i especialment la gent de 
dintre, doncs, sobretot és potenciar l’Administració: 
una administració amb molt més lideratge, i això sig-
nifica que, més que remar, el que ha de fer l’Adminis-
tració és portar el timó.

Una administració molt més tecnificada, molt més 
professional, perquè altres vegades ho he dit: tenim el 
40 per cent del personal de l’Administració que està 
desenvolupant funcions que són menors a la capacitat 
i a la formació que té; per tant, aquí tenim un gruix 
important de gent que podem tecnificar, podem pro-
fessionalitzar encara més. Jo crec que això és molt im-
portant, també.

Una administració més connectada amb la societat, 
més connectada emocionalment, més connectada tèc-
nicament i per tant, en aquest sentit, també amb una 
capacitat d’actuar en xarxa. Aquesta ha de ser també 
l’Administració del segle XXI: una administració molt 
més digital, molt més àgil, molt més transparent, una 
administració segurament molt més centrada en la de-
manda que no pas en l’oferta, i per mi aquest és el 
canvi més substancial i més important d’aquesta re-
forma.

Una administració en què la col·laboració publicopri-
vada segueixi sent un eix vital per poder dotar i fer 
arribar els serveis públics a tot arreu.

Per tant, jo crec que en aquest sentit..., estic conven-
çuda que tindrem molts elements que ens permetran 
avançar, perquè estic convençuda que aquests princi-
pis que jo ara mateix li enumerava els compartim, la 
majoria de la cambra.

I en aquest sentit també hem fet petites modificacions: 
temes de flexibilització del treball, dels treballadors 
públics, en un moment en què a més a més repensem 
la racionalització dels horaris. També ho hem fet des 
d’aquesta casa. Per tant, en aquest sentit, poder dotar 
els horaris... (Veus de fons.) En aquest sentit, també jo 
crec que és una força i una aportació també del Go-
vern de la Generalitat, i sobretot de l’Administració, 
anar cap a uns horaris molt més racionals.

Però hem pres mesures molt importants i hem pres 
mesures de racionalització del sector públic no instru-
mental de la Generalitat. I hem fet una racionalitza-
ció de quasi el 30 per cent de les empreses del sector 
públic, i això també és fer reforma de l’Administra-
ció. I hem pres mesures també en l’àmbit del personal, 
perquè totes aquelles mesures que hem hagut de pren-
dre per obligació després les hem pres, i d’una manera 
més substancial i més forta, en el si del Govern de la 
Generalitat. Ara em recordava el diputat Sabrià el te-
ma de les dietes; n’és un exemple.

Però també hem avançat en altres coses que crec que 
són importants i que marquen a més a més l’Admi-
nistració del segle XXI, que és el retiment de comp-

tes. Vostè sap que jo ja vaig informar en aquesta ma-
teixa tribuna que de cara a l’any vinent el que faríem 
seria reincorporar, tornar a posar aquest complement 
de productivitat, vinculat amb una manera diferent de 
treballar, no tan presencial, sinó de treballar a través 
d’objectius, però sobretot fer-ho d’una manera que pu-
guem donar resposta amb una administració que és 
totalment diversa, que té coses molt diferents i que ha 
de tenir tractaments diferents.

Però per damunt de tot jo crec que aquest és un dels 
temes en què des del Govern segur que tindrem..., i al-
menys estic convençuda que seguirem cercant el mà-
xim consens, perquè tots volem una administració del 
segle XXI que estigui al servei de les persones; tots vo-
lem una administració del segle XXI que ens pugui fa-
cilitar i sobretot donar uns serveis de més qualitat.

Jo estic convençuda que totes les mesures que es va-
gin introduint des del Govern i les que també es vagin 
aportant des dels diferents grups parlamentaris van en 
aquesta línia de tenir la millor Administració, i estic 
convençuda que així ho aconseguirem.

Agrair-li també, per acabar, el seu to i la seva par-
ticipació, i la seva entrega, i el treball que hem tin-
gut ocasió, doncs, de fer en aquest temps que he es-
tat jo en el Govern i que vostè ha estat al capdavant 
d’aquesta responsabilitat de reforma de l’Administra-
ció i de la funció pública.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació sobre els governs locals.

Interpel·lació
al Govern sobre els governs locals  
(tram. 300-00323/10)

Presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, diputats, diputa-
des, el passat dissabte es van constituir els ajuntaments 
catalans, es va iniciar un nou mandat municipal, i pro-
perament, doncs, les diputacions i els consells comar-
cals també es constituiran. Aquest fet, juntament amb 
l’anunci del president de la Generalitat, del president 
Mas, de la seva voluntat de convocar eleccions el pro-
per 27 de setembre, va fer pensar al nostre grup que era 
un bon moment per fer una avaluació del que han estat 
les polítiques d’aquest Govern adreçades al món local.

És evident que el debat avui se’ns fa una mica estrany 
atesa la situació política, però jo crec que els nostres 
portaveus ja ho han valorat prou en la sessió d’aquest 
matí, i, per tant, jo no hi entraré, perquè el que ens 
correspon a nosaltres és fer una avaluació d’unes po-
lítiques d’un govern, i no d’un conseller o d’una vice-
presidenta, i per tant en faré aquesta anàlisi i aquesta 
avaluació.
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I si em permet començar pel final, nosaltres fem la se-
güent avaluació del que han estat aquestes polítiques 
adreçades al món local. Creiem que la conclusió és 
clara, que és de suspens, i un suspens amb majúscu-
les. I intentaré fonamentar aquesta afirmació, que pot 
sorprendre per la seva contundència, en l’anàlisi del 
que ha estat aquesta gestió i aquestes polítiques durant 
aquesta legislatura.

L’àmbit legislatiu no ha estat una prioritat, per aquest 
Govern. Aquelles lleis que necessitava el món local no 
han estat una prioritat. S’ha centrifugat el deute de la 
Generalitat envers els ens locals. Han estat reiterada-
ment incapaços de comprometre’s a un calendari de 
pagaments adreçat als ens locals. De forma unilate-
ral han deixat de finançar totalment o parcialment ser-
veis que prestaven als ens locals i, en alguns casos, per 
compte o competència de la Generalitat de Catalunya. 
Han utilitzat els ens locals que estaven sanejats per fer 
de banc de la Generalitat, perquè els prestessin diners 
per poder pagar els deutes de la Generalitat envers el 
món local. I al nostre entendre tampoc –i després m’hi 
referiré, al final– els micropobles han estat objecte de 
l’atenció que es mereixen.

Deia, en definitiva, que la conclusió d’aquestes polí-
tiques és que la Generalitat no ha estat al servei dels 
ajuntaments, sinó que ha estat tot el contrari: en l’àm-
bit econòmic i en l’àmbit dels serveis, han posat els 
ajuntaments al servei de la Generalitat.

I en l’àmbit polític, que és més greu, han utilitzat els 
ajuntaments com un mer instrument al servei de la 
causa independentista, i això sí que no és una respon-
sabilitat exclusiva del Govern, ho és també de Con-
vergència i Unió, i compartida amb Esquerra Republi-
cana de Catalunya. I, per tant, els pactes que avui es 
fan, i el sentit d’aquests pactes, responen precisament 
a aquesta finalitat. Per tant, en definitiva, pobre i trist 
balanç, hem de cloure, d’aquesta gestió.

Deia que en l’àmbit legislatiu no ha estat una prio-
ritat del Govern. Aquelles necessitats, aquelles lleis 
que necessitaven els ens locals, doncs, no s’acabaran 
aprovant, amb una excepció. I, la vicepresidenta, al 
nostre entendre, ha tingut altres prioritats, com ha po-
gut ser la consulta del 9 de novembre: a això sí que hi 
ha abocat tots els esforços, però el que era realment 
important per als ens locals no ha estat capaç d’im-
pulsar-ho.

Comencem. La Llei de governs locals: un projecte de 
llei que arriba tard; de fet, s’hauria d’haver aprovat en 
l’anterior legislatura. Un projecte de llei que neix sen-
se diàleg ni consens; de fet, de set grups parlamenta-
ris, cinc hi presenten esmena a la totalitat –jo crec que 
és quasi quasi de rècord, aquesta situació–, i només hi 
dóna suport Esquerra Republicana, per poder passar 
el tràmit parlamentari.

I després de presentar aquest text en aquestes condi-
cions, amb retard i sense diàleg, i amb cinc esmenes 
a la totalitat presentades, diu: «No, no, escolti, a par-
tir d’ara això no és responsabilitat del Govern, això 
és responsabilitat del Parlament de Catalunya.» Evi-
dentment, és un projecte que va néixer sense aquesta 
voluntat de diàleg... (Veus de fons.) Home, cinc esme-

nes de totalitat ho evidencien tot, no cal més valoraci-
ons, vicepresidenta, des d’aquest punt de vista. Pocs 
projectes de llei han tingut cinc esmenes a la totalitat 
–pocs projectes de llei. Per tant, des d’aquest punt de 
vista creiem que va néixer sense diàleg, sense voluntat 
de consens, i s’ha vist en la tramitació que tampoc ha 
estat una prioritat per part del Govern ni dels grups 
que hi donen suport.

Bé, la llei de finançament dels ens locals. Com que vos-
tès van condicionar la seva tramitació al fet que primer 
s’aprovés la Llei de governs locals, com que aquesta no 
està aprovada, l’altra està dintre dels esperits d’aquesta 
llei, perquè no n’hem tingut cap materialització en seu 
parlamentària.

I sí que és cert que hi ha una excepció, que és la Llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que 
aquesta, m’ho ha de reconèixer vostè, l’han impulsada 
al darrer moment, a corre-cuita, i, si s’hagués fet bé 
des d’un primer moment, jo crec que la reforma que 
necessiten els ens locals en aquest àmbit administratiu 
hauria estat molt més profunda.

El deute de la Generalitat envers els ens locals. Aquí 
és una qüestió que hem parlat d’una forma reiterada, 
aquest grup parlamentari i molts altres grups parla-
mentaris. Vostès han centrifugat durant aquesta legis-
latura el seu deute i l’han traspassat als ajuntaments. 
Per tant, dit amb paraules planeres, perquè ens en-
tenguin, la Generalitat no paga el que deu als ajunta-
ments quan tocava, i per tant han fet assumir aquest 
deute als ajuntaments, i ho han fet en el moment en 
què els ajuntaments passaven les pitjors dificultats, 
doncs, des de fa molts anys.

Miri, el deute de la Generalitat als ens locals el 22 de 
gener de 2015 eren 67 milions d’euros. Vostès devi-
en 408 milions als ajuntaments; el mes de març vostè 
va reconèixer que devien 75 milions a l’Ajuntament de 
Barcelona, 82 milions a consells comarcals i 177 mili-
ons a diputacions i altres ens locals.

La pregunta és: el Govern, veient aquestes xifres, és 
conscient de l’impacte que aquest deute té en l’econo-
mia dels ens locals i en els serveis que ha de prestar? 
Doncs, no ho sembla –no ho sembla–, perquè, si un en 
fos conscient, hauria fet molt més per eixugar aquest 
deute, i no s’ha fet.

I la pregunta és: a data d’avui, vicepresidenta, ens pot 
dir en quina quantitat es xifra aquest deute desglossat 
en ajuntaments, consells comarcals, diputacions i al-
tres ens locals? Perquè l’evidència que no n’eren molt 
conscients és que vostès, com ja he dit abans, es van 
negar sistemàticament a comprometre’s a aprovar un 
calendari de pagament, que això era una eina fona-
mental per als ens locals per poder gestionar els seus 
serveis i la seva tresoreria: «Escolti, jo ja accepto que 
vostè em pagui tard, però digui’m almenys quan em 
pagarà perquè jo pugui fer, doncs, les meves anàlisis 
financeres i pugui fer les meves previsions pressupos-
tàries i de tresoreria.» I vostès sistemàticament s’han 
negat a fixar aquest calendari.
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Però és cert que darrerament es va aprovar una mo-
ció, per la qual vostès tenen l’obligació el mes de ju-
liol de fer públic aquest calendari de pagament dels 
ens locals. I la pregunta és: ho pensen complir? Vos-
tès ho publicaran, el mes de juliol? Pot agafar aquest 
compromís, avui, el Govern, de donar compliment a 
aquesta moció?

I, finalment, des de l’àmbit econòmic també, vostès 
han utilitzat els ens locals sanejats, com poden ser les 
diputacions o algun ajuntament, com l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè financessin el seu deute i fessin, 
doncs, de banc a l’hora de pagar els deutes que vos-
tès devien als ens locals. La pregunta és: aquell famós 
conveni i aquell famós crèdit que les diputacions els 
van deixar per pagar factures dels ajuntaments que 
vostès devien, vostès els han retornat en la seva tota-
litat, aquells imports? I, sent conscient que, per una 
banda, detraient aquests diners dels ens locals i no pa-
gant, i que, per tant, molts ajuntaments han hagut de 
fer front amb els seus recursos propis a aquest deute 
de l’ajuntament..., tots aquests recursos no s’han pogut 
destinar a polítiques socials. És que l’efecte que vostès 
no paguessin, i, per tant, que els ajuntaments hagues-
sin de fer front amb els seus recursos propis a aquests 
pagaments, el fet que vostès els diners d’entitats locals 
sanejades els utilitzessin per pagar les seves factures, 
és que tot aquest import de diners, que és important, 
no es poguessin destinar a la prioritat de les despeses 
socials.

I això s’afegeix a una altra actuació que nosaltres cre-
iem que és absolutament deslleial: vostès han deixat 
de pagar, en alguns casos totalment i en altres casos 
parcialment, serveis que havien estat compromesos de 
pagar, la Generalitat o governs anteriors, als ens lo-
cals.

I, escolti, han dit: «Vostès ja s’ho faran –vostès ja s’ho 
faran.» I aquests ajuntaments, si han volgut fer front 
a aquests serveis essencials, a aquests serveis bàsics, 
han hagut de deixar recursos, de destinar-los a políti-
ques socials, per poder fer-hi front, que en alguns ca-
sos eren serveis també de l’àmbit social. I estem par-
lant de llars d’infants, d’escoles de música, ajudes a la 
Llei de barris, de beques menjador, ajuts per a l’adqui-
sició de llibres de text, etcètera. Estem parlant de tot 
això, de despesa social.

I l’última referència és una referència als micropobles. 
Som conscients que en la convenció que van fer a Pie-
ra el passat mes de novembre..., vostè hi va participar, 
en la cloenda, i per tant és coneixedora de quines eren 
les demandes d’aquests municipis, que són munici-
pis de menys de cinc-cents habitants, i que, per tant, 
doncs, representen el 2 per cent de la població però el 
60 per cent del territori. I que li feien tot un seguit de 
demandes molt concretes: una era que pagués el Fons 
de cooperació local de diversos anys, de tres anys en 
concret, que van en la línia del que jo he anat expli-
cant. I altres explicaven un seguit de la seva problemà-
tica..., una, bàsicament: que topen amb la burocràcia i 
els procediments del que ells anomenen «la gran Ad-
ministració», i, després, que no poden accedir a ser-
veis concrets als quals altres municipis sí que poden 
accedir; en posaven dos exemples, com pot ser la di-

ficultat que tenien per accedir a la connexió de banda 
ampla, i les greus dificultats que tenen per disposar de 
depuradores.

És plenament vigent la resolució que el nostre grup va 
impulsar, la 465/IX del Parlament, de l’anterior legis-
latura, quan abordaven també aquesta qüestió.

I ja en el segon torn podrem abordar algunes qüestions 
d’una forma més àmplia.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, la vicepresidenta del Go-
vern.

La vicepresidenta del Govern

Gràcies, presidenta. Secretari d’Administració local, 
director general, director de Relacions Institucionals... 
Miri, deixi’m que comenci amb dues precisions: ab-
soluta lleialtat, he treballat amb absoluta lleialtat a 
aquest Parlament, al Govern, i als ciutadans del meu 
país. I jo he tingut compromís amb totes les àrees en 
què he treballat. I he treballat totalment compromesa 
amb el 9 de novembre, sí, a donar la veu als ciutadans 
de Catalunya, de la qual cosa em sento molt orgullosa. 
He treballat també en tots els temes d’afers religiosos, 
i crec que també hem fet una gran feina, amb el di-
rector general al capdavant, en funció pública, també, 
en administració, en transparència, en administració 
local, al cantó dels ajuntaments, dels regidors, dels al-
caldes.

I també he treballat en un àmbit, que és el de les relaci-
ons institucionals, i en aquest sentit, doncs, les rela-
cions amb l’Estat. Deixi’m que li digui que jo no sé 
com aborda vostè el tema aquest del diàleg, però en 
tot cas la resposta a una demanda del diàleg..., jo tinc 
una querella criminal –resposta a una demanda de di-
àleg. Per tant, no em digui que des del Govern no dia-
loguem, no em digui que jo no dialogo. Perquè segu-
rament em pot acusar de moltes coses, però de manca 
de diàleg (la vicepresidenta del Govern fa el so de to-
car l’ase), no; d’aquesta, no.

Per tant, el diàleg crec que és una eina de la demo-
cràcia, i crec que sempre hi ha d’estar. I també crec 
que des de la política hem de fer política, i que no val 
amagar el cap sota els tribunals; un ha de ser valent. 
Segurament, miri, ho hem fet tan i tan malament, amb 
el món local, i vostès ho han fet, segurament, tan i tan 
bé, que el PP té una alcaldia de 948; per tant, per po-
sar-hi xifres, crec que aquesta és una dada prou ob-
jectiva.

Però jo li vinc a respondre una mica al que vostè m’ha 
preguntat, el capteniment del Govern, que no ha estat 
altre que el que hem fet sempre, que és estar al can-
tó dels ajuntaments, dels ens locals, i defensar-los de 
qualsevol atac per part de l’Estat vers el funcionament 
d’aquests, que n’hem tingut, aquests darrers anys, bo-
nes mostres, no? I en aquest moment no tenim cap 
ajuntament en una situació de risc imminent. I per mi 
això és molt, molt important. I sóc conscient, a més 
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a més..., que això ho he expressat en altres ocasions 
aquí al Parlament, però és que fem aquest exercici de 
control mensual dels ens locals, i l’hem hagut de fer, 
malauradament, durant molt de temps des del Depar-
tament de Governació, vistes les dificultats que molts 
d’aquests han passat.

Però pensi que, malgrat les dificultats, i malgrat les 
dificultats de tresoreria del Govern de la Generalitat, 
seguim pagant, i ho seguim fent amb regularitat; se-
gurament no al ritme que nosaltres voldríem, però se-
guim pagant amb regularitat. I els pagaments al món 
local no s’han aturat mai –no s’han aturat mai–, per-
què hem fet uns mecanismes de pagament, conjunta-
ment el Departament de Governació –aquí tinc el se-
cretari de Cooperació Local– amb el Departament 
d’Economia, i s’han establert mecanismes i protocols 
per resoldre aquelles situacions derivades de les difi-
cultats de tresoreria que han patit els ajuntaments, i en 
tot moment hi ha hagut aquesta resposta.

Però vostè sap que els problemes econòmics de la Ge-
neralitat, que vénen agreujats per un mal funciona-
ment jo diria que no conjuntural, sinó que és històric, 
vostè el coneix molt bé, encara magnifiquen més el 
problema, no? Segurament, si controléssim les nostres 
bases fiscals, podríem pagar-ho tot. Estic convençu-
da que vostè, si vol fer una aportació també en aquest 
sentit i no quedar-se únicament en les paraules, faria 
molt bé, doncs, d’ajudar-nos perquè realment pogu-
éssim acabar amb aquesta deslleialtat flagrant que té 
el Govern de l’Estat, aquesta deslleialtat institucional 
cap a Catalunya, perquè bona part, per no dir la majo-
ria, de la part d’aquests incompliments que avui tenim 
cap a l’Administració local catalana ho són a conse-
qüència dels incompliments que té l’Estat cap a Ca-
talunya. I, per tant, espero en aquest sentit que la seva 
aportació no es quedi únicament en les paraules, sinó 
que pugui parlar amb el Govern amic, amb el Govern 
de l’Estat, i, per tant, insistir que es resolgui aquest 
tema.

Vostè sap que, a més a més, el Govern de l’Estat ha 
portat a terme un repartiment esbiaixat dels objectius 
de dèficit de les administracions; ha potenciat aquests 
mecanismes de liquiditat, la qual cosa li permet –jo 
crec que ho podem dir clarament– controlar l’autono-
mia financera de les comunitats autònomes, i alhora 
fer allò que per ell és més important, que és recentra-
litzar, no?

En comptes de finançar les administracions públiques 
segons la seva responsabilitat, segons les seves com-
petències, ha dissenyat el FLA, que és aquest instru-
ment que facilita la liquiditat a curt termini, que incre-
menta l’endeutament a llarg termini i que no resol en 
absolut el finançament adequat dels serveis competen-
cials que es duen a terme. Per tant, en aquest sentit, el 
que fa l’Estat és collar encara més les comunitats au-
tònomes, i, a més a més, busca deliberadament un re-
sultat en què pugui dir a posteriori que les comunitats 
autònomes no compleixen; per tant, desacreditar-les i 
obtenir així aquest rèdit polític que persegueix des del 
principi, que és una visió de l’Estat en què hi ha dues 
administracions naturals –una és el Govern de l’Es-
tat, l’altra és el món local–, i un nivell d’administració 

que no és natural, que són les comunitats autònomes. 
Per tant, aquest no és un tema únicament comptable, 
aquest és un tema molt més polític, aquest és un tema 
de fondària, aquest és un tema molt ideològic.

Per tant, jo haig de tornar a denunciar en aquesta tri-
buna, novament, que el FLA no ha estat una mesura 
que ens satisfaci, entre altres coses perquè es fa com 
si es donés una almoina a la Generalitat, a Catalunya, 
i, per tant, nosaltres, amb la gestió d’aquests recursos i 
amb unes condicions diferents, segurament en traurí-
em un rendiment molt més important.

I vostès cauen en aquesta temptació de retreure al Go-
vern constantment que utilitzem aquest mecanisme de 
l’Estat per garantir la liquiditat de l’Administració lo-
cal, no? I ens ho diuen com si ens perdonessin la vida, 
com si ens fessin un gran favor. Només faltaria –no-
més faltaria– que els ajuntaments de Catalunya no po-
guessin obtenir aquests recursos, que provenen, justa-
ment, que s’han generat amb recursos que s’han gestat 
aquí al nostre país. Per tant, jo crec que en aquest sen-
tit també li demanaria un pic d’humilitat i fer les coses 
d’una altra manera.

Vostè també parlava de la relació amb les diferents ad-
ministracions locals, amb les diputacions. Jo crec que 
hem fet un exercici importantíssim de coordinació i 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i les 
quatre diputacions. I ho hem fet per tal de desenvo-
lupar també mecanismes com aquest pla extraordina-
ri financer per al món local, no? En definitiva, el que 
hem fet és, en un moment en què les administracions 
públiques supramunicipals, que tenen també entre les 
seves funcions l’assistència i la cooperació econòmica, 
un esforç de col·laboració, de cooperar per tal de mi-
nimitzar sobretot els problemes de liquiditat dels ajun-
taments, i jo agraeixo moltíssim aquesta col·laboració 
que s’ha fet des de les administracions, des de les dife-
rents diputacions. Crec que ha estat un exercici de ma-
duresa política i un exercici de gran responsabilitat.

Per tant, acabo dient-li que, tot i les circumstàncies i la 
manca de lleialtat institucional del Govern de l’Estat, 
que ha estat novament posada de manifest, la sensi-
bilitat de la Generalitat de Catalunya cap al món lo-
cal ha estat absoluta –absoluta–, i ho ha estat per tal 
de garantir la prestació dels serveis de qualitat a tots 
i cadascun dels municipis del nostre país. El Govern 
de la Generalitat, jo mateixa i tot l’equip que m’acom-
panya hem estat en tot moment a disposició dels alcal-
des, dels ajuntaments, amb la voluntat de resoldre al 
màxim possible totes les situacions que ens han plan-
tejat, amb una absoluta certesa que quan no ho hem 
pogut resoldre, doncs, hem buscat mecanismes que 
permetessin pal·liar al màxim possible aquesta situa-
ció, i sempre, com li deia, amb una entrega i amb una 
dedicació absoluta. I aquesta ha estat sempre la priori-
tat del Govern de la Generalitat, no?: atendre les per-
sones sobre qualsevol altra consideració.

Pensi que hi han hagut moments en què nosaltres hem 
prioritzat l’atenció a les persones que invertir en pedres; 
això ha estat més d’una vegada criticat per aquelles ma-
teixes forces polítiques que el que demanden, doncs, és 
que atenguem les persones. La política és prioritzar, i 
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en moments complicats, en comptes de prioritzar no-
ves inversions, el que hem fet és escoltar el món local, 
escoltar els alcaldes, i intentar cercar aquelles solucions 
que sobretot permetessin que les persones amb menys 
recursos no haguessin de veure minorats els serveis que 
se’ls prestaven des de l’Administració local.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Permeti’m dues consideracions 
prèvies per dos comentaris que ha fet, però no voldria 
que això distragués l’atenció. A vostè se li ha interpo-
sat una querella criminal no per una demanda de dià-
leg; en tot cas, per haver incomplert, presumptament 
–això ho determinen els tribunals i no em correspon 
a mi determinar-ho–, doncs, el Codi penal. Per això 
s’interposen les querelles criminals, i no per una al-
tra raó.

I vostè ha fet una referència, o m’ha semblat a mi in-
terpretar-ho, un xic despectiva de l’alcaldia de Pon-
tons, que jo diré el nom del municipi: de Pontons, que 
n’estem molt orgullosos, i sobretot veient com alguns 
han entès el diàleg, que és que, després o amb motiu 
del 9 de novembre, quan l’alcalde de Pontons ente-
nia que havia de donar compliment a la llei, la pressió 
brutal d’aquests que porten la bandereta del diàleg i 
donen lliçons de diàleg va ser bàsicament, que no li ho 
desitjo a ningú, personal i familiar. I, per tant, malgrat 
aquesta pressió antidemocràtica, el poble de Pontons 
va confiar de nou en el seu alcalde, i sí, que és del Par-
tit Popular i amb molt d’orgull, doncs, nosaltres ho di-
em amb molt d’orgull.

Dit això... Entre altres coses i fonamentalment per-
què ha sigut l’expressió democràtica dels ciutadans 
de Pontons. Altres expressions democràtiques també 
s’han produït, amb suports majoritaris, però els pactes 
de perdedors en què vostès han participat, doncs, han 
tingut l’únic objectiu de desbancar alcaldes del Partit 
Popular, com en el cas de Badalona o Castelldefels. 
Vostès estan molt orgullosos dels pactes de perdedors 
i nosaltres creiem que és no respectar l’esperit de la 
majoria dels ciutadans de Badalona o de Castelldefels, 
i vostès ja ho explicaran, per què fan aquestes coses; 
pactes que no respecten el sentit majoritari dels ciuta-
dans que han optat de forma majoritària pel Partit Po-
pular a Castelldefels.

I com més ho diu és perquè a vostè li pica, perquè 
sap que té raó. (Remor de veus.) Clar, sap que té raó. 
Vostè explica als badalonins i... (Veus de fons.) Dis-
culpi, eh? Pari un moment el temps, que li contes-
to; ho dic perquè m’està interpel·lant i, llavors, fem la 
interpel·lació. Però la majoria dels ciutadans de Ba-
dalona, amb molta diferència, ha votat el senyor Gar-
cía Albiol, i a Castelldefels, amb molta diferència, ha 
votat el senyor Manu Reyes. I vostès el que no han 
aconseguit en les urnes ho volen aconseguir amb els 
pactes i amb la suma. I aquesta és la realitat, i vostès 

ho explicaran, per què fan aquestes qüestions. Però 
tots contra el PP, perquè del que es tracta és del que 
deia la vicepresidenta: que no hi hagin alcaldes del 
PP. I vostès ara explicaran per què no respecten la vo-
luntat majoritària dels ciutadans.

Dit això, sap per què el balanç del Govern és tan po-
bre? Perquè vostès han centrat tota la seva acció en 
aquest àmbit a oposar-se a les polítiques del Govern 
d’Espanya, i una prova n’és la intervenció que vos-
tè ha tingut aquí, sistemàticament. Tots els esforços 
d’aquest àmbit era dir no, i no i no a qualsevol inicia-
tiva del Govern d’Espanya. Què han oblidat? Que vos-
tès tenen competències a Catalunya en l’àmbit local. 
I què ha passat? Que no han pogut plantejar una al-
ternativa. Per què? Perquè no han gestionat. Quina al-
ternativa tenen? Quin balanç tenen? No en tenen cap. 
I per tant, com que tot era «no, no», amb una política, 
si em permet l’expressió, més de hooligan que de go-
vern, doncs, clar, al final s’acaba el temps, i dius: «Oh, 
però si no he fet res jo!» Clar. «Què tinc, jo, per ense-
nyar?» Res, perquè tot ha sigut «no, no, no», i ara ho 
ha demostrat la vicepresidenta.

I això té conseqüències, i li’n posaré un exemple, que 
vostès potser no hi donen importància, però, escol-
ti, oi que estàvem tots d’acord a suprimir el Consell 
Comarcal del Barcelonès, per exemple? Per què no se 
suprimirà en aquest mandat municipal? Perquè la pri-
oritat no ha estat l’àmbit legislatiu. I quan, per exem-
ple, el Partit Popular va presentar una reforma en pro-
funditat dels consells comarcals, en què disminuíem 
substancialment la seva estructura política, on es po-
dia..., i demanàvem suprimir el Consell Comarcal del 
Barcelonès. Què van fer vostès? Votar-hi en contra. 
Es podia haver fet en aquesta mateixa legislatura? Sí. 
Hauria entrat en vigor en aquest mandat municipal? 
Sí. S’ha fet? No. Per què? Perquè no és una prioritat, 
per vostès, i això exemplifica, amb un exemple, que no 
ha estat una prioritat, l’àmbit local, per vostès.

I tornem al victimisme. És a dir, expliquem als ciuta-
dans la realitat: la realitat és que no hi havia cap banc 
al món que deixés un crèdit a la Generalitat, que dei-
xés els diners, no? És que, si n’hi hagués hagut algun, 
l’haurien demanat, i no. Per què no el van demanar? 
Perquè ningú els en deixava. Què va fer el Govern 
d’Espanya? Establir mecanismes per facilitar finança-
ment per pagar els serveis públics, no pensant en vos-
tès, pensant en els ciutadans de Catalunya, que és al 
que es deu un govern, pensant en els ciutadans per als 
quals s’han de finançar aquests serveis. I això nosal-
tres, escoltin, no parlem d’«almoina», parlem de «col-
laboració» entre administracions. I vostès com ho in-
terpreten? Amb un victimisme absolutament fora vol.

Per tant, escolti, nosaltres què els exigim? Que els 
consells comarcals, les diputacions i els ajuntaments 
estiguin exclusivament al servei dels ciutadans, i no al 
servei de la causa independentista. És tan fàcil d’en-
tendre que el dia que vostès entenguin això les políti-
ques del món local seran una prioritat per vostès, i no 
com ara, que el balanç és trist i pobre.

Gràcies, senyora presidenta.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la vicepresidenta del 
Govern.

La vicepresidenta del Govern

Gràcies. Senyor Calbó, una apreciació: jo no sóc del 
«no, no», jo sóc del «sí, sí». Sóc del sí al diàleg, sóc 
del... No, ho dic perquè diu: «Vostè és del “no, no”.» 
No, jo sóc del «sí, sí», en tots els conceptes, i sóc de 
sí al diàleg, i sóc de sí a moltes coses. Per tant, li ho 
puntualitzo.

Una altra puntualització: jo no he dit que hem de fer 
fora cap alcalde, ni que els hem fet fora. No, no; jo he 
intentat donar una dada objectiva, perquè vostè em diu 
que ho hem fet tan, tan i tan malament en el món lo-
cal. I jo dic: si ho hem fet tan, tan i tan malament en 
el món local, i vostès, pel que sembla, ho han fet tan 
bé..., doncs, donava una dada objectiva; deia: «Com 
és que a Catalunya només hi ha una alcaldia del Partit 
Popular?» –la de Pontons, amb la qual, amb el seu al-
calde, tinc una excel·lent relació. Era una puntualitza-
ció –una puntualització. I, per tant, només això.

Vostè diu: «Exigim que els consells comarcals, els 
ajuntaments estiguin al servei dels ciutadans i no de la 
causa independentista.» Jo crec que totes les persones 
que estan treballant al capdavant dels ajuntaments, els 
alcaldes i els regidors, tenen una obsessió, que segura-
ment és la mateixa que tenim vostè i jo, i els membres 
d’aquesta cambra, que és servir els ciutadans. Jo no 
poso en dubte que tots –tots– i cadascun dels alcaldes, 
i tots i cadascun dels regidors el que fan és esforçar-se 
més per servir els seus ciutadans, i fer-ho de la millor 
manera, de la manera més honesta, de la manera més 
propera, i sobretot complint el programa de govern 
que han impulsat en el si dels ajuntaments.

Després, la democràcia és la que és, i vostès sap, 
doncs, que les aliances són les que acaben configurant 
els governs. I això ens pot agradar més o ens pot agra-
dar menys; en tot cas, jo crec que s’ha de respectar. 
Però del que jo no dubto, i en aquest sentit vull fer un 
agraïment, també, és que tots els alcaldes i tots els re-
gidors que en aquests moments estan a Catalunya es-
tan fent un servei al seu país, i ho estan fent amb tota 
la voluntat, amb tota l’honestedat i amb tota la voca-
ció. I jo vull agrair també la feina que han fet tots i 
tots els ajuntaments, perquè a més a més amb recursos 
molt minsos han sabut mantenir aquest estat del ben-
estar, aquests serveis que una societat amb una crisi 
com la que hem viscut més que mai ha necessitat, i la 
voluntat del Govern ha estat sempre estar-hi al cantó. 
I lamentem, i en aquest sentit també ho deia, no haver 
pogut tenir més recursos per facilitar aquest desenvo-
lupament dels diferents ajuntaments.

I ara deixi’m que li faci una confessió personal, per-
què ja que me’n vaig com a membre del Govern... Vos-
tè no s’imagina el que ha estat estar al capdavant del 
món local i no haver pogut realment oferir gaire cosa 
més que anar pagant el deute als ajuntaments. Vostè es 
pensa que per nosaltres i pel meu equip això ha estat 
agradable? Doncs, ha estat molt difícil, i hem hagut 

de fer un exercici de coherència. I escolti, comparats 
amb èpoques passades, en les quals des del departa-
ment es podia oferir molt al món local, doncs, nosal-
tres hem hagut d’actuar d’una altra manera, i li ho he 
de dir, perquè els recursos que tenim són limitats, per-
què hi ha un finançament mal gestionat, i que a més 
a més no és conjuntural i és històric, i perquè hi han 
hagut incompliments molt grans per part del Govern 
de l’Estat.

I també li he de dir que el Govern de l’Estat ha le-
gislat en contra dels ajuntaments. Perquè vostè abans 
deia: «Vostè va portar una llei de governs locals, i tot-
hom, cinc grups parlamentaris, hi han fet esmenes.» 
Doncs, sí. Jo vaig portar un projecte de llei de governs 
locals, parlat amb el territori, que era una aposta va-
lenta. I és veritat que hi han hagut aportacions i es-
menes diferents. Doncs, és important, d’això es trac-
ta, i que el debat parlamentari pugui fer possible que 
d’aquí en surti una llei millorada. Segurament, tot allò 
que jo creia que era important, i que vàrem posar a la 
llei després de parlar-ho amb el territori..., doncs, es-
colti, jo no tinc la veritat absoluta, jo m’equivoco en 
moltes coses. L’important és que el Parlament, que a 
més a més té unes majories que permeten que sigui 
un reflex de la societat, això ho pugui modificar i mi-
llorar, i que en surti una llei que doni resposta. Segu-
rament era una llei molt valenta, aquesta, segurament 
massa valenta.

I d’acord, miri, no he tingut el recolzament de tota la 
cambra. Doncs, escolti, jo ho admeto. Ara, no ens vin-
guin a donar lliçons quan saben que el 98 per cent, 
si més no dels ajuntaments de Catalunya, home, han 
interposat un recurs contra una llei estatal, l’LRSAL, 
que els amputa la majoria de les competències. (Re-
mor de veus.) Sí, sí, escolti, i jo n’he parlat a Madrid, 
i he intentat que entenguessin la posició, que per al-
tra banda no era únicament la posició d’alguns ajunta-
ments de Catalunya: era la posició de molts, la posició 
de molts ajuntaments de l’Estat.

Per tant, escolti, jo ja ho dic des d’aquí: miri, jo segui-
ré treballant i dialogant per tal que aquesta llei vegi la 
llum, però, com és lògic, jo tinc una part de la veritat, 
i tots en tenim una part, vostè també, senyor Calbó. 
Estic convençuda que tindrem oportunitats d’anar tre-
ballant pel bé del país.

I acabo amb un agraïment, també, a tots els membres 
que hem estat treballant des de la meva responsabili-
tat també en el món local: a vostè mateix, a la senyo-
ra Parlon –bé, a totes...–, al senyor Bosch i a totes les 
persones; l’Annabel, que hem tingut ocasió de treba-
llar-hi. Ha estat un veritable plaer, i espero que segui-
rem treballant des d’altres trinxeres.

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta primera

Suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i dos minuts i 
es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
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membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretà-
ria general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

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

La vicepresidenta primera

Reprenem la sessió amb el quart punt de l’ordre del 
dia, que és el debat i votació del Dictamen de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació sobre el Projecte de llei 
de cooperatives.

Projecte de llei
de cooperatives (tram. 200-00020/10)

D’acord amb els articles 109.4 i 112.1 del Reglament, 
té la paraula, per presentar els treballs de la comissió, 
el diputat David Bonvehí, que en fou designat ponent 
relator.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bona tarda; 
també una especial salutació al director general de 
Cooperatives, el senyor Xavier López, i a tot el públic 
avui que ens ha volgut acompanyar relacionat amb el 
món de les cooperatives.

Primer de tot, per a mi és un orgull avui com a rela-
tor, com a ponent relator, d’aquesta Llei de cooperati-
ves fer-ne la presentació. La intervenció del meu grup 
parlamentari també la faré amb posterioritat, i ara em 
cenyiré només a presentar els treballs i a fer uns agraï-
ments, que crec que són del tot necessaris en un dia 
com avui.

El meu primer agraïment, com no pot ser d’una al-
tra manera, és per al conseller Puig, que va ser el... 
(L’orador riu.) Estava preparat, això? Això estava pre-
parat? El conseller Puig, que va decidir i va tenir clar 
des del primer moment que havia de, encara, accelerar 
més el que des del sector feia anys que deien, que és 
que s’havia de fer una nova llei de cooperatives. I, per 
tant, des de la seva conselleria es va impulsar i es va 
realitzar el projecte de llei. Per tant, el primer agraï-
ment, al conseller.

El segon agraïment, com he dit, al Xavier López, di-
rector general de Cooperatives, i a tot el seu equip, en 
especial a la Roser Hernández i a l’Antònia López. 
Elles són les que han, molt sovint, posat sobre el pa-
per aquelles idees que als grups parlamentaris ens 
semblava que havia de contenir aquest text legislatiu. 
I, per tant, doncs, el meu agraïment cap a elles.

També un agraïment especial a la lletrada del Parla-
ment, a la senyora Casas, que ens ha permès treballar 
de manera fàcil, i algun cop li hem complicat la vida. 
Però crec que ens ha ajudat molt i ens ha assessorat en 
tot moment en els treballs de ponència. 

Hem fet sis reunions de ponència, fetes, algunes 
d’aquestes reunions, en el període de campanya elec-
toral, fet que jo mateix comentava i que sé que ha 
complicat també la compaginació de segons quins di-
putats. Però jo els he de reconèixer que tant el senyor 
Vidal, d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida, com el senyor Torrent, d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, com el senyor Juli Fernandez, del Par-
tit Socialista de Catalunya, com la Inés Arrimadas, de 
Ciutadans, i com la Isabel Vallet, que algun dia també 
va venir a la ponència..., doncs a tots ells els agraeixo 
l’esforç. A en Jordi Roca també, que me’l descuidava, 
del Partit Popular. A ells els agraeixo l’esforç. I espe-
cialment al senyor Vidal, al senyor Torrent i al senyor 
Fernandez els volia dir que, per la seva més implicació 
en el redactat d’esmenes i en la col·laboració d’aquesta 
llei, part d’aquesta llei també és de vostès, perquè s’ho 
han treballat, i s’ho han treballat molt.

Per tant, doncs, aquests agraïments, que havia de fer 
relacionats també amb el sector, a les diferents fede-
racions de cooperatives i a les diferents cooperatives 
amb un cert volum, que tenen opinió pròpia en aques-
ta llei, i a diferents compareixents que també van 
comparèixer en els treballs abans de fer la ponència. 
Crec que tots ells ens van aportar les diferents visions 
del cooperativisme que hi ha al nostre país. I, per tant, 
doncs, a tots ells, i en especial al sector, moltes gràcies 
per haver-nos permès aquesta interlocució contínua i 
que crec que tots els grups parlamentaris hem agraït.

Per anar finalitzant aquesta primera intervenció, no-
més volia dir que aquest projecte de llei, el Govern..., 
i el que hem fet els grups parlamentaris..., va ser ento-
mar aquest projecte de llei, perquè ens semblava que 
el sector, com he dit, el demanava. El sector volia una 
nova llei de cooperatives..., des de l’any 2002, que era 
l’anterior..., amb modificacions puntuals. I, per tant, 
ens semblava que amb els nous temps havia d’haver-hi 
una nova llei. També aquest Parlament en diverses 
ocasions havia reclamat al Govern que fes un projec-
te de llei. I, per tant, tots els grups parlamentaris ens 
sentíem responsables i ens sentíem en la necessitat de 
redactar aquesta nova llei. 

Crec que tots els grups parlamentaris compartíem la 
idea que les cooperatives donaven una resposta millor 
en aquestes èpoques de falta de llocs de treball. Crec 
que per a l’autoocupació s’ha demostrat que les coope-
ratives són una bona fórmula. I, per tant, crec que tots 
érem conscients que havíem de fer una llei en aquest 
sentit. I també crec que tots els grups parlamentaris 
compartíem la idea que la fórmula de la cooperativa 
havia de portar implícita els seus valors i els principis 
cooperatius que l’Aliança Internacional de Cooperati-
ves sempre ha tingut presents. I, per tant, el que hem 
intentat fer en aquests treballs de ponència és deixar 
ben clar que aquests principis cooperatius i el voca-
bulari de les cooperatives, que en el projecte de llei hi 
havia alguna cosa que potser no quedava prou clara..., 
crec que entre tots hem fet un esforç perquè les co-
operatives continuïn tenint el seu llenguatge i el seu 
vocabulari propi de les cooperatives, perquè els prin-
cipis cooperatius siguin ben presents i ben clars i per-
què ningú tingui dubte que les cooperatives del futur 



Sèrie P - Núm. 112 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.2  55

també tindran els principis cooperatius com a bàsics. 
I crec que, des de la certa flexibilitat a l’hora de mun-
tar una cooperativa, tots els grups parlamentaris cons-
tataran en aquesta llei que qualsevol cooperativa de 
les que hi ha a Catalunya i de les que es faran en el 
futur no es perdrà ni els valors ni es perdrà la idea de 
les cooperatives de sempre, de la fórmula cooperativa 
de sempre. 

I, per tant, l’únic que fem és flexibilitzar en certs as-
pectes que els estatuts socials de cada cooperativa 
puguin regular diferents qüestions de cada coopera-
tiva. Però, en tot cas, el nucli essencial no es perd. 
Estem contents que així sigui. Crec que aquesta Llei 
de cooperatives ve a donar resposta a les necessitats 
del sector, crec que ve a donar resposta perquè en 
aquests temps de dificultats econòmiques sigui una 
nova via i que sigui una via per poder crear autoocu-
pació. I crec que tots plegats hem d’estar orgullosos 
de la llei que avui presentem.

Per part meva, com a ponent relator, dir-vos que us 
agraeixo novament a tots la vostra col·laboració. Em 
feia especial gràcia fer aquesta Llei de cooperatives 
abans que s’acabés la legislatura. Professionalment 
vinc del món cooperatiu, i, per tant, fins i tot perso-
nalment sentia la necessitat que era un deure que te-
níem d’acabar-la, i d’acabar-la bé, com em sembla que 
l’acabem.

Per tant, moltes i moltes gràcies a tothom. Després, ja 
en la meva intervenció com a Convergència i Unió, in-
tentaré detallar alguns aspectes més.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació, passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per defensar les seves esmenes reservades, 
i posteriorment intervindran la resta de grups per fixar 
el seu posicionament. Té la paraula, per defensar les 
esmenes reservades d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Saludar el director general, la 
gent del departament que ens ha ajudat en aquest pro-
cés d’elaboració de la llei i, evidentment, tota la gent 
del sector que avui ens acompanyeu, en un dia que 
evidentment és important per al cooperativisme cata-
là, perquè no només en parlem, sinó que allò de què 
parlem tindrà unes conseqüències que esperem que si-
guin positives.

Evidentment, voldria sumar-me als agraïments que ha 
fet el company relator de la ponència, David Bonvehí, 
evidentment dirigits també cap a la seva persona, però 
també a la resta de diputats, el senyor Juli Fernandez, 
el senyor Marc Vidal, el senyor Jordi Roca, la senyo-
ra Inés Arrimadas i la senyora Isabel Vallet, amb els 
quals hem pogut debatre d’una manera enriquidora i 
productiva no només allò que anava sorgint de par-
ticular quan discutíem els articles concrets de la llei, 
sinó que això ens ha permès, de fet, fer un debat una 

mica més general, i per tant fer un debat més de l’àm-
bit del sector, que, evidentment, des d’un punt de vis-
ta parlamentari també ens és molt enriquidor. Fets 
aquests agraïments... I, evidentment, no em voldria 
deixar també l’agraïment a la lletrada Anna Casas, 
que com bé ha dit el diputat Bonvehí ens ha ajudat a 
teixir tots aquests elements que hem intentat anar po-
sant sobre la taula.

Deia que, fets aquests agraïments, volia començar 
amb una premissa que per nosaltres és una obvietat, 
hauria de ser una obvietat, i potser no per tothom ho 
és, però que en tot cas a nosaltres ens agrada recordar 
ara i aquí, i ens agrada en tot cas recordar perquè en-
tenem que aquesta premissa és la que ha presidit tota 
la nostra activitat, totes les nostres esmenes, tot allò 
que hem intentat aportar de nou a aquest projecte de 
llei. La premissa és que per al territori, per a l’eco-
nomia, també, i encara més per a la comunitat, no és 
el mateix una empresa mercantil que una cooperativa. 
De fet, fins i tot els treballadors, per exemple un tre-
ballador industrial, no té els mateixos coneixements si 
és un treballador d’una mercantil que si és un treballa-
dor d’una cooperativa. Perquè, evidentment, a la coo-
perativa als coneixements laborals cal sumar-hi molts 
altres coneixements que, al final, per al conjunt, com 
deia, del territori, de l’economia i de la comunitat són 
valor afegit. Per tant, partim d’aquesta base. Aquesta 
és per nosaltres una certesa que volíem mantenir i vo-
líem conservar en esperit en tot allò que aportéssim a 
aquesta llei.

Una llei que, per altra banda, ens preguntàvem també 
si calia, si calia fer aquesta nova llei. És un debat que 
vam tenir el dia de l’admissió a tràmit del debat a la 
totalitat d’aquest projecte de llei, on ens preguntàvem 
si efectivament calia un nou instrument legal, una no-
va llei, per regular el moviment cooperatiu. I nosal-
tres crèiem que sí, continuem creient que sí, que calia 
una llei. En primer lloc, perquè, com s’ha dit, una part 
important, una part molt representativa, quantitativa-
ment i qualitativament, del sector ho demanava, de-
manava una nova llei. Per altra banda, també, perquè 
compartíem en part els objectius que tenia el mateix 
Govern i també part del sector, i que havia de contenir 
la llei..., que era una major flexibilització, una major 
agilització, no només en la creació de cooperatives, si-
nó sobretot en la seva gestió posterior. Per tant, ente-
níem, compreníem i compartíem els objectius de més 
facilitat a l’hora de crear cooperatives, més agilitat a 
l’hora de funcionar i més facilitats per aconseguir fi-
nançament per crear-se i per desenvolupar-se.

Per tant, aquests eren els tres grans objectius que per 
nosaltres havia d’assegurar la llei. Perquè no podia 
ser que un grup de treballadors que es posés d’acord 
per crear una cooperativa en desistís finalment per la 
complexitat de crear-la, per la complexitat a l’hora de 
veure qualsevol prescriptor, perquè el mateix prescrip-
tor no aconsellava fer una cooperativa, perquè és un 
procés massa complex. Això havíem d’evitar-ho, haví-
em de superar-ho.

També havíem de garantir que en un entorn complex, 
cada vegada més complex, cada vegada més canviant, 
en el mercat, amb la competència, les cooperatives po-
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guessin subsistir en un entorn darwinista, en un en-
torn d’empreses mercantils que tenen altres facilitats 
que no tenen les cooperatives i, per tant, que els estem 
posant més difícil de subsistir. 

I finalment compartíem, evidentment, la voluntat de 
crear noves cooperatives. I, de fet, aquest era el debat 
que a nosaltres ens ha motivat a participar a la llei, 
el de creació, facilitar la creació de noves cooperati-
ves. I aquesta és una pregunta que, efectivament, com 
a parlament o com a institucions, com a administraci-
ons hem de fer: si ens calen o no ens calen més coo-
peratives. Nosaltres entenem que sí, que ens calen més 
cooperatives. Ens calen més cooperatives, primer, per 
un element conjuntural, perquè s’ha demostrat que en 
temps de crisi, de crisi econòmica i crisi social, les co-
operatives s’han demostrat, s’han mostrat molt més re-
silients, molt més resistents a aquesta crisi, no només 
conservant llocs de treball sinó conservant llocs de 
treball amb valor afegit, com dèiem al principi.

Però també perquè hi ha un element estructural, un 
element que no és només..., o que no s’ha d’assegurar 
només en temps de crisi sinó que s’ha d’assegurar per-
manentment, que és que el moviment cooperatiu no 
només és una eina interessant des d’un punt de vis-
ta econòmic sinó que és una eina molt interessant per 
tots aquells valors que genera, més enllà de la riquesa 
econòmica.

Per tant, estàvem d’acord que aquesta llei havia de servir 
per crear més cooperatives, però que havia de servir per 
crear més cooperatives que conservessin l’esperit, que 
conservessin els principis, que conservessin els valors 
que porta implícits, que tenen implícits el moviment co-
operatiu, les cooperatives.

En primer lloc, que, evidentment, cal fomentar, que 
fomenten l’economia social en contraposició a l’eco-
nomia especulativa, que en bona part és la que ens ha 
dut a la situació actual, a la situació de crisi econòmi-
ca, i, per tant, que calia posar en valor aquesta econo-
mia social versus economia especulativa. 

Per altra banda, que les cooperatives també garantei-
xen el major pes de les persones davant del capital, 
per tant també és una contraprestació al mercat; que 
es defensa la gestió democràtica per davant de la lògi-
ca mercantil, i, per tant, que són les persones que par-
ticipen del projecte qui en prenen les decisions i no el 
capital, i finalment perquè representen una economia 
arrelada al territori en contraposició a les multinacio-
nals cada vegada més aïllades, no només del territori 
sinó també de la lògica política i de la governança de 
cada país.

Per tant, els principis bàsics del cooperativisme s’ha-
vien de defensar perquè les cooperatives són una eina 
transformadora, perquè són una eina transformado-
ra no només en aquests moments sinó que ho han de 
ser sempre i ho han de garantir en el futur, perquè 
les cooperati ves creen llocs de treball dignes, i ens 
calen coopera ti ves, com dèiem, per canviar el nostre 
entorn social i econòmic.

Per tant, el debat davant d’aquest projecte era: per una 
banda, necessitem flexibilitzar, sí, necessitem agilit-

zar, sí, però alhora hem de ser capaços de fer-ho de-
fensant, preservant, mantenint els principis bàsics del 
que és el moviment cooperativista; per tant, que ens 
havíem de situar en una situació entre un essencia-
lisme que d’alguna manera és necessari per garantir 
els principis històrics del cooperativisme, però alhora 
aconseguir aquesta modernització que el mateix sec-
tor ens demanava per ser competitius.

Per tant, allò que ens feia por a nosaltres i allò que 
d’alguna manera anticipàvem inicialment amb el pro-
jecte de llei, i, de fet, anticipàvem algunes amenaces 
que per nosaltres eren línies vermelles en aquest sen-
tit, era si érem capaços de millorar la competitivitat 
de les cooperatives i alhora conservar els principis de 
l’ACI, com hi feia referència el diputat Bonvehí, pe-
rò també la nostra pròpia història, i, per tant, que no 
traíssim la nostra pròpia història cooperativa del país, 
que és molt i molt rica.

I, en aquest sentit, nosaltres creiem que hem preser-
vat o no hem traspassat, podríem dir, aquestes o bona 
part d’aquestes línies vermelles que en el seu moment 
anticipàvem. La primera, la definició, la definició 
de cooperativa. No ens semblava una qüestió banal, 
no ens semblava una qüestió menor, perquè, de fet, 
la definició de cooperativa d’alguna manera impreg-
na no només tota la llei, sinó sobretot la interpretació 
que es fa posteriorment de la llei. Per això per nosal-
tres era important que aquesta declaració de principis 
que és la definició canviés respecte al projecte inici-
al, com així ha estat; hem aconseguit matisar-la, hem 
aconseguit que s’apropi més a la definició actual, que 
s’apropi més a una definició que va en la línia dels 
principis de l’Aliança Internacional.

Un segon punt, una segona línia vermella per nosaltres 
era el fet que es poguessin crear cooperatives amb dos 
socis. No ens semblava lògic que amb dos socis es po-
gués crear una cooperativa. I, finalment, hem arribat a 
una solució de compromís, a una solució de compromís 
jo diria que de consens majoritari de tots els grups que 
formàvem part d’aquesta ponència, que és que aquesta 
serà una situació transitòria; per tant, es podrà crear una 
cooperativa de dos socis, però que, finalment, passat un 
període, s’haurà de reconvertir en una cooperativa de 
tres socis o canviar a una altra fórmula jurídica.

També volíem defensar la gestió democràtica; és bà-
sica, és fonamental, és un element diferenciador res-
pecte a altres tipus de fórmules jurídiques, un element 
diferenciador respecte a altres empreses. I en aquest 
sentit hem aconseguit, d’alguna manera, que els socis 
no comuns, els socis col·laboradors, de manera ordi-
nària, no tinguin dret a vot, si així no ho preveuen els 
estatuts, que de manera automàtica no tinguin dret a 
vot, que hagi de ser la mateixa assemblea que doni el 
vistiplau perquè aquests tipus de soci puguin tenir dret 
a vot a les assemblees, de la mateixa manera que hem 
limitat el pes dels socis sense activitat cooperativitza-
da per mantenir la preponderància del soci comú. I, fi-
nalment, també hem aconseguit limitar el percentatge 
de vots en mans d’un sol soci.

Tot això per nosaltres és una manera de continuar ga-
rantint que el funcionament de les cooperatives, el 
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funcionament ordinari i quotidià de les cooperatives 
segueixi regint per qüestions i per principis estricta-
ment democràtics.

I, en aquest sentit, també no ens agradava, i ho vam 
dir, i d’alguna manera les nostres esmenes també han 
anat en aquesta línia, que es plantegés un òrgan de di-
recció unipersonal, un òrgan de direcció de la coope-
rativa d’una sola persona. Segurament tenia sentit en 
el moment en què parlàvem de cooperatives de dos so-
cis. Quan parlem de cooperatives que només transi-
tòriament podran tenir dos socis però que finalment 
n’hauran de tenir més, no té sentit parlar d’un òrgan 
unipersonal. Per tant, tornem al consell rector, al con-
sell rector que ja teníem, a un consell rector en què 
la majoria dels seus membres hauran de ser socis co-
muns, i, en tot cas, la participació d’altres socis que no 
siguin comuns haurà de ser decidida també per l’as-
semblea.

I, finalment, també hem garantit, al final, i a través de 
les esmenes, que les aportacions al Fons d’educació i 
promoció es mantinguin al 10 per cent. Per nosaltres 
aquest era un element clau, era un element essencial. 
Volíem garantir les xifres del 30 per cent en el Fons de 
reserva obligatòria i el 10 per cent en el Fons de pro-
moció i educació. Ens semblava que aquest era un ele-
ment que ens connectava, com deia abans, amb la his-
tòria i amb tot el sector, no només a nivell del nostre 
país sinó a escala internacional, i, per tant, ens sem-
blava que era una cosa que havíem de garantir, per-
què, de fet, si baixem el límit, si anem baixant el límit, 
en algun moment aquest límit es podrà situar al zero. 
I aquest és precisament el gran element diferencial, el 
gran element diferenciador entre les cooperatives i to-
tes aquelles empreses que no ho són.

Per tant, hem aconseguit finalment mantenir al 10 per 
cent les aportacions al Fons d’educació, no així al Fons 
de reserva obligatori, que passarà del 30 al 20, una si-
tuació que, hi insistim, a nosaltres no ens convenç, no 
ens agrada; de fet, mantenim les esmenes que dema-
nen que es mantingui al 30 per cent, de la mateixa ma-
nera que també mantenim les esmenes que diuen que 
nosaltres no estem d’acord en la repartibilitat dels fons.

Per tant, aquestes eren unes línies vermelles que, si 
bé no les hem superat totes, la major part sí; per tant, 
estem satisfets de com ha anat finalment el procés de 
les esmenes. I n’estem satisfets també perquè hem 
aconseguit introduir nous aspectes, com, per exem-
ple, les cooperatives de foment empresarial, una nova 
figura que per nosaltres ha de ser una veritable start-
up de l’economia social, un element que incentivi la 
creació de cooperatives, que sigui un trampolí per 
a la creació i creixement de cooperatives, que s’ani-
ran fent grans amb el temps, i que és un model que 
no hem inventat, que és un model que, d’alguna ma-
nera, agafem d’experiències com la quebequesa o la 
francesa, que han funcionat en altres realitats i que al 
nostre entendre també pot funcionar en el nostre país.

Per tant, hem introduït elements nous, elements que 
seran eines interessants per dinamitzar el sector, hem 
preservat aquelles línies vermelles que per nosaltres 
eren amenaces davant d’aquest projecte; ho hem fet de 

manera consensuada, ho hem fet de manera enriqui-
dora a través de les esmenes de tots els grups, i, per 
tant, al final tenim un projecte que d’alguna manera 
garanteix allò que dèiem al principi, aquella dicoto-
mia que dèiem al principi entre l’agilitat, la flexibilit-
zació i, per tant, la modernització, i alhora la preserva 
dels elements fonamentals que han fet de les coopera-
tives el que són avui.

De fet, si les cooperatives volen i han de ser eines 
transformadores de la societat necessitem que s’adap-
tin a la societat, als requeriments actuals, als requeri-
ments d’avui de la societat. Per tant, han de ser com-
petitives. I perquè siguin competitives, i això ens ho 
demanava el mateix sector, hem de fer transformaci-
ons legals, hem de fer aquests canvis legals que els 
permetin, efectivament, ser més competitives en un 
mercat, en un entorn complex, precisament perquè pu-
guin preservar-se, precisament perquè puguin créixer, 
precisament perquè puguin desenvolupar-se i, final-
ment, precisament perquè puguin ser eines bàsiques 
de l’economia social, perquè puguin ser, al capdavall, 
eines de transformació social.

Per nosaltres, això, el projecte finalment ho garanteix, 
no així el projecte inicial, però sí el projecte final, sí el 
dictamen que avui votem. 

I, per tant, tot i que nosaltres mantindrem les esmenes 
relacionades amb el Fons de reserva obligatori i amb 
la repartibilitat dels fons, donarem suport a aquest 
projecte de llei.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes reservades del Grup Parlamen-
tari Socialista, té la paraula el diputat Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputa-
des..., saludar també el director general de Cooperati-
ves, Xavier López, i el seu equip, i tota la gent que ens 
acompanya a la tribuna per aquest debat. 

Primer voldria també agrair la feina feta pel relator i 
també, com s’ha dit aquí, pels companys ponents dels 
diferents grups parlamentaris, per les seves aportaci-
ons, les seves esmenes, el seu debat, que jo crec que, a 
vegades, més enllà de debatre sobre les esmenes, tam-
bé, doncs, es feia un debat bastant més profund sobre 
la situació de l’economia en general i què és el que han 
aportat les cooperatives en aquests moments per poder 
superar en alguns casos bastant millor la crisi que en 
altres sectors.

També voldria aprofitar per agrair també la feina de 
la lletrada per la seva tasca, la seva feina, que sovint 
ens guiava a l’hora, òbviament, de trobar mecanismes 
i solucions en la redacció; també a la sectorial del nos-
tre partit, el PSC, a la sectorial de l’economia social, 
també per les seves aportacions, i també a la nostra 
companya de grup parlamentari, la tècnica, l’Odile, 
per la seva feina quant a suport a la meva persona com 
a diputat.

Fascicle segon
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Bé, ja en el seu moment, a l’inici del debat, quan es 
va produir el debat sobre les esmenes a la totalitat, el 
nostre grup va dir que afrontava aquest debat amb to-
tal voluntat de consens, amb total voluntat d’aporta-
ció de propostes, amb la idea claríssima de millorar 
el projecte inicial; enteníem que calia un recorregut, 
tenia recorregut de millora. I amb aquesta voluntat ho 
hem agafat. Vam agafar molt bé totes les aportacions 
dels compareixents i això es va transformar en esme-
nes per millorar un projecte.

També és veritat que en el seu moment hi va haver 
un debat sobre si calia o no una llei nova, o era mi-
llor modificar-la. El nostre partit sempre va entendre 
que era millor fer-la nova, no tant per l’antiguitat de 
la llei, que era del 2002, sinó perquè sovint aquestes 
modificacions puntuals que es van fent sobre projec-
tes importants generen a vegades inseguretat jurídica. 
Per tant, era millor afrontar una nova llei, fer un debat 
amb el sector i també amb tots els compareixents que 
ens permetés fer una llei nova adequada als nous mo-
ments de l’economia.

Per tant, nosaltres hem afrontat aquesta tramitació co-
neixedors de la importància que tenen les coopera-
tives per al nostre país, per la seva tradició i també 
perquè s’ha demostrat que en moments de crisi econò-
mica han superat molt millor la crisi, segurament per-
què prioritzen el treball per sobre del capital, i també 
perquè hi ha molta tendència a socialitzar el treball i 
també un millor repartiment. Per tant, la qüestió esta-
va també a intentar posar sobre la taula el debat sobre 
economia social versus economia especulativa. 

El nostre grup buscava sobretot trobar eines per dotar 
de més flexibilitat organitzativa, una simplificació ad-
ministrativa, sense perjudicar la gestió i l’autonomia 
dels socis; garantir el principi d’una gestió econòmi-
ca més democràtica, i, alhora, per tant, dotar de més 
mecanismes de competitivitat les cooperatives. Això 
sempre sense posar en risc mai l’autonomia dels socis 
i portant aquesta gestió econòmica més democràtica.

La llei en el seu projecte inicial incorporava ja alguns 
aspectes que per nosaltres eren importants i que, per 
tant, implicaven una modificació substancial del que 
era el funcionament intern de les mateixes coopera-
tives. 

En primer lloc, la llei no imposa un únic model orga-
nitzatiu; en tot cas, hi han diferents possibilitats que 
sempre són la mateixa constitució, la mateixa assem-
blea dels socis que volen..., de forma voluntària po-
dran escollir aquestes diferents alternatives. Per tant, 
no hi ha un model únic i obligatori; hi ha facilitats i 
possibilitats d’intentar adequar-s’hi. 

Incorpora diferents propostes d’impuls al cooperati-
visme, tant a l’existent com també, sobretot, a la nova 
creació de cooperatives. I, per tant, també es milloren 
les vies de finançament.

També incorpora diferents propostes de simplificació 
documental i registral, amb la clara voluntat d’intentar 
simplificar la gestió administrativa, també com a eina 
de competitivitat.

Òbviament, també modifica..., el projecte inicial mo-
dificava determinats aspectes de funcionament de les 
assemblees; incorporava un element que era, també, 
fruit de discrepància important, que aquí ja s’ha dit, 
que era la figura de l’administrador únic, més pensat 
per a les societats capitalistes i no tant per a les co-
operatives –aquest era un element que per al nostre 
grup era important esmenar–, i també incorporava 
les categories de socis col·laboradors i temporals. Per 
tant, aquestes sis característiques eren importants en 
aquest projecte inicial de llei que, fruit de la trami-
tació parlamentària, ha tingut modificacions que, al 
nostre entendre, s’adeqüen molt millor al que han de 
ser els elements bàsics del que és el sector de les co-
operatives.

Per tant, el nostre grup, fruit de les compareixences, 
va fer esmenes bàsicament en set grans blocs, moltes 
d’elles acceptades, altres s’han transaccionat i, mal-
grat que en queden algunes no recomanades, que el 
nostre grup les manté vives per a aquest Ple, no són..., 
o sigui, malgrat que n’hi ha algunes que són de con-
textos importants, no posaran ni molt menys en risc la 
voluntat d’aquest grup de votar tota la llei en si, per-
què entenem que el que queda recollit en aquest pro-
jecte de llei, fruit de les esmenes transaccionades o 
acceptades, dóna, diguem-ne, satisfacció al que és la 
voluntat clara de tenir una llei nova que s’adequa molt 
millor als temps que en aquests moments estem vi-
vint.

Com deia abans, el nostre grup presenta esmenes, bà-
sicament, en set blocs. Calia revisar el nombre mínim 
de socis; s’ha dit aquí. Inicialment, el projecte plante-
java dos socis inicials, i l’article 11.1.bis contempla la 
idea que al cap de cinc anys, com a mínim, hagin de 
ser tres socis i, per tant, o s’hagi de dissoldre o trans-
formar la cooperativa. Hem fet avanços en la simplifi-
cació i la confecció en el que és la modificació, cons-
titució i modificació d’estatuts, en el que fa referència 
al registre documental. També vindrà simplificat tot 
el que és la burocràcia. Hem modificat l’òrgan d’ad-
ministració, amb l’eliminació d’aquesta possibilitat de 
l’administrador únic i, per tant, tornem a la idea del 
consell rector com a òrgan d’administració. Hem re-
forçat les garanties del dret d’informació als socis per 
sistemes telemàtics, i també el que fa referència a la 
publicitat dels acords. 

Hem introduït modificacions en el que fa referència a 
les variacions dels fons de reserva. Aquí ja s’ha dit, 
era un dels temes en què hi havien diferents propos-
tes. El projecte de llei, inicialment, parlava del 15 de 
fons obligatori i 5 d’educació i foment, malgrat que 
una pròpia esmena de Convergència el va posar en 10, 
aquest últim. Nosaltres hem fet una proposta d’una es-
mena nostra que s’ha acceptat, que és 20 i 10. Ente-
nem que és una proposta intermèdia i que també pot 
donar satisfacció al que és gran part del sector i, per 
tant, es modifica l’article 80. També hem introduït es-
menes amb relació al que és la possibilitat del reparti-
ment dels fons obligatoris. Entenem que d’alguna ma-
nera no serà, diguem-ne..., a l’article 83 es recull una 
modificació substancial que afectarà, en tot cas, que la 
possibilitat de repartiment d’aquests fons només serà 
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sempre que l’assemblea ho decideixi. En tot cas, afec-
tarà sempre fons que es comencin a generar a partir de 
l’entrada en vigor de la llei; per tant, no afectarà mai 
fons ja generats.

Per tant, entenem que amb les esmenes incorporades 
i transaccionades donem gran resposta al que eren les 
demandes del sector. Òbviament, sempre, quan es fa 
una llei s’intenta buscar un consens. Segurament que 
deixem coses que no satisfan tothom, és veritat. I en 
aquest cas el nostre grup per això manté algunes es-
menes vives. Algunes d’elles fan referència a temes 
que podríem dir que són, potser, menors, quant al dret 
d’informació, quant a incorporar als estatuts elements 
de responsabilitat, quant a facilitar més informació 
amb relació als acords, assemblees i consells rectors, 
però altres sí que eren més importants per a nosaltres. 
En aquest cas, voldria ressaltar l’esmena 163, quan 
parlava en referència a l’article 54 amb relació a la 
composició del consell rector. En aquesta esmena, el 
nostre grup plantejava la voluntat que el consell rec-
tor només pogués tenir, per formar-ne part..., només 
en poguessin formar part els socis cooperatius, per 
tant, que el que no sigui soci no pogués formar part 
d’aquell consell rector.

Una altra esmena, la 60, també parlava amb relació 
a la... Nosaltres no compartim la voluntat que hi pu-
guin haver socis temporals i, per tant, també eliminà-
vem tot el que feia referència a l’article 26 amb rela-
ció als socis temporals. Malgrat això, ja he dit abans 
que, malgrat que mantenim aquestes esmenes vives, el 
gran gruix de les nostres peticions, de les nostres es-
menes, està recollit, fruit de les esmenes acceptades i 
també les esmenes transaccionades.

Com deia abans, malgrat que moltes d’aquestes es-
menes que hem mantingut vives no estan acceptades, 
òbviament, i recomanades, entenem que el projecte 
de llei que avui sortirà d’aquest plenari és un projec-
te que és un pas endavant en la millora del que és la 
regulació de les cooperatives, que dóna un paper im-
portantíssim que hauran de tenir els socis, que inten-
tem donar més flexibilitat organitzativa per a una mi-
llor adequació del mateix sector a una economia més 
competitiva. Entenem que això implica, també, una 
flexibilització de l’organització, que ha de ser com-
patible amb el que és una gestió econòmica més de-
mocràtica. Introduïm millores substancials en el que 
fa referència al fet que algunes de les millores que hi 
han, quant a percentatges, realment són mínimes, per 
tant, l’assemblea podrà decidir si vol que aquests per-
centatges siguin més elevats. Per tant, en tot cas, sem-
pre els socis tindran la decisió de decidir si això s’in-
crementa o no. Recull, com he dit abans, la voluntat 
clara del nostre grup d’intentar adequar el mínim de 
dos socis a tres en un termini màxim de cinc anys. 
També elimina, òbviament, la possibilitat de l’admi-
nistrador únic, recuperant el que és el consell rector; 
i, per últim, com he dit abans, incorpora aquestes pro-
postes de trobar un terme mig en el que fa referència 
als percentatges dels fons obligatoris, educació i fo-
ment.

Per tant –vaig acabant–, el nostre grup farà un vot fa-
vorable a tot el que és el projecte de llei. Entenem que 

aquest projecte de llei ajuda substancialment al que 
ha de ser en aquest moment que les cooperatives tin-
guin més eines per poder ser més competitives, ade-
quar-se al nou moment de l’economia, que requereix 
més flexibilitat i, per tant, malgrat que han de preser-
var els seus espais, diguem-ne, històrics, del que ha de 
ser aquesta economia molt més democràtica, aques-
ta gestió molt més democràtica al servei, òbviament 
sempre tenint en compte la voluntat dels socis, però 
alhora de res serviria si realment només potenciéssim 
això i no donéssim eines perquè les mateixes coope-
ratives poguessin ser competitives al mercat. Perquè, 
òbviament, la idea de qualsevol cooperativa és produ-
ir i a l’hora de produir poder tenir aquests rendiments 
per poder incrementar aquests fons, però el més im-
portant és poder ser competitives per poder subsistir 
en un moment complicadíssim i en què cal dotar les 
cooperatives, com qualsevol empresa, d’elements de 
competitivitat.

Per tant, moltes gràcies, conseller, diputats, diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, diputats, diputa-
des, vull agrair la feina a tots els companys de la po-
nència, i en especial al relator, pel clima, pel diàleg i 
per la participació conjunta que hem tingut tots. Agrair 
també al departament les atencions, i en especial a la 
lletrada, que ha fet una feina molt important, perquè 
haver de treballar les aportacions de tants grups amb 
una llei força més llarga del que hauria de semblar, 
doncs, ha sigut una gran tasca, i també agrair als ser-
veis jurídics del Grup Parlamentari Popular, en espe-
cial al Jordi Ochoa, doncs, tota l’ajuda rebuda per a la 
negociació d’aquesta llei.

Nosaltres vam entomar aquesta llei amb una motiva-
ció fonamental, parlant amb el sector, i també des dels 
principis que creiem que han de regir la nostra econo-
mia, i era la flexibilitat, donar flexibilitat i simplifi-
car la tasca de la gent que s’organitza en cooperatives. 
En aquest sentit, un dels nostres eixos fonamentals de 
funcionament a l’hora de gestionar i d’afrontar tota la 
llei ha sigut traslladar al sector totes les decisions. És 
a dir, tot allò que hem estat parlant els diputats, que 
està bé, que crec que hem de parlar i ho hem de pre-
veure en una llei, doncs, sigui el nombre de socis, les 
aportacions, els fons de reserva obligatoris, la reparti-
bilitat, els consells rectors, que sigui cada cooperativa 
que s’autoorganitzi; perquè hi ha cooperatives de tot 
tipus, no podíem fer una llei per a cada tipus de co-
operativa i creiem que són els estatuts l’eina que s’ha 
de donar a les cooperatives a l’hora d’organitzar-se i 
a l’hora de donar garanties, que és el que al final tots 
esperem, donar garanties als socis i, sobretot, protegir 
els seus drets. És a dir, nosaltres hem apostat clara-
ment per tal que els estatuts siguin la norma regulado-
ra de cada una de les cooperatives. 
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En aquest sentit, i ja entrant en les esmenes que hem 
presentat a la llei, el que perseguíem, sobretot, el que 
volíem, era que la llei fos lliure, que donés moltes ei-
nes a les cooperatives, i no compartíem algunes de les 
coses de l’avantprojecte que, malauradament, s’apro-
varan a la llei, com era, per exemple, la inclusió d’un 
règim sancionador. Creiem que no feia falta; la llei na-
cional no té règim sancionador. A part que creiem que 
estem en una situació, amb un Govern que fins i tot no 
paga les factures, o que mai ha presentat uns pressu-
postos a temps; creiem que no havia d’impulsar com 
un dels grans eixos d’aquesta llei un règim sanciona-
dor, perquè tenim confiança en el funcionament coo-
peratiu, i a part, després, hi ha el dret civil, al qual tot-
hom es pot afegir, pot buscar protecció. 

I després estàvem en contra de tot allò que afegeixi 
complexitat burocràtica, sigui multiplicar registres, o 
un cas paradigmàtic, que era la inclusió de tanta nor-
mativa pel que fa al web de cada cooperativa, que cre-
iem que algunes ja ho estan fent, però creiem que era 
un afegitó, en una llei de cooperatives, que no tenia 
lloc, que és més o hauria de ser més relatiu a una llei 
més general que empari tot tipus d’entitats jurídiques, 
de qualsevol caire, i que creiem que feia massa fei-
xuga una llei, que no tenia sentit posar-ho en una llei 
de cooperatives, i per això hem presentat esmena; a 
part que també tenim seriosos dubtes de garanties ju-
rídiques, per exemple en el tema de les convocatòri-
es. Creiem que hi ha coses que no és el lloc de tre-
ballar-les, una llei de cooperatives, i que s’haurien de 
treballar en un altre àmbit més general i més ben tre-
ballat, que també hauria d’implicar i incloure les ad-
ministracions públiques.

Pel que fa al sentit de vot de la llei, nosaltres ens abs-
tindrem, i ens abstindrem no perquè la llei és millor 
que la que teníem –hi podríem votar a favor–, però sí 
per una qüestió política que vull explicar. Aquesta llei 
no ha sortit d’un clar afany de reforma, de reforma de 
l’economia catalana. Durant quatre anys, un govern, 
el Govern de Convergència i Unió, no ha tingut una 
activitat legislativa prou potent. És cert que la geome-
tria parlamentària ha portat a una certa inestabilitat o 
a una certa confusió i que els pactes, sobretot aquests 
darrers dos anys, doncs, fan que determinades dife-
rències ideològiques siguin difícils. 

I ara, darrerament, hem vist en aquest Parlament un 
esforç, un esprint legislatiu per tal que un partit, el 
grup parlamentari que dóna suport al Govern, es pu-
gui presentar a les eleccions amb tot un seguit de lleis 
aprovades, moltes de les quals segurament no tinguin, 
no tenen un afany reformador. És a dir, legislen per 
legislar, per poder-se presentar amb un interès electo-
ral de partit, a unes eleccions, no només amb quatre 
lleis que, bàsicament, apujaven impostos, sinó també 
amb tot un seguit de lleis que algunes sortiran..., ja ho 
veurem d’aquí a deu anys, que haurem de començar a 
refer lleis perquè són lleis que, segurament, no tindran 
gaire recorregut.

Aquesta era una llei important; crec que s’havia de fle-
xibilitzar el sector de les cooperatives més enllà de la 
urgència electoral de Convergència i Unió. I, sobretot, 
n’haurem de seguir parlant, perquè el món està canvi-

ant; hi ha un nou món que està canviant moltes coses, 
moltes de les dinàmiques a les quals estem acostumats 
han canviat. És un mercat on ara ja tot és una mica més 
difús, no hi ha només mercats de capital, o empreses de 
capital i empreses de treball. Haurem de ser molt hà-
bils a l’hora de regular les normes amb les quals convi-
vim, i creiem que hauríem d’entomar noves lleis, amb 
aquests paràmetres, no amb paràmetres de fa vint anys, 
sinó amb paràmetres de d’aquí a vint anys.

En el cas de les cooperatives, doncs, segurament hem 
avançat, crec que aquesta llei avança en aquest sentit, 
perquè darrerament, a la política catalana, i a l’espa-
nyola en general, estem veient una certa maledicció de 
la voluntat de la gent d’unir-se per fer empreses, sigui 
aportant capital o sigui aportant treball, amb allò que 
el lucre sembla que sigui quelcom condemnable, i nos-
altres creiem que no, creiem que és molt digne muntar 
una cooperativa, és molt digne que uns treballadors 
s’ajuntin en una empresa, prenguin decisions conjun-
tament per tal de guanyar-se la vida, perquè creiem 
que la dignitat està més en el treball que en allò que es 
dirigeix des d’un parlament o des d’un despatx d’una 
administració pública.

En aquest sentit, ho reitero, les nostres esmenes han 
anat en el sentit de simplificar la llei. No ens n’hem sor-
tit. Per nosaltres hauria de ser més flexible, donar més 
capacitat de decisió a la cooperativa en els estatuts, a 
cada una de les cooperatives en els seus estatuts, i po-
sar en valor, doncs, noves formes d’empreses que, com 
ja s’ha dit –ho han dit els que em precedien en l’ús de la 
paraula–, doncs, han resistit millor la crisi perquè tenen 
una capacitat que altres empreses més especulatives 
que s’han dedicat, doncs, a mirar oportunitats o deter-
minats privilegis no han aguantat, com hem vist, com 
trobem actualment.

En aquest sentit, tot el suport al món cooperatiu, als 
principis cooperatius, i una abstenció, en aquest cas sí, 
política, per una qüestió conjuntural de la política ca-
talana.

Moltes gràcies al sector i als diputats i diputades.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula l’il·lustre senyor Marc 
Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Conseller, director general, amics 
i amigues del món cooperatiu, en primer lloc, com no 
podia ser menys, fer un agraïment al bon to de totes 
les persones ponents i a la col·laboració de les persones 
tècniques que ens han auxiliat a l’hora de fer aquest 
projecte de llei –no tornaré a citar els noms de tot-
hom–, i especialment, al senyor David Bonvehí, la pa-
ciència que ha tingut i la voluntat de negociar moltes 
esmenes o d’arribar a acords en forma de transacció; i, 
per tant, agrair el bon to i agrair els treballs fets de la 
redacció final d’aquest projecte de llei.
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A nosaltres, el Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida, 
se’ns han acceptat moltes esmenes i n’hem transaccio-
nades un bon gruix, que és cert; esmenes que no eren 
altra cosa que el reflex d’allò que les diferents perso-
nes del món cooperatiu –moltes d’elles com a compa-
reixents en els treballs de la ponència– ens havien fet 
arribar, havien fet arribar sovint a tots els grups i, a 
més a més, amb insistència, perquè, si hi ha una co-
sa que s’ha de reconèixer és que les persones del món 
del cooperativisme defensen amb èmfasi i amb persis-
tència els seus posicionaments comuns, de la mateixa 
manera que també defensen els seus interessos secto-
rials. Ho dic perquè, com a anècdota, gairebé fins al 
darrer dia, un bon gruix ens venien a demanar «sobre-
tot, necessitem tenir la llei», de la mateixa manera que 
una altra part ens deia «no volem aquesta llei», gaire-
bé fins a l’últim dia.

Doncs, bé, probablement, avui, tindrem aprovada 
aquesta nova llei, amb la incorporació de moltes es-
menes que milloren, evidentment, el text original i 
que tindrà alguns aspectes funcionals, entenc jo, en 
positiu respecte de la llei existent, aspectes funcionals 
demanats per un bon sector..., diferents col·lectius del 
món del cooperativisme, però també, a la nostra ma-
nera d’entendre, tindrà aspectes conceptuals que ens 
allunyen una mica més de la filosofia de cooperativa, 
com a mínim, de la filosofia que tenia la llei existent, 
la llei actual.

En qualsevol cas, el que no tindrem, el que no hem 
tingut és un debat ampli, funcional, rigorós, però tam-
bé ideològic, que ens situï els objectius de l’economia 
social i el futur que pretenem que tingui en el marc 
de les nostres relacions laborals i socials. Això no 
ho hem tingut, i, clar, la llei és el resultat de la falta 
d’aquest debat.

Si alguna cosa he après jo –que no vinc del món del 
cooperativisme, com altres que tenen la sort de sí– en 
els treballs d’aquest projecte és que el món del coo-
perativisme és extraordinàriament complex, i que, so-
ta aquesta marca, cooperatives, s’aixopluguen opcions 
d’interessos mol diversos i, per tant, també necessitats 
molt diverses. És clar, és difícil pretendre oferir so-
lucions senzilles als problemes complexos i és molt 
difícil, per tant, que en aquesta complexitat puguem 
substituir una llei que ja té uns quants anys de recor-
regut sense un debat en profunditat on arribem a un 
acord, senzillament, de: per què la volem canviar i cap 
a on volem anar canviant-la, que és el que estic inten-
tant dir que no hem tingut. Jo crec que aquest és el 
punt de discussió cabdal que tenim avui. El debat no 
ha de ser tant sobre el model de cooperativisme que 
volem, sinó, en el fons, del model econòmic i social 
del país que volem. Perquè, és clar, estem parlant de 
fer o bé legislar per adaptar-se a la realitat existent o 
bé legislar per intentar transformar la realitat existent. 
I aquí hi ha la decisió, aquesta és la dicotomia. I, per 
tant, aquesta decisió és profundament ideològica i no 
és només funcional, com ha acabat podent ser, proba-
blement, la llei.

El redactat original de la llei apuntava clarament a la 
primera opció: adaptar-se a la realitat. I, per tant, con-
solidava un model econòmic, un model social on s’in-

tentava que les cooperatives tinguessin un paper més 
actiu a partir d’això que s’ha anat dient per aquí, de la 
flexibilització, de les oportunitats del capital per fer-hi 
inversions; en canvi, l’objectiu de transformar la reali-
tat passaria, sobretot, per un dels aspectes essencials 
de les cooperatives, que és posar el capital al servei de 
les finalitats de les persones i no les persones al servei 
del capital, com és obvi i és habitual en les societats 
mercantils.

Des d’aquesta doble visió en els treballs de la ponèn-
cia, hem aconseguit aprofundir aquest objectiu no 
declarat de posar l’èmfasi en la funcionalitat, amb la 
qual cosa s’ha anat quedant en el racó l’intent d’ins-
trumentalitzar les cooperatives com un factor de canvi 
social i és fins on hem pogut arribar. I, per nosaltres, 
lamento dir-ho, és insuficient, per alguns aspectes que 
no hem aconseguit modificar i, especialment, per allò 
que seguim creient que queda pendent, que és decidir 
el paper que volem que jugui l’economia social en el 
futur immediat i com hem de potenciar-la i com hem 
de fomentar-la. Això està per fer o, com a mínim, s’ha 
quedat a mig camí, siguem generosos.

Nosaltres volem fer front a la profundíssima crisi del 
model econòmic repensant els conceptes existents en 
les relacions econòmiques i en les relacions laborals, 
i creiem, sincerament, evidentment, que el cooperati-
visme pot formar part d’una alternativa real per sortir 
de la crisi i per canviar, precisament, aquest sistema 
de relacions, sempre que no confongui el fet de posar 
l’accent sobre el mitjà per comptes de posar-lo sobre la 
finalitat, que no és altra que la satisfacció de les neces-
sitats comunes, com ens temem que ha acabat passant 
en el global d’aquest projecte.

Creiem que les cooperatives són un bon instrument 
per superar la crisi, perquè, mentre a l’economia mer-
cantil dominant el factor central és el capital i el factor 
treball és només un recurs, a l’economia social i so-
lidària podríem posar –podríem posar– com a factor 
central el treball i deixar el capital només com un re-
curs que permet el creixement i que permet la realitza-
ció de les persones.

En el debat de totalitat, em van situar tres elements 
perquè nosaltres justificàvem la presentació de l’esme-
na a la totalitat. I és, precisament, l’evolució d’aquests 
tres elements que presentàvem allà el que ens permet 
situar avui el sentit de vot que farem en aquest projecte.

Allà, dèiem, en primer lloc, que presentàvem una es-
mena a la totalitat per la manera com s’havia gesti-
onat el projecte, i que jo crec que ha quedat explicat 
en l’incís que he fet abans, quan parlava de la falta 
de debat i del sentit d’aquesta falta de debat; i, de fet, 
queda constatat quan veiem que el principal gruix de 
les esmenes acceptades són del mateix grup que dó-
na suport al Govern, incorporades per la multitud de 
demandes posteriors de diferents sectors representants 
de les cooperatives. És evident que això no hauria pas-
sat si el text presentat aquí hagués estat ja fruit d’un 
debat previ, tal com estaven dient. És una constatació 
només, no és una crítica, evidentment.

En segon lloc, situàvem, per alguns elements concrets 
del projecte, que enteníem que desvirtuaven el sentit 
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més ideològic del cooperativisme. Aquí hem modifi-
cat molt, ja s’ha dit; per tant, no repetiré algunes de les 
coses que s’han dit. El que passa és que molt del que 
hem modificat amb relació al projecte inicial ens re-
torna, en alguns casos, o s’acosta a la llei actual. Això 
ens ha de portar, jo ho crec, a una reflexió de si, amb 
el resultat final al davant, l’únic que haurem acabat 
fent és un lífting a la llei actual i ens haurem estalviat 
de decidir cap a on volem anar i quin paper hauria de 
tenir el Govern, els governs, en l’aposta decidida cap a 
un model transformador –crec que això haurà quedat 
en el calaix.

Per contra, a més a més, s’han quedat sense canviar 
algunes modificacions del projecte, que per nosaltres 
són centrals, amb relació a la dotació de fons obligato-
ris i a la seva irrepartibilitat, que farà –ja ho anuncio 
aquí– que votem en contra els capítols d’aquest projec-
te que hi fan referència, perquè entenem que, per nos-
altres, són essencials en la definició del model.

Miro de concretar amb relació als principis del coope-
rativisme sobre els quals enteníem que aquest projecte 
incidia: el principi de gestió democràtica. En les es-
menes s’han resolt i s’han fet enrere la major part dels 
elements que ens semblaven que lesionaven aquest 
principi, per exemple, la major part d’elements rela-
cionats amb la governança: paper del Consell Rector, 
el famós administrador únic, que finalment ha caigut 
–no s’ha fet mal–, els criteris sobre el dret a vot, les 
modalitats de socis, l’equiparació de drets, etcètera. 
És a dir, hem tornat en la major part dels casos on es-
tava la llei anterior. És un consol, però, aleshores, una 
pregunta: en què guanyem en el principi de gestió de-
mocràtica amb aquesta llei? És una pregunta i no és 
retòrica.

El segon era el principi d’empresa col·lectiva. Aquí, ja 
s’ha dit, s’ha acceptat el termini temporal per passar 
del mínim de dos a tres socis per constituir una coope-
rativa, tal com recomanava el CTESC, tal com havi-
en fet les noves lleis d’altres comunitats de l’Estat, tal 
com reclamaven la majoria de grups i tal com dicta-
va –perdonin, eh?– el sentit comú. Què hi guanyava el 
Govern fent una proposta que no volia ningú? Què es 
guanyava amb aquesta proposta? L’estratègia era pas-
sar de tres a dos per, així, poder acabar posant el ter-
mini temporal? No ho sé. Aquesta sí que és retòrica. 
Sincerament, no ens assembla una bona manera d’en-
tomar el canvi en profunditat que suposa una nova llei 
començada de zero.

Els altres principis eren els de formació, cooperació 
i comunitat. La dotació de fons obligatòria i la irre-
partibilitat d’aquests fons en cas de dissolució perquè 
passin en el moviment cooperatiu és una de les raons 
bàsiques que justifiquen, entre altres coses, els bene-
ficis fiscals de les cooperatives. I és una mesura que 
permet garantir la solvència financera, el caràcter no 
especulatiu de les cooperatives i l’avantatge social de-
rivat de la formació dels treballadors. Si pretenem to-
car-lo... –és igual la xifra, però–, si pretenem tocar-lo 
estem derivant cap a un canvi en aquests principis que 
són bàsics pel model diferent que representen les co-
operatives.

S’han matisat, certament, les propostes des de la pro-
posta inicial, però segueix mantenint en el projecte 
aquesta transformació que nosaltres votarem en con-
tra, tal com he dit.

Per últim, el tercer aspecte pel qual vam presentar 
l’esmena a la totalitat és pel que no deia i no diu –i ho 
hauria de dir, si s’hagués produït el debat que reclamà-
vem i que seguirem reclamant–, que és la falta de polí-
tiques de promoció del cooperativisme. 

Hem mantingut fins al final l’esmena que demanava 
canviar el títol i poder posar-li el de: Llei de foment de 
l’economia social i el cooperativisme. És evident que 
ara ja no té cap sentit, perquè és evident que, per nos-
altres, aquesta no serà una llei que fomenti el coopera-
tivisme. Ho matiso: en tot cas, pot afavorir l’arribada 
de capital a determinades cooperatives que els poden 
permetre un respir, certament, que els poden permetre 
competir millor a la selva del mercat, certament, però 
no és el mateix, no hi ha una acció Govern definida.

També és cert que hem aconseguit situar, en aquest 
sentit, compromisos de futur que ens van demanar 
molts compareixents i que van recollir molts de grups. 
Això és cert, però es queda en promeses i prou.

Queda pendent, per tant, una llei del foment de l’eco-
nomia social i solidària. Queda pendent un ampli de-
bat per fer una llei no només, tal com deia, que ens 
adapti a la realitat, sinó que pretengui transformar-la. 
Perquè, al cap i a la fi, les lleis, totes les lleis, han de 
servir com a eina de transformació social a partir del 
contrast entre les diferents maneres d’entendre la rea-
litat que ens envolta; així, almenys, és com entenem 
nosaltres el paper en aquest Parlament.

Així, doncs, i ara sí que acabo, anunciem que retirem 
les esmenes 183, 233, 286, 288 perquè, en menor me-
sura, s’han recollit en diferents textos, textos transac-
cionats per altres grups, i també l’esmena 322, que fa 
referència al títol, tal com ja he explicat; però, en can-
vi, mantenim les esmenes 199, 209, 210, 240 i 246, 
que són les que fan referència als fons obligatoris, per-
què es visualitzi, en cas que no s’aprovin, el motiu del 
nostre vot en contra dels capítols V i VII, per als quals 
demanem votació separada en el dictamen.

També mantenim l’esmena 290, que parla d’ajudes fi-
nanceres i fiscals, en la línia del suport i del foment del 
cooperativisme com a símbol; simbolitza la segona crí-
tica que faríem al projecte, que seria la falta de tot un 
conjunt d’elements impulsats pel Govern que de mane-
ra proactiva impulsin el cooperativisme amb mesures 
com aquesta.

Al nostre entendre s’ha fet molta feina per millorar el 
projecte, però el conjunt de llei, el conjunt de la llei a 
la nostra manera d’entendre és un «hauria pogut ser i 
no ha estat». I les urgències no justifiquen no haver po-
gut arribar a fer una llei de país amb objectiu transfor-
mador i compartida realment per tothom.

És per això que anunciem l’abstenció a la resta de ca-
pítols de la llei.

I demanem que demà mateix –demà mateix– encetem 
el debat per aconseguir una llei de foment de l’econo-
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mia social amb l’objectiu claríssim d’oferir instru-
ments per superar la realitat laboral i la realitat social 
que estem vivint.

Moltes gràcies, presidenta, conseller...

La presidenta

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

Inés Arrimadas García

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyors 
diputats, senyores diputades, director general, senyor 
Xavier López, membres del departament... També 
aprofitem l’ocasió per saludar els representants del 
sector que avui ens acompanyen des del públic. Som 
conscients que vostès fa molt de temps que esperen 
aquest dia, l’aprovació d’aquesta nova Llei de coope-
ratives, i que han treballat molt perquè avui això sigui 
una realitat.

També vull agrair als diputats de la ponència la cor-
dialitat que tots hem tingut i les ganes d’arribar a un 
acord que fos positiu per al sector de les cooperatives. 
També a la lletrada, la senyora Anna Casas, la seva 
feina, i de manera especial, evidentment, al ponent re-
lator, al senyor Bonvehí, per la seva disposició i la pre-
disposició a arribar a acords i a acceptar esmenes de 
la resta de grups parlamentaris.

El sector de les cooperatives és molt divers, és hete-
rogeni, és ampli i segur que no totes les persones que 
en formen part estan d’acord del tot amb la llei que 
s’aprovarà avui. Però el que hem pogut constatar és 
que el text que finalment s’ha incorporat a la llei ha 
generat un gran consens que no es pot obviar, consens 
polític i sectorial. També hi ha hagut no només con-
sens sinó unanimitat en la importància que ha de te-
nir, i té de fet, el cooperativisme a Catalunya, no no-
més pel percentatge del PIB que suposa o el nombre 
tan elevat de llocs de treball que genera, sinó pel valor 
afegit que aporten els principis rectors del cooperati-
visme: una gestió democràtica i participativa, un fort 
compromís social i un poder de decisió vinculat al tre-
ball de la persona i no tant al capital.

Durant aquests últims anys hem vist com el model co-
operatiu ha aguantat millor la crisi, millor que altres 
tipus d’empreses, i ha mantingut millor l’ocupació. Tot 
i així, el que és una evidència, el que és evident és que 
era absolutament necessari millorar el marc normatiu 
que actualment s’aplica –a partir d’avui podrem dir 
«s’aplicava»– a les cooperatives, una normativa exces-
sivament complexa, burocràtica, inflexible, que no do-
nava prou llibertat a les cooperatives per triar la seva 
gestió o el seu model d’organització, entre altres co-
ses. Això suposava un desavantatge competitiu molt 
evident respecte d’altres formes jurídiques mercan-
tils i dificultava l’adaptació a les noves necessitats del 
mercat.

Davant això, el Govern va presentar fa un any un pro-
jecte de llei que, si bé tenia una clara orientació de 
millora del marc normatiu, patia importants mancan-

ces, contradiccions o deficiències que podien suposar 
un problema afegit o inclús en determinades ocasions 
certa inseguretat jurídica. També molts van interpre-
tar que podia fins i tot arribar a desvirtuar la mateixa 
naturalesa de les cooperatives. Durant el treball de la 
ponència, i gràcies també a les aportacions fetes pels 
representants del sector de les cooperatives, hem po-
gut millorar el text i eliminar o reduir aquests proble-
mes. 

Hi ha hagut temes de molt debat, molt, durant la po-
nència, la tramitació parlamentària, que ja s’han co-
mentat aquí, com són el nombre mínim de persones 
per poder constituir una cooperativa, els percentat-
ges de reserves obligatòries i de repartiment dels fons, 
els socis col·laboradors, els socis comuns, la figura de 
l’administrador únic o fins i tot qüestions de termino-
logia, com «òrgan d’administració» en lloc de «con-
sell rector», i moltes altres coses.

I després de debatre i modificar aquestes qüestions, 
crec que podem dir que, encara que probablement no 
és el model o la llei perfecta per a ningú, és una bona 
llei i un bon model per a una majoria. Així, la nova llei 
introdueix determinades millores respecte a la norma-
tiva anterior, per exemple donar major flexibilitat en la 
constitució de noves cooperatives, també en la gestió 
diària i en l’organització d’aquestes segons les seves 
pròpies necessitats, més opcions per al finançament i 
l’entrada de capital a les cooperatives i per garantir la 
viabilitat econòmica de la seva activitat, i en definitiva 
augmentar l’atractiu d’aquesta forma jurídica per in-
crementar el nombre de cooperatives i també per fer 
créixer les que ja existeixen.

Per a aquells crítics amb aquesta flexibilització, només 
dir-los que el que ofereix aquesta llei són opcions per 
a les cooperatives, no imposicions. Les cooperatives 
seran lliures de poder fer servir aquestes noves opci-
ons si democràticament així ho decideixen en el marc 
dels seus òrgans de decisió, que, hi insistim, són de-
mocràtics.

Nosaltres confiem en les cooperatives, en la seva gent, 
en el seu coneixement del seu sector, en els seus prin-
cipis rectors, i per tant estem d’acord que puguin tenir 
més llibertat per gestionar-se, per decidir com volen 
definir els seus estatuts, sempre garantint, hi insistei-
xo, que el model cooperatiu no es desvirtuï. Nosaltres 
ho vam dir ja fa un any, quan es va fer el debat a la 
totalitat; nosaltres buscàvem un equilibri, un equilibri 
entre una major flexibilitat i poder mantenir l’essència 
de les cooperatives sense desvirtuar la seva naturale-
sa. Crec sincerament que s’ha aconseguit entre tots.

També voldria fer dues consideracions més. La prime-
ra és que aquesta llei no és perfecta. I no volem que 
el nostre vot favorable s’interpreti així. Aquesta no és 
una llei perfecta. I hem d’estar molt atents tant al pos-
sible desenvolupament reglamentari que se’n faci com 
també a l’aplicació real d’aquesta per detectar-ne pos-
sibles problemes.

I la segona consideració és que aquesta llei no ho solu-
ciona tot. Aquesta llei, i ja ho vam dir també al debat 
a la totalitat, és condició necessària però no suficient 
per impulsar el cooperativisme i per facilitar la vida 
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diària de les cooperatives. Cal apostar per la sensibi-
lització envers el cooperativisme, per la formació i pel 
suport adient a les empreses cooperatives per garantir 
que poden aprofitar aquests canvis. També són molt 
importants altres qüestions, com per exemple millorar 
el funcionament del registre, perquè sigui un registre 
àgil i ràpid, o moltes altres millores que són necessà-
ries per a tot el món empresarial i no només per al 
co operatiu. Ara que està de moda dir que el Govern 
no té competències i que totes estan a Madrid, doncs, 
bé, es constata que en té moltes i de molt importants, 
i una és la promoció del cooperativisme o l’aprovació 
d’un bon marc normatiu, que és el que fem avui.

Això ha trigat molt temps; més val tard que mai, això 
ja ho sabem, però ha trigat massa i hem perdut potser 
moltes oportunitats pel camí.

També, per acabar, afegir un comentari que és més 
aviat de caire personal, i és que és molt gratificant 
aprovar lleis com aquesta perquè és una llei bona 
i perquè se’ns ha permès aportar el nostre granet de 
sorra. I ho dic perquè malauradament no tenim gai-
res oportunitats de fer-ho. Els darrers anys el Govern 
no ha dirigit els seus esforços a parlar dels problemes 
diaris dels ciutadans o de les empreses. Però el debat 
d’avui constata una cosa, i constata que quan parlem 
de problemes reals de les empreses, de la gent, podem 
arribar a acords. Solucionaríem molts més problemes 
si el Govern no posés al centre del debat polític temes 
que és evident que divideixen els catalans. Si ens cen-
tréssim en el que ens uneix als catalans podríem tenir 
moltes més votacions i aprovacions tan gratificants i 
de tant consens com la que tindrem avui.

I per tot el que hem comentat fins ara, per la necessitat 
absoluta de millorar el marc normatiu de les coopera-
tives, pel consens generat, per la cordialitat en la tra-
mitació parlamentària i l’acceptació d’esmenes també 
nostres, des del Grup Parlamentari de Ciutadans do-
narem suport a la nova Llei de cooperatives. Enhora-
bona al sector i ànims per seguir treballant com fins 
ara.

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

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP - Alterna-
tiva d’Esquerres davant la Llei de cooperatives. Anun-
ciar la votació, a més prevista, que és que votarem en 
contra, òbviament; no és cap novetat.

Però abans de raonar-ho i motivar-ho i explicar-ho, 
una prèvia, referent a algunes coses que s’han dit, 
abans d’entrar en matèria, quan es parlava del que 
interessa els catalans, que ara en parlava la senyora 
Arrimadas. Com a cooperativista jo formo part com 
a mínim de sis xarxes estatals de cooperativisme, i 
ens entenem perfectament, afortunadament, perquè 

ens tracten com el som, com una nació, sigui la Xar-
xa d’Economia Solidària o sigui REAS o siguin altres 
federacions, perquè partim de principis confederals. 
I els asseguro que l’entesa i la lliure entesa entre po-
bles i cultures és absolutament envejable i un model 
per a qualsevol.

Dit això, votarem en contra. Com s’ha dit, no és la pri-
mera vegada que una llei de cooperatives genera con-
tradiccions i polèmiques. La del 2009, els ho recor-
dem, que va fer cua enrere perquè va ser el moviment 
qui la va tirar enrere. Perquè tornem al dilema que ja 
vam repetir en el seu moment, en el debat a la totali-
tat. Per nosaltres, per utilitzar un dels llenguatges que 
s’han utilitzat avui, sí que s’han travessat línies ver-
melles, i greus, i es desfigura el fet cooperatiu. Perquè 
voldríem més cooperativisme i tenim més mercanti-
lització, voldríem més democràcia i en tenim menys. 
I també s’assalta de forma impròpia i innoble el Fons 
de reserva. Per citar-ne només tres exemples. Una co-
sa és flexibilitzar el cooperativisme i una altra cosa 
és enfortir-lo o reforçar-lo; una cosa és diluir-lo, com 
passa amb aquesta llei, o que es dóna, sobretot, utilit-
zant les paraules de la diputada Arrimadas, l’opció a 
diluir-lo, i l’altra via és blindar-lo, solidificar-lo, poten-
ciar-lo, defensar-lo.

El debat de la mercantilització del fet cooperatiu neix 
d’una trampa: és que hi ha dos models. El cooperati-
visme o l’economia social i solidària no són una part 
de l’economia, són un altre model econòmic. Hi ha ai-
xò i hi ha això. I en comptes de democratitzar el mer-
cantilisme, el fonamentalisme de mercat que defineix 
el context europeu, fem al revés, mercantilitzem el fet 
cooperatiu. No es preocupin, que la definició de coo-
peratives no la farà la Llei catalana de cooperatives, 
la fa l’Aliança Cooperativista Internacional, no la fa 
aquest Parlament, afortunadament. Perquè hi ha un 
model híbrid de societat cooperativa mercantil guiat 
bàsicament en algunes percepcions, en el primer pro-
jecte de llei que ha va venir, pels rendiments i per ac-
centuar-ne aquest mite de la competitivitat. Què ens 
estan explicant? Si les úniques caixes que han aguan-
tat la crisi són les caixes cooperatives, si les que no 
han sigut competitives han sigut els altres models de 
caixes mercantils i els bancs privats. O sigui, s’uti-
litzen contra el qui no ho ha fet arguments absoluta-
ment sorprenents, per no explicar tantes experiències 
que ens poden fer entendre per què el cooperativisme 
té la capacitat de resistència, de resiliència i de trans-
formació que, entre altres coses, s’han citat aquí. I en 
comptes de potenciar els valors cooperatius, que són 
valors de futur, es potencien els mateixos valors que 
ens han dut on ens han dut. Per algunes percepcions 
institucionals o governamentals, també en àmbit euro-
peu, es transmuta la idea de cooperativa en una simple 
empresa de responsabilitat limitada, que és diferent, i 
que porta a terme una activitat econòmica oferint ser-
veis als socis i també al mercat. Això no és la defini-
ció de l’Aliança Cooperativista Internacional, que va 
molt més enllà.

Però en els tres punts que volíem tractar avui, que fo-
namentalment són el de la mercantilització, un, el de 
la democràcia i el del Fons de reserva, també anem 



Sèrie P - Núm. 112 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.2  65

minvant. El 2002 ja es va passar el nombre de socis 
de cinc a tres; ara passem de tres a dos. Cinc anys per 
intentar transformar una cooperativa de dos socis és 
excessiu a totes llums, excessiu al nostre parer; ho res-
pectem i ho mantenim i així serà, només faltaria, però 
ens semblava absolutament un període de temps ex-
cessivament llarg, perquè s’intenta eliminar d’arrel el 
concepte col·lectiu de l’activitat. És veritat que s’han 
llimat algunes, per nosaltres, barbaritats –perme-
tin-me la col·loquialitat– que venien en el projecte de 
llei, com aquestes figures externes, no?, o socis de ca-
pital. És no entendre el fet cooperatiu.

I l’altre, que era que trencava el principi democràtic i 
igualitari que era el vot ponderat, és a dir que intro-
duïa el principi de desigualtat en el si de la cooperati-
va; és a dir que si els pioners de Rochdale del 1844 ai-
xequessin el cap, es portarien les mans, precisament, 
al cap.

L’altra és del fons de reserva –s’ha dit, no?–, que és, a 
més..., els fons obligatoris de reserva són irrepartibles, 
i nosaltres ens mantenim en aquesta tesi, i per això 
també mantenim les nostres esmenes reservades.

I l’altra, que també, i ho dic amb cert dolor, com un 
més, eh?, com un cooperativista més, des de fa més de 
quinze anys: per mi avui no és un dia precisament de 
satisfacció, sinó tot al contrari. Perquè, intentar equi-
parar models, o contaminar-los, o creuar-los, no no-
més és arriscat, és perillós o és temerari, sinó que és 
descooperativitzar el fet cooperatiu.

Nosaltres també hem parlat amb totes les entitats, amb 
les federacions, també, ens hem trobat, hem discrepat; 
amb les xarxes d’economia solidària ens hem trobat 
molt més, encara, i compartim aquesta crítica fins a 
trenta punts, que vam manifestar en el debat a la tota-
litat de per què aquesta no era la llei que necessitava 
el cooperativisme. Segurament, en la complexitat, en 
la pluralitat i en els creixements que han experimentat 
diferents sectors cooperatius, podria ser. Però que li 
passi a un sector, a una cooperativa determinada, no 
té per què universalitzar la resta. Ho diré al final, i és 
el que li deia: qui no vulgui fer cooperativisme, que no 
en faci –que no en faci–, no hi està obligat. Que no en 
faci, i ja està, hi ha mil fórmules legals més diferents, 
però que no perverteixin el model que tinguem. És ai-
xí, hi ha altres fórmules. Però, qui no vulgui fer-ne, 
que no en faci, però que se’ns deixi fer a les persones 
i a les empreses democràtiques, que és el que són les 
cooperatives. Com a mínim, valgui aquesta interven-
ció per manifestar l’aspecte més crític o la lectura més 
crítica a aquesta llei que avui aprovem.

La laminació de la figura eticopolítica, si volen, o eti-
cocultural i eticoeconòmica del cooperativisme, a 
més... –ho dic amb dolor, eh?–, és un menyspreu a la 
història cooperativa d’aquest país. És un menyspreu al 
que ha significat, com a mínim, des de les primeres 
societats obreres de resistència del 1844. L’adultera, 
ho perverteix i desfigura. I no m’estic posant ni his-
toricista ni m’estic en la vigència del 2015. S’adulte-
ra, es perverteix, es desfigura i és una circumstància, 
paradoxalment, deshonrosa, segurament, si tenim en 
compte que al llarg de la història de Catalunya trobem 

constants referències a formes d’economia compar-
tida, col·lectiva, comunitària, comunal, gremial o de 
germandats d’ajuda mútua.

En els inicis, ja en feia referència abans, de la revo-
lució industrial, del capitalisme i de l’obrerisme, hi 
apareixia el dret d’associació i els primers sindicats, 
cooperatives i mútues. I aquest és el cas per a qui co-
negui la història del cooperativisme català de les pri-
meres organitzacions obreres dels treballadors del co-
tó a Barcelona i d’altres poblacions catalanes, que al 
1840 ja promovien la primera cooperativa de consum 
i la primera mútua d’ajuda comú entre els treballadors 
del ram.

Aquesta experiència, com saben bé el moviment coo-
perativista, i també la direcció general, es va multipli-
cant durant el primer terç del segle XX, i Catalunya va 
ostentar el lideratge, pràcticament absolut, de la inci-
dència del fet cooperatiu en l’àmbit econòmic, polític 
i social. Perquè el cooperativisme no només és econo-
mia, sinó que també replica un model determinat de 
societat. I per això teníem la Llei de bases de coope-
ració del 1934, considerada la primera llei d’economia 
social del nostre entorn continental.

I això és el que ens sap greu, que en comptes de po-
tenciar i projectar cap al futur aquest bagatge, aquesta 
memòria, aquest patrimoni cooperatiu, que també ens 
defineix com a país, ho confonem tot. Més greu, en-
cara, en el context en què vivim, de desballestament 
econòmic, de desintegració i descohesió social, i de 
crisi de model, perquè el cooperativisme, si alguna co-
sa ha superat en aquests cent setanta anys d’història, 
són diversos i fallits i fracassats models econòmics.

Mantenim les esmenes reservades per la CUP, coope-
rativa d’unitat popular, anem a dir-ho així, per què? 
Perquè, què és el que esquerda i entenem que saboteja 
el model? Abans es deia, criteris més clars o menys 
clars. Nosaltres pensem que introdueix elements de 
confusió. Mantindrem fonamentalment la que fa re-
ferència al número de socis. Pensem que ha de se-
guir sent tres persones, i en el cas que siguin dues en 
trànsit, el trànsit no pot durar cinc anys. Mantenim, 
irreversiblement, inapel·lablement, un soci un vot. En 
aquests temps que demanem més transparència, resul-
ta que la llei introdueix menys transparència, i que els 
socis no tenen per què accedir a tot el volum d’infor-
mació. Ens estem carregant el principi de democrà-
cia i participació. I aquesta és la informació. (Veus de 
fons.) Així? Sí, és així, senyor conseller, és així –és 
així. Article 39 del projecte de llei que s’aprova avui, 
sí, que estableix excepcions a l’accés a la informació. 
I això no és ni l’assemblea de la cooperativa, ni la de-
mocràcia interna, ni l’accés a la informació, perquè 
sense informació no hi ha deliberació, no hi ha debat i 
no hi ha consens cooperatiu.

Sobre el consell rector, també pensem que han de ser 
persones que formin part de la cooperativa, principi 
d’arrelament. Sobre el tipus de socis, ja també en vam 
parlar. Sobre el fons de reserva obligatori, és irrepar-
tible, això ho hem dit. Sobre, també, el tant per cent, 
nosaltres mantenim el 30 per cent. Sobre el paper clau 
del fons d’educació i promoció cooperatives, que es 
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podrien dir moltíssimes coses que també es poden fer 
amb aquesta llei o sense aquesta llei si hi ha voluntat 
política des de la conselleria d’Empresa i Ocupació. El 
pla per introduir la matèria, en tots els àmbits de l’en-
senyament reglat i no reglat, apte per introduir con-
tinguts sobre cooperativisme en els mitjans de comu-
nicació públics, ja que tenim una estrella a TV3 que 
només parla de l’escola de Chicago, que és l’únic eco-
nomista que parla a TV3, doncs, algun dia també hau-
rà de parlar, algú, del fet cooperatiu. (Veus de fons.) 
Sí, té una sobrepresència excessiva amb la pluralitat 
del pensament econòmic en aquest país el senyor Sala 
i Martín, i és obvi, i a més li han donat un programa.

Projecte de llei de clàusules socials obligatòries, pro-
jecte de llei, com l’Estat francès, no ens anem al 1840, 
que és el que fa l’Estat francès amb els treballadors. Si 
tanca una empresa, primera opció, els treballadors, el 
30 per cent del preu del concurs de creditors. Ho po-
dien haver fet, senyor conseller, no ho han fet, vostès 
sabran per què –vostès sabran per què. Perquè no con-
fien en el moviment cooperatiu.

Generalitat, desplegament territorial i comarcal, per-
què el cooperativisme ha sigut un refugi i una barrica-
da de desenvolupament local i de contenció, de dic de 
contenció als efectes de la crisi, i exemples, en aquest 
país, ens en sobren. I també, que sigui objecte d’aten-
ció preferent. Podem ser, portar els «tios» més antisis-
tema que hi ha al món, que és el Barcelona Meeting 
Point, que un cop l’any ens vénen països sencers a la 
Fira de Barcelona. Feres salvatges especulatives, que 
venen trossos de Polònia i trossos del Brasil i trossos 
d’Europa de l’Est. I ho permetem. I els tirem la ca-
tifa vermella. O ens ajuntem amb la màfia del joc a 
Barcelona World. Si volguessin, seríem la capital de 
l’economia social. I parlaríem de societats cooperati-
ves, no de smart cities, i d’economies de coneixement, 
que arran de terra encara no sabem què generen; bé, 
sí: desigualtat.

És igual. És un debat molt llarg, perquè, finalment, 
com deia en Marc Vidal, el debat, finalment, és de 
model, i això és un pedaç.

Ens podrien dir, també, ja que parlem d’entorns cultu-
rals, quin és el paper de l’economia social i solidària al 
Quebec, amb Desjardins, un moviment impressionant, 
que té més de cent deu anys, que és el primer banc, 
pràcticament, del Quebec, el sisè del Canadà. Podríem 
parlar del pes, la importància, fins i tot ministerial, de 
l’economia social i solidària, al veí Estat francès, pe-
rò portava sis pàgines i em queden dos minuts, o sigui 
que tinc un problema obvi d’economia del temps.

En tot cas, aprofito per a una proclama que va més 
enllà de la llei, que és allò que diferents federacions 
del cooperativisme, xarxes d’economia solidària van 
fer ara fa dos mesos, no?, quan hi havia les eleccions 
municipals, i van demanar quin paper també volien 
ells com un agent i un actor social i econòmic més, 
i important de l’economia del país. La participació, 
la coparticipació en l’elaboració de les polítiques pú-
bliques, la compra i contractació pública socialment 
responsables, aquesta casa podria estar administra-
da energèticament per Som Energia, i ho està per una 

multinacional que té milions i milions de beneficis ca-
da any; es podria optar per sistemes de finances èti-
ques cooperatives, s’hi podria optar –aquesta mateixa 
casa, aquest Parlament–, per Fiare, per Caixa d’Engi-
nyers, per Coop 57, per qui vostè vulgui. No ho fa. És 
una opció; és una opció política, perquè respon a un 
xoc de models. Ho fem amb «la Caixa», que és una 
estructura que, com sabem, té vampiritzat el país, i no 
ho dic jo, ho diu el senyor Sanuy, que coneix bastant 
bé el sector i que va ser conseller de la Generalitat.

La promoció integral del model per a la creació de no-
ves cooperatives, la sensibilització del jovent, el su-
port actiu a la transformació cooperativa d’empreses 
en crisi, la millora dels instruments de finançament, 
l’assessorament, la formació i l’acompanyament, la 
cessió d’infraestructures públiques, com es fa amb al-
tres consorcis, i convenis publicoprivats. Les agències 
locals de desenvolupament de l’economia social i soli-
dària, la cooperativització de béns i serveis allà on es 
poden municipalitzar o publificar, i també la coope-
rativització de sectors laborals altament precaritzats, 
com l’àmbit de les cures de la recollida de residus.

En tot cas, el cooperativisme, afortunadament, fa cent 
setanta anys que sobreviu gràcies a si mateix, i així 
seguirà sent, però no ens facin posar valors de com-
petitivitat, d’agressivitat, de mercantilització, quan el 
vocabulari propi del cooperativisme és la solidaritat, 
l’autogestió, la democràcia, el suport mutu, la interco-
operació, la comunitat, el vincle o la reciprocitat. Cent 
setanta anys i seguirem cooperant, que no és el mateix 
que competir.

Gràcies.

La presidenta

L’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Bona tarda, presidenta. Conseller, em cenyiré 
estrictament al text de la llei, perquè hi hauria un de-
bat obert extraordinàriament important que ara obria, 
abans, el portaveu d’Iniciativa, ara el senyor David 
Fernàndez, amb relació als incentius fiscals, a la capa-
citat, poca, que tenim, amb relació a l’ICF, o amb rela-
ció a un debat que està obert i que crec que haurem de 
legislar fins i tot a la compra, a la compra pública, que 
defensa de la competència l’avali, és clar, per tant, s’ha 
de posar per llei, d’entorns d’economia social i soli-
dària, però estrictament per dir-los que el meu vot se-
rà favorable al substrat bàsic d’aquesta llei que vostès 
han fet, perquè segurament queden moltes coses.

Els recordo que l’Estatut d’autonomia del 2006 ens ho 
mandatava, ens mandatava que féssim el que s’ha fet 
avui després d’uns quants anys, de tretze anys de la 
Llei de cooperatives anterior.

Crec que sí que hem de facilitar a les cooperatives la 
capacitat, senyor David Fernàndez, de ser competitius. 
Ser competitius no és un element de mercat: es pot 
competir per la qualitat, es pot competir per l’equitat. 
Ser competitius vol dir, en el món que visquem, ser 
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adaptables per poder continuar. I aquest és un element 
que em sembla que han intentat els ponents, i que pro-
bablement podrem revisar en el futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

David Bonvehí i Torras

Gràcies, presidenta. Començant per les dues interven-
cions finals, la gràcia d’aquesta llei –la gràcia d’aques-
ta llei–, diríem, com a Convergència i Unió, és que la 
visió del diputat David Fernàndez i la visió d’altres co-
operatives que no tenen aquesta visió, és que aquesta 
llei permet que les dues visions puguin ser coopera-
tives. I, per tant, fins i tot aquesta llei, jo crec que en 
aquest aspecte, fins i tot el diputat David Fernàndez i 
el diputat Marc Vidal, crec que els hauria d’agradar 
una mica més que la llei que tenim fins ara, perquè la 
que tenim fins ara, d’acord, fiquem-li el nom de «mer-
cantilització», estem mercantilitzant, d’acord, però és 
que aquesta flexibilitza. Per tant, fins i tot amb la vos-
tra òptica, la mercantilització que es va fer el 2002, 
aquesta, com que ho flexibilitza, jo crec que s’hauria 
de veure de manera més positiva que no pas la que te-
nim fins ara.

I, per tant, crec que quan es diu que aquesta llei..., les 
maldats d’aquesta llei, crec que no és just, no és just 
aquest qualificatiu, i crec que hauríem de fer un esforç, 
tots plegats, per veure que aquesta llei el que fem avui 
és permetre que les cooperatives aquelles de fa..., aque-
lla filosofia de fa cent setanta anys o d’aquell sistema de 
funcionar, que alguns sectors del cooperativisme de-
fensen, doncs, poden cabre en aquesta llei, però també 
les cooperatives centenàries, les cooperatives agràries 
centenàries, que diuen que hem de fer reformes, amb 
aquesta llei també les hi fem, les reformes.

Crec que hauríem de mirar-ho en positiu i d’aquesta 
manera, que aquesta llei el que fa és deixar-ho molt 
tot als estatuts socials de cada cooperativa, i, per tant, 
jo hi poso aquest punt positiu, que m’agradaria que 
a l’hora de votar..., encara els interpel·lo que intentin 
canviar el vot. I no interpel·li més el conseller per dir-
li que canviï la legislació concursal, perquè el dipu-
tat David Fernàndez està prou informat per saber que 
la competència per legislar sobre la llei concursal no 
depèn d’aquest Parlament i no depèn d’aquest conse-
ller, i, per tant... Ja ens agradaria fer mesures en aquest 
sentit, però no podem.

I perdoneu que també enllaci amb la intervenció del 
diputat Marc Vidal. Ell deia: «Ens falta aquest debat 
de fons.» Jo ho comparteixo, això. Ho comparteixo, i 
per això vam fer l’esforç, fins i tot en el preàmbul de 
la llei..., que molt sovint discutim si els preàmbuls són 
molt importants o poc, però en tot cas jo crec que se 
li ha de donar importància. El preàmbul d’aquesta llei 
diu que fa falta fer una llei d’economia social. I, per 
tant, nosaltres ja reconeixem que aquest debat, que se-
gons quins grups creuen que és urgent tenir-lo, jo..., i 

el Grup de Convergència i Unió en aquest sentit s’hi 
suma, i segurament també és culpa de tots plegats que 
no hi hagi hagut cap grup parlamentari o grups parla-
mentaris que hagin incentivat de forma decidida pre-
sentar una llei d’aquestes característiques.

Dit això, nosaltres... Crec que s’ha dit bastant tot per 
part dels diferents portaveus. Crec que aquesta llei és 
positiva, perquè, a part de permetre a les cooperatives 
i als socis de les cooperatives, doncs, organitzar-se de 
la millor manera que ells considerin, també posa deu-
res a l’Administració, ens els posa a l’Administració 
i al Parlament. El Parlament diu a agents implicats i 
grups parlamentaris fer una llei d’economia social, 
com dic; però també al Govern, per exemple, li diu: 
«Quan les cooperatives presenten una escriptura o 
una acta al Registre de cooperatives, Registre de coo-
peratives, tens un termini per contestar, i si no contes-
tes, doncs, s’introdueix el silenci positiu.» També els 
diu, al Registre de cooperatives i a l’Administració, 
que si una persona, un grup de socis, doncs, volen ins-
criure una cooperativa en dos dies i agafen el model 
d’estatuts que hi ha penjat a la web del departament, 
es podrà constituir una cooperativa en dos dies. Per 
tant, no només fem un nou marc regulador per als so-
cis, sinó que també per a la mateixa Administració, 
per al mateix Govern, també es posen deures. 

A mi m’agradaria destacar cinc o sis temes que no 
s’han parlat i crec que és convenient dir del que millo-
ra aquesta llei..., millora, o hi ha de diferències.

Vam intentar que els percentatges del Fons de reser-
va obligatori i el Fons d’educació i promoció no fos-
sin un..., provoquessin una certa desincentivació per-
què no es fessin cooperatives; que per tant, creiem que 
disminuint el percentatge obligatori, doncs, si algú no 
feia una cooperativa perquè aquests percentatges eren 
massa alts..., els vam proposar rebaixar. Després del 
debat vam veure que al Fons d’educació i promoció 
tothom..., i el sector deia: «No cal que l’abaixeu, que 
un 10 per cent, doncs, és correcte», i, per tant, nos-
altres mateixos vam presentar una esmena. I al final 
s’ha arribat a un acord que el Fons de reserva obli-
gatori sigui, com a mínim, un 20 per cent. Però re-
peteixo que és com a mínim; cada cooperativa podrà 
funcio nar o podrà posar el percentatge que ella vul-
gui. La gràcia d’aquesta llei, ho repeteixo, és que cada 
cooperativa tindrà un ventall de possibilitats de com 
funcionar i de quines normes s’imposa. 

També s’amplien les possibilitats de destinació del 
Fons d’educació i promoció. Aquest fons del 10 per 
cent es pot destinar a part de les accions que fins ara 
es podien fer, a les quals s’incorporen més possibili-
tats de destinació.

També s’incorpora en aquesta llei..., per aclarir tot 
el tema de les seccions de crèdit de les cooperatives 
agràries.

També es permet que les seccions de cooperatives 
puguin ser d’un àmbit territorial determinat. Això jo 
crec que és important, era una demanda concreta, que 
no només s’organitzin seccions per temes dins d’una 
cooperativa, sinó que una cooperativa gran, que tingui 
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diferents àmbits territorials, doncs, es pugui organit-
zar per seccions en àmbits territorials.

Potenciem tot el que és la pàgina web.

Ja s’ha dit això dels dos socis, el règim temporal fins 
a tres.

La informació –que també hi havia algun grup que es 
queixava–, la informació dels socis... És cert que no ar-
ribem a tota la informació, però sí que hi ha un ele-
ment important, que és que els socis que vulguin de-
manar informació al consell rector..., abans es requeria 
que un 10 per cent dels socis ho demanessin, i ara ho 
abaixem al 3 per cent, que ens sembla que això és una 
millora. I si no vam posar l’1 per cent o qualsevol so-
ci, que era una de les esmenes, és perquè un sol soci 
no dificulti la gestió normal de la cooperativa, i, per 
tant, ens semblava..., ficar aquest límit del 3 per cent i 
limitar que quan tu vols informació ho has de demanar 
abans d’una assemblea, i no allà mateix, perquè quan 
fas una assemblea, si un soci comença a demanar in-
formació, doncs, és bastant difícil poder-la-hi donar.

La delegació de facultats, un tema important. De la 
delegació de facultats, el que ve a dir la llei –que jo 
crec que això va ser un ampli consens– és que, si de-
leguem les facultats en un gerent, a aquest gerent se 
li podran exigir responsabilitats, d’acord amb el Co-
di civil, però crec que..., posàvem un redactat perquè 
un gerent d’una cooperativa no sortís sense cap mena 
de responsabilitat o es pogués interpretar que ell no té 
responsabilitats i que tot és responsabilitat del consell 
rector. Crec que aquest article que s’afegeix era neces-
sari.

Introduïm la figura de la cooperativa rural en les co-
operatives integrals agràries, que també era una de-
manda del sector agrari.

Hi incorporem que no qualsevol conveni entre coope-
ratives s’hagi d’inscriure al Registre de cooperatives. 
Això ens semblava que dificultava que les cooperati-
ves poguessin arribar a acords. L’únic que exigim és 
que aquests convenis ara siguin publicitats a la pàgina 
web. 

Ampliem les funcions de les diferents federacions.

I, doncs, tenint en compte totes aquestes modificaci-
ons i tenint en compte que els principis cooperatius 
reconeguts mundialment, analitzats cada un d’ells, 
ens sembla que no es vulneren, sinó més aviat al con-
trari, com he dit al principi –les cooperatives que vul-
guin ser encara més fidels a aquells principis, ara, 
amb la flexibilitat que dóna aquesta llei, encara po-
dran ser més fidels a aquests principis, si consideren 
que els criteris generals que tenien fins ara no els ho 
permetien, doncs, ara encara ho podran fer més–, crec 
que és una bona llei la que avui es porta aquí a vota-
ció.

I jo acabo la meva intervenció, això, donant les gràcies 
a tothom –crec que és un dia important per al coope-
rativisme–, i també, com ha fet algun altre portaveu, 
doncs, desitjant molta sort a totes les cooperatives; que 
el model de cooperativa sigui, a través d’aquesta llei, 
més utilitzat que fins ara, i que tots plegats puguem dir 

que les cooperatives continuen sent una bona eina al 
servei del país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació del Projecte de llei de cooperatives.

Abans de començar, demano al Grup Parlamentari 
Socialista si confirma la retirada de l’esmena número 
236. (Veus de fons.) Perfecte, gràcies.

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
també demano si confirma la retirada d’un munt d’es-
menes. Jo les vaig... Onze, dotze..., totes aquestes, que 
acaben amb el 237, 239 i 244? Totes aquestes, retira-
des? Sí? (Veus de fons.) Ah, molt bé, perfecte. 

Passem, doncs, a la votació de les esmenes del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
(Veus de fons. Pausa.) El Grup d’Iniciativa ja ha co-
municat les esmenes que retirava; ja estan, d’acord? 
(Pausa.)

Doncs, passem a les del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, que són la 205, 212, 213 
i 247.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor, 71 en contra i 
20 abstencions.

Votem ara la 291.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 103 vots a favor i 22 en contra.

Votem la 297.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 71 en contra i 
18 abstencions.

Votem la 235 i 266.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 36 vots a favor, 71 en contra i 
19 abstencions.

A continuació votem les esmenes del Grup Parlamen-
tari Socialista.

En primer lloc votarem la 24, 41, 42, 43, 60, 68, 69, 
70, 98, 113, 133, 135, 137, 153, 163, 177, 184, 207, 208, 
245, 248, 249, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 267, 308. 

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 18 vots a favor, 91 en contra i 
17 abstencions. 

Votem la 127 i 128.

Comença la votació. 
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Han estat rebutjades per 49 vots a favor, 69 en contra 
i 8 abstencions.

Votem les 129 i 130.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 34 vots a favor, 84 en contra 
i 8 abstencions.

Votem les esmenes 125, 277, 292, 302 i 303.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 50 vots a favor, 75 en contra 
i 1 abstenció.

A continuació, votem les esmenes del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

Votem les següents: 8, 14, 21, 25, 26, 38, 39, 52, 86, 
93, 94, 99 a 103, 105, 108, 109, 114, 115, 119, 138, 139, 
143, 149, 150, 178, 179, 182, 191, 198, 225, 228, 243, 
275, 276, 278, 279, 281, 304, 305 i 306.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 16 vots a favor, 108 en contra 
i 2 abstencions.

Passem a votar les esmenes del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

I votem, en primer lloc, les 199, 209 i 246.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 36 vots a favor, 70 en contra i 
19 abstencions.

Votem les números 210, 240 i 290.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 14 vots a favor, 92 en contra i 
19 abstencions.

Votem ara una esmena del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, la número 204.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 23 vots a favor, 85 en contra i 
18 abstencions.

A continuació, votem les esmenes del Grup Mixt.

I comencem amb la número 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 24 vots a favor, 71 en contra i 
31 abstencions.

Votem la número 206.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 71 en contra i 
19 abstencions.

Votem ara les números 110, 126, 215, 219, 220, 221, 
222 i 223.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor, 91 en contra i 
19 abstencions.

Votem ara les esmenes números 3, 59, 167 i 180.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 3 vots a favor, 104 en contra 
i 18 abstencions.

Votem la 61 i la 162.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor, 92 en contra 
i 19 abstencions.

Votem les números 45 i 46.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 3 vots a favor, 91 en contra i 
31 abstencions.

Votem les números 241 i 294.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor, 92 en contra 
i 19 abstencions.

A continuació, votem les esmenes tècniques.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 124 vots a favor.

Passem ara a la votació del text del dictamen del pro-
jecte de llei. 

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa ha demanat votació sepa-
rada de dos capítols del dictamen, el V i el VII.

Votem en aquest moment aquests dos capítols.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 95 vots a favor, 15 en contra i 
15 abstencions.

Se sotmet, a continuació, a votació la resta del text del 
dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei de cooperatives ha estat aprovat per 
96 vots a favor, 3 en contra i 27 abstencions.

(Aplaudiments.)

Projecte de llei
d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 200-00029/10)

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
del Dictamen de la Comissió d’Empresa i Ocupació 
sobre el Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

D’acord amb el Reglament, té la paraula, per presentar 
els treballs de la comissió, la il·lustre senyora Meritxell 
Borràs.

(Remor de veus.)
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Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, presidenta. Conseller Puig, senyores i senyors 
diputats, senyor Aregio...

La presidenta

Demano silenci, si us plau.

Meritxell Borràs i Solé

...senyor Aregio, president del Consell Català de la 
Formació Professional, autoritats presents, vull fer 
també, d’entrada, una salutació especial a qui ens 
acompanya des de l’hemicicle i a qui en el fons tam-
bé és un redactor d’aquesta llei com nosaltres matei-
xos; aquesta salutació a tots els membres del Consell 
de Direcció del SOC, tant als sindicats com a les pa-
tronals, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’ACM, també a la USOC i a la Cecot. 

És un honor per mi dirigir-me a tots vostès com a re-
dactora d’aquesta llei, la Llei del servei públic d’ocu-
pació de Catalunya. No és una llei qualsevol, aquesta, 
i menys, si m’ho permeten, en el moment actual.

Agrair, per tant, en aquest sentit, al meu grup parla-
mentari i al seu president i portaveu, el senyor Jordi 
Turull, la confiança dipositada per tirar-lo endavant. 

Com a relatora de la Llei d’ordenació del sistema d’o-
cupació i del servei públic de Catalunya, passo a donar 
compte dels treballs que hem fet en ponència d’una llei 
que si bé la seva tramitació parlamentària no ha estat 
llarga, podem dir, sí que ha estat una llei molt treballa-
da, m’atreveixo a dir que molt i molt treballada. M’ex-
plicaré. Fa anys que parlem de la necessitat d’una no-
va llei del SOC, d’un compromís i necessitat del país, 
d’un parlament que ha aprovat diferents mocions, re-
solucions diverses, que han marcat les línies bàsiques 
d’aquesta Llei del SOC. 

Aquesta legislatura, sense anar més enllà, doncs, hem 
aprovat quatre mocions i diverses resolucions en els 
debats de política general. Partim, doncs, d’una base 
important: hi ha un camí fet que ens han traçat, pe-
rò pel tipus de llei que parlem, a més a més, aques-
ta llei no ha estat només treballada des del Parlament 
de Catalunya, sinó que el projecte de llei ja va arri-
bar al Parlament m’atreveixo a dir que molt pactada, 
molt consensuada per aquells que viuen les polítiques 
d’ocupació cada dia. I a les intervencions que van fer 
els agents socials i econòmics, així com les associaci-
ons municipalistes, em remeto per basar que aquesta 
ha estat una llei molt i molt consensuada.

La tramitació, però, pròpiament en seu parlamentà-
ria ha estat impulsada des de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació; hem fet set reunions de ponència, on hem 
escoltat prèviament cinquanta-cinc compareixents, 
més quatre que es van substanciar fora estrictament 
del procediment legislatiu.

En el període de presentació d’esmenes, van ser 374 
les que es varen presentar i només en queden vives, en 
aquests moments, noranta; la resta han estat accepta-
des, transaccionades o retirades.

I, per tant, doncs, també a nivell parlamentari hi ha 
hagut una feina important –ho hem intentat, jo crec, 
tots plegats–, de diàleg, de consens, i els números així 
ho accepten.

He d’acceptar també que segurament, doncs, hi ha ha-
gut més diàleg en moltes ocasions en el que podríem 
dir els passos perduts que en la ponència; potser a tots 
ens hauria agradat poder fer, doncs, més sessions de 
ponència. Jo m’hi poso la primera. Però a la fi el relle-
vant és que hi ha hagut diàleg i que hem intentat per 
totes bandes –així ho veig jo– que hi hagués un ampli 
consens.

El contingut de la llei s’estructura en quaranta-un arti-
cles, en quatre títols; sis disposicions addicionals, que 
n’acabaran sent vuit; una disposició transitòria, que des-
apareixerà, i una disposició derogatòria i tres disposi-
cions finals.

Als companys, vull agrair molt sincerament, doncs, 
l’aportació que per part de tots s’ha fet; especialment, 
deixin-me que els ho digui als companys diputats po-
nents: al senyor Amorós, que ens trobem en totes i 
cadascuna de les comissions en les quals jo estic as-
signada, i, per tant, agrair-li l’esforç de consens; a la 
senyora Capdevila, també, per part del Partit Socia-
lista, que fa anys que coincidim en aquesta comissió i 
que hem mirat d’arribar a consensos –veurem si en la 
línia o suficients per donar-hi tots plegats el vistiplau–; 
al senyor Luna, que presideix la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, i que també hem fet, doncs, moltes trobades 
per mirar de tirar endavant la llei; a la senyora Massa-
na, que també hi hem tingut un diàleg ampli, almenys 
així ho hem intentat, jo crec, tots plegats; a la senyora 
Arrimadas, que, doncs, n’hem parlat en la comissió i 
també dallò, i la senyora Vallet, que per motius lògics 
del grup parlamentari, doncs, no poden ser segura-
ment a tot arreu on voldrien, i, per tant, en aquest sen-
tit, en la comissió, poc diàleg hi ha pogut haver.

Però, dit això, agrair-los la facilitat que ens han posat, 
i potser a vegades alguna dificultat... Vostès van ma-
nifestar en el seu moment que aquesta llei era una llei 
que potser havíem volgut que anés massa de pressa; 
nosaltres creiem que era una llei molt treballada, i per 
això, doncs, se li va donar un bon ritme.

Però la llei al final és possible també per la feina duta 
a terme per molta més gent; per molta més gent que 
no són ni diputats ni diputades, i a elles, a totes elles, 
també l’agraïment més sincer.

En primer lloc, deixin-me que comenci per les perso-
nes del meu grup parlamentari: en Jordi Font, home 
que s’hi ha dedicat, doncs, amb molta intensitat, un 
home ordenat, un suport bàsic per a mi per tirar enda-
vant aquesta llei, i la Clara Tarrida, que sempre hi és, 
encara que en aquesta ocasió no ha estat en primera lí-
nia, però amb ella sempre hi pots comptar.

Vull donar les gràcies també molt especialment als 
serveis de la cambra, i estic segura que, fent-ho, ho 
faig també en nom de tots els diputats i les diputa-
des que hem tirat endavant la llei. En primer lloc, a 
la gestora, la senyora Montserrat Alcàcer –que, a més 
a més, em consta que l’hem fet treballar a vegades a 
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hores una mica intempestives– i al bon criteri de la 
lingüista Núria Lucena. I molt especialment, lògica-
ment, a la lletrada Anna Casas, perquè és una persona, 
doncs, molt competent, solvent jurídicament, és una 
gran professional, ha estat un puntal a l’hora de l’as-
sessorament jurídic, sempre eficaç per les seves reco-
manacions tècniques i jurídiques. I, si bé aquest agraï-
ment vostès saben que sempre es fa, creguin-me que 
en aquesta ocasió, doncs, és molt, molt sentit, perquè 
la veritat és que hi han ajudat molt.

Finalment, també vull donar les gràcies d’una forma 
molt clara i important a les persones que des del de-
partament han estat –almenys en el meu cas, però jo 
crec que també per part de tots els diputats que hem 
estat a la llei– un suport bàsic per mirar de tirar-los 
endavant i per facilitar el diàleg i el consens, en la 
mesura que l’hàgim pogut obtenir. A la senyora Car-
me Duch agrair-li, doncs, el que poc o molt ens hi ha 
pogut ajudar. A la Gemma Brugués, que és una peça 
clau en el departament. Al Miquel Àngel Catalinas, 
que ha fet una feina molt del dia a dia, amb grans es-
forços, també a vegades a deshores, i, per tant, mol-
tes gràcies. A l’Angelina Puig, amb el seu to serè però 
sempre eficaç i sempre mirant de trobar vies d’entesa. 
I, per descomptat, doncs, al secretari, en Joan Aregio, 
eh?, que l’hem tingut sempre que l’hem requerit, com 
el conseller Puig, però molt especialment, sí, al secre-
tari, en Joan Aregio, li vull donar les gràcies. I, hi in-
sisteixo, jo crec que aquest no és un agraïment només 
de la diputada de Convergència i Unió, sinó que és per 
part de tots els ponents de la llei.

Aquesta llei, com els deia, és una llei sol·licitada, sol·li-
citada de fa temps per part d’aquesta cambra, la Llei 
del SOC, pels diferents grups parlamentaris. Aques-
ta legislatura hem tingut, els ho deia també, diverses 
mocions que ens reclamaven que la tiréssim endavant. 
Això no ve d’ara, ja se’ns havia reclamat en anteriors 
legislatures, i, per tant, aquest és un tema que l’hem 
mirat de dur a terme i, per sort, doncs, veurà la llum. 
I, a més a més, se’ns havien donat unes directrius molt 
clares a l’hora de voler impulsar la llei, i és que se’ns 
va demanar que tingués un sentit molt determinant, 
que fos més eficient, que mantingués el caràcter cent 
per cent públic, que coordinés totes les polítiques de 
foment de l’ocupació i desenvolupament local i que 
tingués, a més a més, cura de totes aquelles perso-
nes que més ho requereixen i que tenen dificultat. En 
aquest sentit, també, agrair la presència, que no ho ha-
via fet abans –no els havia vist–, dels diferents repre-
sentants del tercer sector, que ens hi han ajudat també 
a l’hora de tirar-ho endavant.

La llei que avui aprovarem, doncs..., han estat molts 
anys de demanda d’una llei com aquesta, que és una 
llei bàsica del país. Tothom hi ha participat i estic se-
gura que l’ha enriquit: des del Consell de Direcció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, els diferents compa-
reixents, els diferents grups parlamentaris... I, en un 
sentit molt ampli, aquesta és una llei de tots. Ho veig, 
sincerament, d’aquesta manera.

Sobre el vot final em posicionaré després, quan ho faci 
com a ponent del meu grup parlamentari, Convergèn-
cia i Unió, però penso que els diferents ponents hem 

fet una feina, doncs, al màxim de positiva per mirar 
de desencallar una llei del tot necessària i vital per al 
nostre país, que feia temps que aquesta cambra recla-
mava.

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

La presidenta

A continuació, passarem ara a la intervenció dels 
grups parlamentaris per a la defensa de les esmenes 
reservades i les subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties, i posteriorment intervindran aquells 
grups parlamentaris que no tinguin esmenes, per fi-
xar llur posicionament. Té la paraula, per a la defensa 
de les esmenes reservades, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, l’il·lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, senyores i se-
nyors diputats, agrair també la presència dels mem-
bres del Departament d’Empresa i Ocupació que són 
avui aquí, de les persones que vénen de les patronals, 
dels sindicats, del tercer sector, de totes aquelles per-
sones que estan interessades en un dels temes..., o en 
el tema, podríem dir, que més preocupa els ciutadans 
de Catalunya, que és la lluita per l’ocupació, la lluita 
contra atur.

Vull començar aquest parlament també donant les 
gràcies als companys diputats de la ponència: a la Me-
ritxell Borràs, a la Montse Capdevila, a la Inés Arri-
madas, al Rafa Luna, a la Laura Massana, que són els 
que hem estat a la ponència, on hem tingut l’oportu-
nitat d’intercanviar idees. Agrair també, en el procés 
d’elaboració, la feina feta per la lletrada, l’Anna Casas; 
la gestora; si m’ho permeten, pels companys que ens 
han assessorat a Esquerra Republicana, el Joan Camps 
i el Josep Ginesta. I també en el treball d’aquesta llei, 
que és molt tècnica, que portava molta feina feta prè-
viament, en el procés d’elaboració del projecte de llei 
per la gent del departament, singularment l’Angelina 
Puig, el Miquel Àngel Catalinas, la Gemma Brugués i 
molt especialment el secretari, en Joan Aregio.

Gràcies també, i val la pena dir-ho, molt especialment 
a tots els experts, a totes les entitats, a tots els agents 
econòmics, a tots els sindicats, a tots els alcaldes, als 
exregidors, als exdirectors del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i d’altres persones expertes en la matèria 
que en el tràmit de compareixences varen fer apor-
tacions molt valuoses –molt valuoses. Jo crec que és 
una llei que en el seu procés d’elaboració tots hi hem 
après, i escoltant els altres tots hi hem après.

Deixeu-me fer una petita reflexió sobre això, perquè 
el procés d’elaboració d’una llei és un procés laboriós, 
llarg, i és bo que sigui així, i és bo que sigui treballada 
sobretot quan tracta una matèria com és la d’ocupació. 
Però també és un moment on es produeix un dels mo-
ments més interessants de la tasca parlamentària, per-
què és quan es produeixen els diàlegs més francs, els 
més plens de contingut, on tots tenim la valentia d’es-
coltar, on tots tenim la valentia d’aprendre dels altres, 
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on tots tenim la valentia d’expressar punts d’acord i 
punts de discrepància; és el moment de la ponència, 
és el moment de les compareixences. Són moments on 
no hi ha aquesta pressió mediàtica i aquesta valentia 
per l’acord és més fàcil. És una llàstima que aquesta 
valentia per l’acord, aquesta manera de treballar quan 
no hi ha la pressió mediàtica, no s’allargui al conjunt 
de l’activitat parlamentària. De fet, a nosaltres ens 
agradaria que fos així, ens agradaria molt que sempre 
busquéssim aquest gest de valentia, que és el gest de 
buscar acords.

Hi ha hagut un esforç important en el treball d’aques-
ta llei, per part de tots els grups. Per part del nostre, 
que vam presentar 142 esmenes, de les quals 25 van 
ser recollides directament pel text; 80, transacciona-
des –per tant, amb molta feina al darrere–, i al final 
només n’hem hagut de retirar 31. Per tant, estem sa-
tisfets de tota la feina, de totes les idees que hi hem 
pogut introduir.

I m’agradaria ara passar, doncs, a explicar quin ha es-
tat el sentit de les esmenes que defensem i que hem 
defensat, i del text final, com ha quedat, per què el de-
fensem, d’aquesta llei tan important.

Tot aquest esforç val la pena de fer-lo, perquè tractem 
de la situació més important que preocupa els ciuta-
dans: la lluita contra l’atur. Es tracta de donar respos-
ta a la primera necessitat que tenen els catalans. D’un 
atur, que sí que és cert que està disminuint en l’atur re-
gistrat, en les estadístiques, en les llistes oficials, però 
massa a poc a poc; massa a poc a poc i mantenint-se 
estructuralment alt, amb algunes característiques que 
el fan diferent de temps passats. I per això també calia 
una llei d’ocupació.

Si als anys vuitanta i als noranta, si al segle passat les 
grans onades d’atur ens venien de processos de recon-
versió industrial que deixaven obsolets grans quanti-
tats de treballadors de cop i volta, ara la reconversió 
industrial passa cada dia a totes les empreses, a tot ar-
reu. I, per tant, contínuament hi ha treballadors que 
són considerats obsolets, que són considerats no com-
petitius i que són expulsats del mercat de treball d’una 
forma continuada. I, per tant, estem generant un atur 
que a vegades és difícil de solucionar, i hem de veure i 
hem de fer una llei que s’enfoqui a fer-ho.

I, per altra banda, aquests treballadors també es tro-
ben amb la desprotecció d’una reforma laboral, en 
paraules del ministre De Guindos, «extremadamente 
agresiva», que va trencar l’equilibri de les parts en el 
diàleg social, que va afavorir les decisions unilaterals, 
les modificacions de condicions unilaterals, i, per tant, 
ens trobem amb una economia que, per la seva evo-
lució tecnològica i per la seva desprotecció legislati-
va, deixa molts treballadors amb la dificultat d’encarar 
l’atur amb menys eines, amb més solitud.

Per això calia fer una llei. Per això calia fer una llei 
que apoderés les persones aturades. O, més que una 
llei, dues lleis, i encara en faltaria una tercera. Una llei 
que connecta molt directament amb la que vam apro-
var fa quinze dies, la del sistema de formació profes-
sional i qualificacions professionals –impulsada per 
la consellera Rigau, que ens acompanya–, que busca-

va això: donar les eines a les persones, que en aquest 
canvi tecnològic constant de la societat mantinguin 
la seva formació. I avui fem una altra llei que busca 
l’acompanyament de les persones aturades en tot el 
seu camí, des de l’atur fins a la feina. I ens queda pen-
dent la formació al llarg de tota la vida en altres àm-
bits que no són tant els productius, com és la formació 
d’adults, com és una llei de formació al llarg de tota 
la vida o formació d’adults, que creiem –que creiem– 
que caldria actualitzar.

Per tant, objectius de la llei d’ocupació: apoderar les 
persones ocupades; organitzar el conjunt d’activitats 
ocupacionals i serveis ocupacionals, que són molts i 
molt diversos en la nostra societat, hi ha molta gent 
que fa serveis ocupacionals i s’ha d’endreçar, o s’ha 
d’endreçar millor; traçar un recorregut continu... Ai-
xò és el que ens han dit molts experts moltes vegades 
en el tràmit de compareixences: cal que les diferents 
actuacions per trobar feina, per fer més ocupables 
les persones, segueixin un recorregut organitzat, co-
herent, lògic, que permeti parlar que podrem acom-
panyar-les, i coordinar tots aquests agents és un dels 
grans objectius de la llei. I cal també que tota aques-
ta organització d’actors diversos es faci a partir d’un 
lideratge públic, clarament públic, per un motiu molt 
senzill: per garantir que totes les persones aturades 
són tractades amb equitat i ajudar més aquelles que 
més ho necessiten.

Per tant, els nostres objectius i el fet pel qual avui do-
narem suport a aquesta llei són quatre elements..., o 
cinc elements, si m’ho permeten, fonamentals.

El primer: reconeixem el dret subjectiu a l’ocupabi-
litat, el dret de tota persona aturada a rebre serveis 
d’orientació, de formació i d’intermediació laboral, 
i que, si no li són prestats aquests serveis, pugui re-
clamar-los. Això és el que canvia, important, avui 
en aquesta llei, avui en aquest Parlament. I em sem-
bla que és un fet rellevant i una aportació de tots els 
grups: dels que donarem suport al text final i –ells ex-
plicaran el perquè– d’aquells que no el donaran però 
que també van fer aquesta aportació. I, per tant, el re-
coneixement d’aquest dret subjectiu és un pas enda-
vant del nostre país.

El segon, perquè es garanteix el caràcter de liderat-
ge públic de les polítiques d’ocupació. Això no vol dir 
que tot es faci des de l’Administració pública; és que 
no passava abans d’aquesta, llei tampoc, i és que pot-
ser fins i tot podem dir o hem de dir que tampoc és de-
sitjable que sigui així. Perquè si del que es tracta és de 
dinamitzar l’activitat econòmica, crear llocs de treball 
i facilitar a les persones que trobin llocs de treball, i 
els llocs de treball es fan en l’entorn privat, aquesta 
és una llei que ha de coordinar molt bé sota l’interès 
públic i sota la tutela pública el que és el treball con-
junt de públics i privats. I és inimaginable un sistema 
d’ocupació que no compti amb la coordinació de tots 
els actors, també actors privats de caràcter lucratiu o 
de caràcter social; tant és, però actors de tota forma.

Tercer element important de la llei i que fa necessari 
que avui l’aprovem, i que no aprovar-la seria una ir-
responsabilitat: l’LRSAL, la llei estatal que ha deixat 



Sèrie P - Núm. 112 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.2  73

els municipis despullats de funcions importantíssimes 
que els seus ciutadans els reclamen, deixa les admi-
nistracions locals sense marge d’actuació en l’àmbit 
de les polítiques d’ocupació. Ara que tenim tants nous 
alcaldes, vagin i preguntin-los si poden seguir fent la 
seva feina d’alcalde i respondre als seus ciutadans bé 
sense fer polítiques d’ocupació. 

Per tant, el paper de l’Administració local és fonamen-
tal, i el paper de l’Administració local ha estat dura-
ment agredit pel Govern de l’Estat. Per tant, és abso-
lutament necessari que avui aprovem aquesta llei per 
articular el treball dels municipis i de les administra-
cions locals de forma conjunta. I fer-ho no és només 
per recuperar o per donar un paper que l’Estat vol 
treure als ajuntaments, sinó també per treballar millor 
conjuntament, sinó per dir: «Escolti, potser algunes 
microactuacions les hem d’agrupar, potser és bo que 
partim d’una dimensió més gran d’actuació en l’àm-
bit local, segur que és bo que les diferents comarques 
de Catalunya aprofitem actors que poden fer aportaci-
ons en aquells territoris.» I tots coneixem fundacions, 
patronals, sindicats, associacions empresarials, que 
tenen coses a aportar a cadascuna de les comarques, 
potser que els tinguem en compte, i potser que afavo-
rim també una nova eficiència que no existia fins ara, 
i que amb aquesta llei no existirà demà mateix però 
tenim el deure de desenvolupar-la, que és dir: «Home, 
aquells que fan polítiques de promoció econòmica a 
nivell local han d’anar sempre de la mà dels que bus-
quen feina als aturats.» Qui dóna llicències d’activitat, 
l’Administració local, és qui sap els treballadors que 
necessitarem. Té sentit que les polítiques de promoció 
econòmica vagin de la mà de les polítiques d’ocupa-
ció? El que no té sentit és que no hi vagin. I, per tant, 
aquest és un element importantíssim de l’estructuració 
territorial que amb aquesta llei es pretén crear.

I després hi ha una sèrie d’elements qualitatius, que 
desgranarem ara més endavant, de millora de la situ-
ació actual que creiem que són importants. En voldria 
destacar un que amb la llei no el resoldrem, però sí 
que la llei mandata el Govern a fer-ho, i per tant s’ha 
de fer després, que és una forma de relació amb els 
diferents actors més estable. La llei crea les eines es-
tratègiques per treballar, l’estratègia, el pla de desen-
volupament de les polítiques ocupacionals –de fet no 
les crea, les actualitza, perquè ja existien–, i dóna el 
mandat de treballar amb contractes programa estables 
allò que fins ara hem fet amb convocatòries anuals, 
que arriben quan arriben, molt sovint perquè des de 
l’Estat ens arriben molt tard, i que fan treballar tota 
la gent, tota la munió d’entitats i d’organitzacions que 
treballen perquè la gent trobi feina, d’una forma més 
desorganitzada.

I, finalment, hi ha una reflexió que nosaltres també vo-
lem fer. És a dir, aquesta llei crea el Servei d’Ocupació 
de Catalunya ideal des d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya? No. Ja ho diem. No. I ho diem molt clarament, 
ho diem clarament a partir d’una disposició addicional 
tercera, que alguns grups van considerar que hi havien 
de recórrer i que s’hi ha recorregut, i que nosaltres ja 
l’hem escrit d’una forma que esperem que s’adapti al 
marc jurídic, i que creiem que s’adapta al marc jurídic, 

tot i que amb el Constitucional que tenim, doncs, en 
fi, és imprevisible –és imprevisible–, però en què diem 
una cosa molt clara: per fer les polítiques d’educació 
ben fetes en un país, les actives i les passives s’han de 
treballar juntes. De fet, és el que passa a tots els països 
d’Europa que són de referència per a nosaltres. No n’hi 
ha cap, de país d’Europa..., fins i tot els que hem es-
coltat en el tràmit de compareixences, i ens ho han dit 
molts experts..., que no treballin les polítiques actives i 
les passives juntes. No n’hi ha cap, dels de referència. 
Les han de treballar juntes. I, per tant, nosaltres diem, a 
la disposició addicional tercera, per tant a l’articulat de 
la llei, que han d’anar juntes. En quin sentit? La inter-
pretació de l’articulat es troba a l’exposició de motius, 
com a totes les lleis: en el sentit de treballar cap a un 
SOC diferent, cap al SOC del nou país que voldríem.

I el SOC del nou país, com seria, el SOC del nou país 
que volem i que farem? Doncs, home, un SOC que té 
un personal en proporció als aturats que hi ha al país. 
Per exemple, a Alemanya això està fixat per llei. En el 
nostre país això no ho podem fer, perquè la quantitat 
destinada a polítiques ocupacionals no la decidim nos-
altres i l’ofec econòmic de la Generalitat és extraordi-
nari. En un SOC del nou país el que voldríem és que 
les polítiques actives i les passives anessin juntes, cosa 
que és una obvietat. De fet, s’ha de ser molt naciona-
lista, nacionalista espanyol, en aquest cas, per estar en 
contra d’aquesta obvietat. Perquè a Europa tothom sap 
que les actives i les passives han d’anar juntes.

Per tant, per nosaltres, insistim, el fet de reconèixer 
el dret subjectiu a l’ocupabilitat, el dret de tota per-
sona aturada a rebre serveis d’orientació, de formació 
i intermediació, que tota persona aturada pugui re-
clamar aquest dret, que aquest dret vagi acompanyat 
d’articles que defineixen clarament la igualtat d’accés 
i l’adaptació de les actuacions al perfil de les perso-
nes, i això porta explícit en la llei també el reconei-
xement del model català d’inclusió laboral de la dis-
capacitat..., jo crec que en molts articles i en el tràmit 
parlamentari ha estat molt important aquesta incor-
poració, hem reconegut la feina i la metodologia de 
treball amb suport, la feina de les empreses d’inserció 
també amb els col·lectius amb més risc d’exclusió so-
cial, la coordinació dels sistemes d’FP amb el sistema 
de formació professional i el fet fonamental que tota 
formació ocupacional ha de donar lloc a un certifi-
cat de professionalitat. És a dir que el que busquem 
amb aquesta llei, fonamentalment, és acompanyar to-
ta persona aturada perquè faci el seu currículum, per-
què estigui més forta davant del mercat laboral per 
poder trobar feina.

Nosaltres volem també expressar que la unió de les 
polítiques actives i passives, com deia ara, ha de ser 
una cosa que hauria de ser amb compromís de tots 
els grups, en els àmbits que puguem, en el treball de 
futur, que donem també, a banda de les millores que 
avui incorporem..., aconseguim també per al futur les 
millores que voldríem. Això creiem que s’ha de fer i 
que es podrà fer des de la plena sobirania, i creiem que 
és molt difícil fer-ho –si em permet un minut, presi-
denta– en les condicions actuals.
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En definitiva, hi ha molts actors que treballen en la 
prestació de serveis ocupacionals, i se’ls ha de do-
nar un marc d’organització des del lideratge públic; 
cal posar les polítiques d’ocupació directament con-
nectades amb les polítiques de promoció econòmica; 
cal donar un paper al món local que l’LRSAL li vol 
treure, i volem els ajuntament actius i treballant ple-
gats; cal coordinar totes les polítiques d’ocupació i do-
nar-los estabilitat i continuïtat en el temps; tenir eines 
de planificació i de coordinació, per exemple els ins-
truments operatius que posa la llei, un sistema d’infor-
mació únic, també és un element de coordinació.

En definitiva, el que ha de pretendre aquesta llei i el 
que volem que s’aconsegueixi amb el seu desenvolu-
pament és l’acompanyament de les persones, de totes 
les persones a tot el territori, des de la situació d’atur 
que hem de combatre fins a la feina. Ens dotem d’una 
eina. L’important és com la farem servir.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honorable 
conseller, també saludar tots els que ens acompanyen 
a l’hemicicle, i donar les gràcies també gairebé a tots 
ells, perquè d’una manera o altra han participat en el 
redactat o en el desenvolupament d’aquesta llei, mal-
grat que un cop va entrar al Parlament hi hem treballat 
els diputats. 

Bé, en tot cas, donar les gràcies al senyor Aregio es-
pecialment, perquè realment vam trobar en ell la vo-
luntat inicial perquè el Grup Parlamentari Socialista 
s’afegís a donar suport a aquesta llei, però malaurada-
ment no s’ha traduït en el resultat final. En tot cas, ens 
sap molt greu.

També agraïments, com abans també deien els meus 
predecessors, a l’Anna Casas, la lletrada, que ha tingut 
molta paciència amb nosaltres; la gestora, la Montser-
rat Alcàcer; la Núria Lucena, en tot cas, la correcto-
ra d’Assessorament Lingüístic; la Gemma Brugués, 
també; el senyor Casares; tots els membres també del 
Consell de Direcció del SOC, amb alguns d’ells hem 
treballat també abans, durant..., després ja no tant, 
perquè era feina del Parlament. 

Deixin-me també que em situï en el marc del meu 
grup parlamentari, o de l’equip jurídic del grup parla-
mentari: la Rita Roigé, i també l’Odile; també l’equip 
d’experts que al grup parlamentari ens assessoren; 
també l’equip de la sectorial d’ocupació; els mestres, 
especialment els mestres Cesc Castellana i Josep Ma-
ria Rañé, l’exconseller, que amb la seva saviesa i l’ex-
pertesa jo crec que ens han permès, des de la seva ex-
periència també de governs de la Generalitat, a l’Estat, 
i també des del món sindical, per exemple, també..., 
d’altres persones expertes, o l’Elena Alarcón, recent 
flamant nova tinent d’alcalde de Viladecans. Jo crec 

que la seva expertesa també ens ha fet que pogués sim 
fer molt bones aportacions amb un munt d’esmenes, 
que crec –les que han quedat recollides, malaurada-
ment, no les que hauríem volgut, i després m’hi refe-
riré– que han millorat, si més no, la comprensió i el 
redactat del text.

També vull fer un especial agraïment al president del 
grup parlamentari, el Miquel Iceta; també als porta-
veus, l’Eva Granados i el Maurici, perquè han dipo-
sitat la confiança plena en aquesta diputada per poder 
abanderar, en aquest cas, aquí al Parlament..., fer-me 
portaveu del model de polítiques d’ocupació que te-
nim des del Grup Parlamentari Socialista, des del Par-
tit Socialista de Catalunya.

I també, en tot cas, avui no ens acompanya, l’Olga 
Campmany; l’Angelina, que sí que hi és, també des 
d’un treball segurament més callat o més discret..., pe-
rò també molt bona feina. Així, també, els membres 
de la Federació de Municipis, amb els quals també 
hem tingut molt bones reflexions al respecte.

Bé, fet el capítol d’agraïments, podem dir que la llei 
arriba en un context..., després de cinc anys gairebé de 
govern de Convergència i Unió..., en el qual podem dir 
que, segons l’EPA, l’enquesta de població activa, que 
és l’element de referència que a Europa s’utilitza per 
als indicadors d’atur i d’ocupació, tenim avui..., i s’han 
perdut 219.000 llocs de treball a Catalunya. Ja sé que 
al conseller no li agraden aquestes dades, però aques-
tes dades són les que s’utilitzen de referència. Aquest 
fet, i ho hem dit altres vegades, ha suposat també que 
hi hagi un increment d’atur de 52.800 persones i un 
increment del desànim laboral també de 51.800 per-
sones, i 95.900 persones que han marxat a fora. I pel 
camí, durant aquest període, durant aquest temps, en 
matèria de polítiques d’ocupació, s’han deixat perdre 
competències. S’han deixat perdre recursos econò-
mics de l’Estat. És veritat, s’han reduït més del 50 per 
cent, els recursos de l’Estat que venien per a polítiques 
d’ocupació. Però també s’han deixat de posar recursos 
propis en un 100 per cent. I ens han entretingut amb 
un aparent debat de la Llei del sistema d’ocupació i 
del SOC, una llei que finalment sembla que aprovaran 
Convergència i Esquerra Republicana.

Creiem que aquest no és un bon balanç. A nosaltres 
no ens agrada, aquest balanç. I ara em referiré..., per 
què des del Partit dels Socialistes creiem que la Llei 
d’ocupació de Catalunya resultant de la ponència del 
Parlament no és la llei que requereixen, que necessi-
ten, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. I, per 
tant, des del PSC no podem donar-hi suport, per dife-
rents motius.

El primer: l’objecte de la llei creiem que no respon a 
un objectiu material ni clar ni determinat. És difús; li 
manca la concreció necessària per entendre que real-
ment aporta millores, pel fet de ser aprovada, a les po-
lítiques públiques d’ocupació. Tot allò que la llei que 
s’aprovi avui fa ho permet la llei que ja tenim. Tampoc 
no vam entendre els motius que justificaven la trami-
tació del projecte per reducció de terminis, pel proce-
diment d’urgència. En tot cas, ja ens els explicarà la 
senyora Borràs, atès que tampoc no s’ha produït un 
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debat a fons, ni sincer, aquí al Parlament amb els di-
ferents grups parlamentaris. Tampoc per què els tre-
balls de la ponència es van fer de forma precipitada. 
Primer, tranquils; després, tot ràpid. I opaca, si m’ho 
permeten. Opaca, sense tenir la possibilitat de quines 
transaccions estaven a la vista de tots. S’han negociat 
transaccions de forma bilateral, però no de forma mul-
tilateral, que tothom en poguéssim estar al cas i potser 
que poguéssim també ser-ne partícips. 

Per tant, no hem trobat, no hem sabut trobar, la volun-
tat de recerca de consens amb els grups parlamenta-
ris, si més no la que requereix la transcendència que 
s’ha volgut donar al projecte de llei, tenint en comp-
te la incidència que ha de tenir, la incidència real que 
ha de tenir, en les polítiques d’ocupació i de formació 
dels ciutadans. I el consens es teixeix amb complicitat 
i bon fer, que han mancat, si m’ho permeten. I sobretot 
ho podem dir perquè ho hem fet amb altres lleis. Ho 
hem vist i l’hem trobat, en altres lleis. I agraïm que 
també ens acompanyi avui la consellera Rigau; vam 
trobar a faltar el conseller Puig al debat de la Llei de 
l’FP. Perquè, justament, nosaltres ens vam creure que 
era un debat que havia d’anar conjunt i que havien de 
tenir una vinculació molt més estreta de la que real-
ment han acabat tenint, totes dues lleis.

Què ens permet, la nova llei? Ho vam dir en aquell 
moment, ens ho vam preguntar i ens ho tornem a pre-
guntar: crea més ocupació? No. Preveu més recursos 
per garantir més qualitat en els serveis públics? No. 
Què volíem des del PSC que ens permetés tenir o in-
corporar, aquesta llei? Poder garantir el dret subjectiu 
dels ciutadans i ciutadanes d’uns serveis i programes 
d’informació, formació i acompanyament a les perso-
nes aturades; ser més eficients, efectivament, amb els 
recursos que vénen de l’Estat –potser això s’ha acon-
seguit parcialment–, i equiparar-nos a Europa en qua-
litat i oferta de serveis mínims d’ocupació; aquell 0,5 
per cent del PIB que sempre hem dit, des d’aquest 
grup parlamentari, i crec que a ningú se li ha amagat 
que aquesta ha estat la nostra fita, el nostre objectiu en 
tot moment.

Per tot això, creiem que aquesta és una llei més d’apa-
rador que de realment transformació de cap model; no 
aporta cap compromís en l’organització, en les funci-
ons i en el pressupost d’un servei públic d’ocupació 
d’un país avançat. En tot cas, té bastant menys com-
promís, al nostre entendre, que la mateixa llei estatal. 
Per tant, és una declaració d’intencions –bones inten-
cions, segurament– que no serveix per ajudar real-
ment els aturats i les aturades o les persones que bus-
quen una millor feina.

Ni l’article controvertit –amb el senyor Aregio ho hem 
discutit algunes vegades–, l’article 1.d, que parla sobre 
el dret subjectiu..., no garanteix res, al nostre enten-
dre. Garantir el dret a l’ocupabilitat és com garantir el 
dret a un indicador. És a dir, l’ocupabilitat és com la 
febre, la tenim alta o baixa, i, per tant, garantir el dret 
a tenir febre o a tenir ocupabilitat no és garantir res. 
El que s’ha de garantir són els serveis que et perme-
tin combatre o millorar l’ocupabilitat, com necessites 
els serveis que et permetin reduir la febre. Per tant, 
aquest, per nosaltres, era un element clau. I el que diu 

la llei, l’article 1.d, és garantir el dret a l’ocupabilitat. 
Per tant, per nosaltres això no és el que pretenia o ha-
via de ser l’objectiu de la llei.

Per altra banda, creiem que la llei ens acaba proposant 
un model certament centralitzat d’organització terri-
torial. Per què? Perquè no ha acabat donant el liderat-
ge al territori. El lideratge l’ha de tenir el territori. De 
fet, el senyor Amorós parlava de la concertació, com 
si no s’hagués pogut fer mai, la concertació. Bé, nos-
altres –i aquí amb el senyor Garrofé, que ens acompa-
nya– hem tingut una bona experiència de concertació 
al territori, i la lideràvem, des del territori. En aquests 
moments, això no és així. Ho ha de liderar el SOC i 
després... Per tant, no entenem com Esquerra no creu 
en el model, justament, que el territori lideri.

Al PSC vam presentar esmenes per configurar un mo-
del alternatiu, sòlid i consistent, basat en els estàn-
dards europeus de servei d’ocupació, garantint el dret 
subjectiu, com dèiem, a disposar d’un itinerari perso-
nalitzat, no d’un dret a l’ocupabilitat, un dret a uns ser-
veis per millorar aquesta ocupabilitat, amb un servei 
d’acompanyament durant tot aquest itinerari; estructu-
rar uns serveis públics amb una organització bàsica de 
servei públic –la nostra fita era un orientador per cada 
vuitanta demandants d’ocupació; aquest és l’estàndard 
europeu, i entenem que amb dos dies no hi podem ar-
ribar, però sí que ens hem de fixar aquest objectiu com 
a escenari–; millorar el model territorial basat en la 
descentralització i el treball de baix a dalt, i fixar uns 
compromisos pressupostaris per fer-la possible.

A més a més, a través de les esmenes, des del PSC 
hem volgut anar més enllà de l’ordenació del mateix 
sistema en què bàsicament se centra la llei. I no diem 
que no estigui bé. En tot cas, felicitar les persones, to-
tes les persones que han contribuït que això fos possi-
ble. També em refereixo..., i saludo, que no ho he fet 
abans, els representants del tercer sector, que la seva 
tenacitat també ha fet que els tinguéssim presents du-
rant la ponència, presents, i molt, perquè, doncs, van 
ser realment tenaços.

Com dèiem, també, establir un nou sistema de col-
laboració publicoprivada estable i transparent. Hem 
de dir que parcialment l’hem assolit, això sí. 

Establir un sistema de formació i qualificació profes-
sional plenament coordinat i integrat en un únic ens. 
I aquí la nostra esmena volia que tots els elements de 
formació i qualificació anessin vinculats i dintre de 
l’agència. No hi hem reeixit. I, en tot cas, aprofitem 
per dir-ho una vegada més: vam trobar el Govern i el 
Govern vam trobar que ens volia al seu costat amb la 
Llei d’FP i no l’hem trobat de la mateixa manera en 
aquesta llei. I ens sap, de veritat, molt greu.

Nosaltres, a més a més, creiem que, doncs..., en el seu 
moment vam retirar una esmena a la totalitat perquè 
vam arribar a uns principis d’acord amb el Govern, 
uns principis d’acord que es basaven en dos elements 
–el senyor Amorós abans hi feia referència–: és veri-
tat, l’Estat ens ha manllevat competències i, per tant, 
hem d’anar a Madrid a recuperar competències. El 
2011 teníem un model que tendia cap a aquesta des-
centralització i, de cop, es va arrasar. Per tant, hem 
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d’anar plegats. I li ho vam oferir, al Govern, de fer-ho, 
però no hem vist cap gest per poder assolir aquest ob-
jectiu, per recuperar competències i tenir-ne més, fins 
i tot la gestió de les passives, senyor Amorós, sí se-
nyor, la gestió de les passives. Així ho hem incorporat. 

També, per això, plantejàvem altres coses: recuperar 
els recursos perduts; però també plantejàvem el dret 
subjectiu, tal com el formulàvem, més recursos i unes 
garanties de servei d’orientadors per a persones de-
mandants d’ocupació. No els hem trobat. Les nostres 
esmenes, justament totes aquelles que estaven en el 
principi d’acord per retirar l’esmena a la totalitat, han 
estat totes –totes– completament rebutjades.

Per tant, entenem i reiterem que no hi ha hagut el dià-
leg necessari, no hi ha hagut la voluntat, sincerament, 
necessària. Si vostès volien el consens, calia treba-
llar-lo, com així l’han treballat, com els deia, en mol-
tes altres lleis –la que ens ha precedit, de cooperatives. 
I a nosaltres ens hi han trobat, quan hi ha hagut real-
ment de fons aquesta voluntat. Han tirat pel dret. Per 
tant, en tot cas, tindran la seva llei. Nosaltres hem fet, 
crec, tots els esforços per millorar-la, i realment hem 
aconseguit millorar-la, tot i que, doncs, no incorpora 
aquells elements que per nosaltres eren fonamentals.

Nosaltres no podem participar d’aquesta llei, no ens 
en fem copartícips, perquè creiem que tan sols és la 
transposició tergiversada de legislació estatal, que ens 
vol fer creure que no és ni per ara pot ser, en paraules 
del senyor Amorós, el futur Inem de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’excel·lentíssim senyor Rafa-
el Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta... Senyor conseller, senyora conse-
llera, senyors diputats, en primer lloc saludar, doncs, 
totes les entitats que puguin estar convidades, que 
avui estan aquí seguint aquest projecte de llei d’ocupa-
ció, i, naturalment, també, els membres del Govern, el 
senyor Aregio i els que l’acompanyen a ell.

Donar i començar donant les gràcies, doncs, a totes les 
persones o companys del Parlament que han participat 
en aquesta ponència; vull dir, la senyora Inés Arrima-
das, de Ciutadans; la senyora Laura Massana, d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa; el senyor Oriol Amorós –també, eh?, també, 
encara que ha sigut una mica la discòrdia en alguns 
moments–, d’Esquerra Republicana de Catalunya; la 
senyora Montserrat Capdevila, amb la qual ha existit 
una bona relació en el tema d’arribar a molts punts en 
concret; la senyora Meritxell Borràs, evidentment, i la 
senyora Anna Casas, lletrada, i també, naturalment, 
la senyora Montserrat Alcàcer, que han fet una gran i 
extraordinària feina per ajudar-nos a poder treure en-
davant, doncs, aquest projecte de llei que avui presen-
tem.

També gràcies a tots els compareixents que hi van es-
tar, perquè, sense ells, sens dubte, ens hauria costat 
molt poder, doncs, en primer lloc, fer esmenes molt 
directes al que havia de ser la realitat d’aquest projecte 
de llei, i, naturalment, enriquir totes les visions i ob-
servacions que nosaltres poguéssim tindre al respec-
te. Per tant, gràcies a tots per la col·laboració directa, 
indirecta, positiva, negativa, neutral, però que ha fet 
possible que avui estiguéssim aquí.

Una llei que fa quatre anys que esperem rebre. Abans 
s’estava dient que és una llei que s’ha treballat moltís-
sim. Des del nostre Grup Parlamentari Popular, quan 
nosaltres els donàvem a vostès el suport, una de les 
condicions que nosaltres vam demanar per donar su-
port al Grup de Convergència i Unió, per donar suport 
al Govern, va ser aquesta Llei d’ocupació, que va du-
rar el que dura un telediari. 

Dic això perquè algú va ficant en dubte que no ens 
vam reunir, que no hi vam estar. Doncs jo li diré a 
vostè que sí. Amb l’anterior conseller a vostè vam 
tindre reunions, i hi vam estar, vam parlar... Ara, si 
quan canvia un conseller també canvia tota la filoso-
fia i canvia absolutament tot el que són les directrius 
o les orientacions del que és el Govern, doncs, una 
altra cosa serà. Però que no es pot ficar en dubte en 
cap moment que des del Grup Parlamentari Popu-
lar el senyor Coto i jo, precisament, vam tindre re-
unions a la conselleria treballant en aquest projecte 
de llei, que, al final, amb les presses del senyor Ar-
tur Mas, les presses que té pel sobiranisme i per fer 
aquests experiments o aquelles eleccions, que era el 
Govern dels millors, va quedar una altra vegada fora 
del que són les prioritats a Catalunya, que una d’elles 
i la més important és la creació de llocs de treball.

Després se reprèn una altra vegada, i al final, de pres-
sa i corrent –de pressa i corrent, sí, senyor conseller: 
de pressa i corrent–, vostès porten aquest projecte de 
llei al Parlament de Catalunya, de pressa i corrent. 
Molt treballat possiblement per vostès, però de pres-
sa i corrent. I no tan treballat amb els seus companys. 
Perquè aquesta ponència comença amb un debat entre 
Esquerra Republicana i Convergència i Unió, comen-
ça així. I acaba quan els ensenyen les dents, que vostès 
abaixen les orelles, i, al final, què fan?, el que Esquer-
ra Republicana els diu. I en aquest projecte de llei, que 
era importantíssim, amb el seu consens, un cop més 
passen vostès al que els demanen i volen a Esquerra 
Republicana de Catalunya, molt diferent del que ha 
estat la Llei de formació professional.

Doncs, aquesta és la història d’aquest projecte de llei, 
aquest projecte de llei que arriba amb rapidesa i que 
arriba amb enganys. Sí, sí: amb enganys. No hem 
d’oblidar que nosaltres vam dir, amb lleialtat i fideli-
tat, que si aquest projecte de llei no contenia cap arti-
cle que anés en contra dels principis constitucionals, 
nosaltres estaríem encantats de poder treballar-hi. I ai-
xí ho vam fer. I al final sap què van fer? Van dir: «No, 
no, no hi ha cap problema, és tot legal. No va con-
tra cap article superior, ni constitucional, ni res de res. 
No es preocupi, cap normativa superior.» Ha! I quan 
veiem el dictamen, vostès admeten una esmena d’Es-
querra Republicana de Catalunya, l’addicional tercera, 
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que vulnera per complet tots els principis constitucio-
nals, tots. Primer gol. 

Però, miri, drets i garanties, en aquest cas, els han dit 
que no tenen raó. I han tirat marxa enrere. I com vos-
tès han tirat marxa enrere, doncs, bé, continuem amb 
aquest principi de tirar aquesta llei endavant.

Per tant, jo li diré que el consens neix precisament 
quan vostès el que fan ara és presentar aquestes esme-
nes, fruit de garanties, amb la qual cosa nosaltres no 
ens podem sentir còmodes. Per cert, també votarem, 
en alguna esmena coincidirem amb Esquerra Republi-
cana, no tenim una altra..., perquè les esmenes que es 
fan al dictamen o fruit del dictamen de garanties són 
iguals, però simplement per això.

Què és el que nosaltres trobem a faltar en aquesta llei? 
Vostès al preàmbul no fan cap ni absoluta referència a 
lleis estatals, cap ni una. No existeix. Estructures d’es-
tat! Vostès parlen d’Europa, vostès parlen de l’Esta-
tut, i sembla que hi ha un buit total i absolut quant a 
normativa estatal; ni Constitució ni un munt de lleis i 
reglaments que existeixen en matèria d’ocupació i que 
afecten directament o indirectament el que és aques-
ta llei. No, no. A diferència de formació professional, 
que sí que compleix amb els preceptes del preàmbul 
de parlar de normativa superior, vostès, com estan 
pensant en una estructura d’estat, diuen: «No cal que 
ho fiquem, perquè, si demà, hipotèticament, som inde-
pendents, no cal que ho hàgim de suprimir.» 

Bé, la realitat de tot això és que vostès també fan..., i 
ometen unes qüestions, per nosaltres importants. Vos-
tès no donen molta importància a entitats que nosal-
tres sí que hi donem, i sobretot al territori: les cambres 
de comerç, per exemple; les obvien. I alguna esmena 
que nosaltres hem presentat i que la mantenim..., vos-
tès no estan d’acord amb això. Com poden no estar 
d’acord, al territori, a tindre en compte les cambres de 
comerç, conjuntament amb el que són les organitzaci-
ons empresarials? O les pimes, per exemple. Sap per 
què? Perquè vostès han arribat a un acord marc amb 
el que són les organitzacions sindicals i amb les orga-
nitzacions empresarials, i no han deixat que es pugui 
colar ni una sola agulla en unes altres entitats que te-
nen una connotació directa, inclús amb competències 
en temes de formació professional, a part de la regla-
da. Per això nosaltres vèiem aquest buit.

I ja li dic que una altra de les qüestions és que, quan 
estaven parlant, diu: «Escolti, les agències privades, 
les tindrem en compte.» Sí, sí; Esquerra Republicana 
ja ha fet tot el possible perquè no es tinguin en comp-
te. Les agències privades queden com una cosa residu-
al, simplement pel que són col·lectius d’especial difi-
cultat. La resta no existeix, no hi és, vull dir... Un altre 
gol, una altra qüestió que Esquerra Republicana a vos-
tès els ha fet anar i els ha fet portar...

Per tant, nosaltres, aquesta llei –o projecte de llei– 
no podem aplaudir-la, quan nosaltres, que som el que 
som –som un partit de centredreta lliberal–, creiem 
en la competència en el que és la creació de llocs de 
treball. Per això nosaltres diem que les agències pri-
vades hi tenen un paper importantíssim. Vostès, per 

complet, les fan desaparèixer i les deixen en un article 
com un residual.

Un projecte de llei que –nosaltres ja ho vam criticar– 
és un projecte de llei centralista, «yo me lo guiso, yo 
me lo como», on les parts implicades són les que pla-
nifiquen i executen, i després, quan vostès parlen del 
territori, sí que parlen del territori i, sobretot, i gràcies 
al Partit Socialista, han fet un incís molt important en 
el que són les administracions locals, però, de totes 
maneres, el centralisme de dirigir el territori és..., sí, 
sí, és important.

Continuem. Nosaltres veiem un altre tema que a nos-
altres ens hauria agradat, i ho vam demanar..., és que 
les avaluacions fossin externes. Nosaltres demanàvem 
que es pogués fer l’avaluació de les polítiques d’ocu-
pació per un òrgan extern. Vostès això tampoc ho han 
acceptat, i això molts dels compareixents ho estaven 
demanant: estaven demanant que l’avaluació, l’estudi, 
els fessin unes entitats externes. Sap per què? Per una 
qüestió òbvia, per una qüestió fàcil i senzilla: perquè 
si vostès se fan les pròpies avaluacions podem caure 
en el perill que vostès diguin que han fet el millor del 
millor del millor, quan realment això no sigui cert.

Quins són els motius que ens faran no votar-hi en con-
tra? Quins? La responsabilitat, la coherència, la neces-
sitat, i tindre una llei d’ocupació que fa quatre anys o 
més temps que havia d’estar aquí. Això és el que ens 
fa... Per això hem anat a buscar aquelles qüestions que 
a nosaltres nos poden justificar la nostra abstenció..., 
perdó, votar o abstindre’ns en el sentit de no votar-hi 
a favor.

Podem dir «no», i no diem «no», perquè era una llei 
desitjada, esperada, reclamada, fa molt de temps. 
I nosaltres ens adonem que l’única opció que teníem 
per fer el «no» era que se pogués tindre en compte 
l’esmena, sobretot i molt especialment, que d’alguna 
manera..., no «d’alguna manera», tremendament, afec-
tava el que eren les competències de l’Estat.

Per això nosaltres aquest projecte de llei el valorem 
en tant que parla d’emprenedors –important–, i més 
d’un cop. Nosaltres pensem que la formació professi-
onal no solament s’ha de basar, o l’ocupació, en el que 
és crear llocs de treball o mantindre llocs de treball, 
sinó també donar la possibilitat que molts puguin ser 
emprenedors.

Aquesta llei també parla i es basa molt en els grups 
que tenen una veritable necessitat o una especial ne-
cessitat de poder introduir-se, de poder trobar un lloc 
de treball.

També és veritat que aquesta llei ha fet un gran esforç 
per unificar criteris d’informació i per tindre en comp-
te el que estava molt reclamat, que era el tercer sector.

També és ben cert que en aquesta llei tenen un paper 
important les administracions locals, molt –sí, senyor 
conseller, molt–; però més des que grups que van fer 
esmenes i presentar esmenes els van fer a vostès que 
encara en tinguessin més que les que tenia.

Nosaltres, i pel temps que tinc, ens posicionarem a tra-
vés de les esmenes d’Esquerra Republicana, senyor 
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Amorós..., no les podem votar, amb l’excepció que jo 
li deia, però vostè entendrà que pel que vostès estan 
o el que nosaltres volem són mons diferents. Per tant, 
vostè ja ha volgut o el seu grup ja ha volgut, bastant, 
manipular al seu favor el que és aquest projecte de 
llei; al final, no ho ha aconseguit com ha volgut, però 
el feliciti també, perquè això serà la nostra abstenció, 
i no un «no».

Nosaltres votarem en contra de les esmenes d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida, perquè els 
nostres projectes, totalment, són diferents, no?: vostès 
tenen projectes com l’Ada Colau i nosaltres tenim uns 
altres projectes, que creiem, al nostre criteri, que són 
més reals i més positius.

I al final nosaltres votarem a favor i ens abstindrem 
en les esmenes del Partit Socialista, amb l’excepció, és 
evident, del que fa referència a les agències privades 
i el que fa referència a aquells apartats en què vostès 
parlen de polítiques passives, que nosaltres creiem que 
són competència de l’Estat.

El mateix nosaltres farem amb les esmenes de Ciu-
tadans. Algunes s’assemblen a algunes que nosaltres 
hem fet, però, sobretot, vénen a enriquir d’alguna ma-
nera el que és el projecte.

I mantenim les nostres esmenes, perquè les nostres 
esmenes vénen a reforçar el que li estàvem dient: la 
presència de les cambres de comerç, la presència de 
les pimes, la presència inclús del Consell de la Joven-
tut –que queda en dubte en el territori–, el que són les 
agències privades i el que és una major representati-
vitat de l’empresa privada, que és importantíssim que 
estigui dintre del que ha de ser aquest projecte i del 
que ha de ser l’ocupació.

Miri, si Catalunya va bé perquè el Govern, Conver-
gència i Unió, va votar a favor d’una reforma laboral 
que ha donat bons resultats, jo crec que amb aquesta 
llei encara podem tindre millors resultats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació té la paraula, per defensar les esmenes 
reservades d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, la diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, senyores i se-
nyors diputades i diputats; a les persones que ens 
acompanyen, també una salutació; als membres del 
departament, la senyora Puig, el senyor Torrecillas, la 
senyora Pascual, el Màrius, l’Isidre, la gent d’Amm-
feina i totes les persones que avui, doncs, ens acom-
panyen. En primer lloc, i malgrat les peculiaritats –li 
ho dic així–, les presses, també, que hi ha hagut, la 
mal entesa urgència amb què s’ha fet aquesta llei –que 
no sóc la primera que ho diu–, que al meu entendre, 
realment, no ha estat a l’alçada del que mereixeria la 
ciutadania de Catalunya, vull donar les gràcies, eh?, 
perquè, com diuen en castellà, lo cortés no quita lo va-
liente. Les gràcies, especialment, a la senyora Borràs, 

que ha estat també la ponent –les presses també supo-
so que l’han pressionat a ella–; al senyor Amorós; a la 
senyora Capdevila; al senyor Luna; a la senyora Arri-
madas, i molt especialment també a la lletrada Anna 
Casas, que tant en ponència com fins avui, i com sem-
pre que hem tingut ocasió de treballar, fa que les coses 
siguin més fàcils per a tothom, i també a la senyora 
Alcàcer, que suposo que ha estat molt marejada amb 
els papers, amb les transaccions fins a darrera hora.

Com deia, aquest «tenim pressa» imposat a una llei no 
va –no va. És incompatible, primer de tot, amb cre-
ar un marc normal, estable, tranquil, per treballar en 
profunditat. S’ha dit abans: la van pactar en l’acord 
de legislatura, ja es parlava fa quatre anys, en parlem 
fa molt temps, d’una nova llei del SOC; per tant, les 
expectatives posades en aquest bon treball..., tal com 
s’ha fet, no ha estat possible. Diríem que, amb tant de 
temps que hem tingut, hem arribat en temps de pròr-
roga, gairebé als penals. En aquest sentit és una autèn-
tica llàstima.

S’ha més o menys dit, però jo vull dir-ho: és que no 
és possible fer cinquanta-cinc compareixences només 
en dos dies, limitar el temps d’intervenció d’aquests 
convidats tan potents que teníem, limitar-nos inclús a 
nosaltres mateixos; que això de vegades està bé, però 
limitar els convidats no em sembla normal. Però que 
la ponència es tanqui en fals, que moltes, sí, moltes de 
les persones que també estaven fent altres lleis a la ve-
gada, per aquestes urgències o per altres d’importants, 
ens trobéssim que un dia, aquell dimarts, ja no hi ha-
via ponència... Això ha passat; es va tancar. Després 
es va buscar el moment, l’espai i qui va poder més, qui 
va poder menys..., sí, però es va tancar. El dia que vam 
votar el dictamen en comissió..., per això estàvem tots 
com estàvem, perquè no sabíem ni el que votàvem; hi 
havia gent que no sabia ni si hi tindria les transaccions 
incorporades. Això ha passat fins avui, això és fruit 
del diàleg. Avui, fins avui a les deu, hem tingut trans-
accions. Això és fruit potser d’un diàleg més bilateral, 
com s’ha dit, no multilateral, però el dia del dictamen 
era així, vam tenir-ho gairebé en el moment.

La forma de vegades també determina la voluntat 
d’arribar o no a aquests consensos. I el cert és que 
aquest consens potser no ha estat el més practicat en 
ponència. Ho dic també perquè de vegades no sabi-
es, el que se t’havia acceptat, per què se t’acceptava, 
ningú t’ho comentava, potser en un moment, i des-
prés se’t rebutjaven coses en les quals no tenies ca-
pacitat de saber per què, això, havia passat. Per tant, 
els dos grups que donen suport al Govern segur que 
han treballat molt intensament –així ho han dit–, però 
els altres n’hem estat, d’alguna manera, al marge; no 
perquè se’ns digui que no –podem entendre-ho, hi ha 
models diferents també–, sinó perquè no hem pogut 
parlar d’aquest no, no?

Ara he parlat de la forma, i la qüestió podria ser su-
perable, jo crec, no?, hi ha gent que ho ha intentat su-
perar també fins al final. Però aquesta llei, pel nostre 
grup, ja partia de problemes inicials, motius pels quals 
nosaltres sí que vam mantenir l’esmena a la totalitat. 
I, tot i així, en la meva intervenció, jo vaig dir que vo-
lia una llei, però voler una llei també vol dir fer-te-la 
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teva, fer-la nostra, i això no ens ha estat possible. Per-
què és el fons el que determina el nostre vot, que serà 
un no. El determina perquè no ens hi sentim reflectits 
ni creiem que pugui esdevenir un instrument útil per 
fer front als reptes presents i futurs. En part s’ha avan-
çat, jo ho puc reconèixer; però no és suficient, ni molt 
menys.

Mireu, un dels punts era el nom de la llei, que, incom-
prensiblement, va arribar aquí amb el nom canviat, 
apartant del text, doncs, la paraula «públic». Això s’ha 
recuperat, d’això ens alegrem, i aquest era un dels mo-
tius, perquè el nom sí que fa la cosa, com vaig dir, i 
aquí era una cosa important. Però, si tornes al fons, el 
fons continua sense massa variacions en positiu.

La nostra principal oposició i el principal objectiu en 
les esmenes era poder frenar la privatització del SOC. 
Senyor Luna, no es preocupi, que la porta està ben 
oberta perquè el SOC pugui ser privatitzat, no s’ha de 
preocupar per a res. Sí, en l’article 16, on es parla de 
la intermediació i on finalment ha quedat que s’obren 
les portes a agències de col·locació privades; talment, 
senyor Amorós, talment, com mana el PP en la seva 
reforma laboral, talment, amb un afegitó –amb un afe-
gitó– que diu: «per a col·lectius especials». «Col·lectiu 
especial» és un col·lectiu major de quaranta-cinc anys, 
que es treu una ordre per 45 o 50 milions? És un col-
lectiu especial? Aquests 50 milions es donen a enti-
tats privades, una ordre de l’abril? Per què al final de 
què en diem «col·lectiu especial»? El que hem procu-
rat amb les nostres esmenes és que les persones que sí 
que treballen amb col·lectius d’especials dificultats de 
debò poguessin tenir el seu espai potent aquí. El col-
lectiu especial el determinarà el senyor o senyora que 
en aquell moment estigui governant. O sigui que, se-
nyor Luna, tranquil, que és completament obert.

No ho vam convertir..., vam entrar a treballar per cap-
girar-ho, i en aquest sentit, doncs, és aquesta transpo-
sició. I ens fa por el risc, perquè la privatització, més 
que re, no és postural: és que qui ens diu que és més 
eficient la privatització?, i qui ens diu que és més efi-
caç? I nosaltres pensem que posa en risc l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats en l’accés. I ho pensem i ho ve-
iem així, i no ho veiem d’altra forma. I, de fet, van ha-
ver-hi moltes veus, en aquestes cinquanta-cinc compa-
reixences, que també ho veien d’aquesta manera.

Òbviament, senyor Puig –que fa mala cara–, nosaltres..., 
no va ser un «no, no». Nosaltres vam fer una esmena on 
deia que proposàvem que només les entitats sense afany 
de lucre –sense afany de lucre– poguessin mitjançar, i 
únicament en col·lectius de veritat d’especial dificul-
tat. Això no s’ha acceptat. No era un no perquè no –no 
era un no perquè no–; era un no perquè volem que el 
SOC continuï sent aquest pal de paller. Volem preser-
var el SOC, així de senzill, i el seu servei d’intermedi-
ació, principalment. I els col·lectius especials els han de 
fer persones que treballen amb col·lectius especials i no 
persones que fan negoci amb la formació.

L’altre gran valor que volíem donar-li a la llei és que, 
des de l’orientació fins a la col·locació, passant per tots 
els espais, fos un dret subjectiu de les persones al llarg 
de la vida. I, senyor Amorós, un dret exigible no ha 

d’estar condicionat a pressupost. I això no ens ho han 
acceptat –no ens ho han acceptat. Això és un dret exi-
gible; un dret exigible s’exigeix, per tant, ha de tenir 
un pressupost. És així, no és el dret a la «pataleta»: un 
dret exigible ha de tenir pressupost. I, en principi, el 
dret subjectiu quedava contemplat només com el dret 
a tenir una cartera. I crec que en les esmenes que han 
anat entrant al final queda com el dret a l’ocupabilitat, 
que, per nosaltres, també, en aquest sentit és insufi-
cient.

La part principal, que ja la vam dir en l’esmena a la 
totalitat: escoltin, sense pressupost? Què és una llei 
sense pressupost? Per què no van valorar incorporar la 
nostra esmena on reclamàvem dotació pressupostària 
que inclogui un pressupost suficient? El que dictamina 
la mitjana europea, el que es practica. I ara diré la xi-
fra perquè em fa vergonya, fins i tot, que no es pugui 
arribar a això: un 0,5. Amb la que està caient, amb les 
persones que no es poden formar, amb les persones 
que no tenen orientació, amb les persones que no te-
nen feina, un 0,5 del PIB és molt? És molt per a go-
verns que reiteradament no han posat mai del seu pro-
pi pressupost, de la seva pròpia butxaca, diners per al 
SOC, diners per a les polítiques actives. Sempre els 
fons han vingut o d’Europa o de l’Estat, que malaura-
dament, com s’ha dit, s’ha retallat. Només el parènte-
si del Govern d’esquerres va posar fons per poder fer 
aquestes polítiques. Per tant, tot serà com sempre: no 
es posaran al centre les polítiques actives.

Per aquest motiu també suposem que no s’han acceptat 
esmenes per fer aquest SOC pal de paller, on els profes-
sionals que hi treballen puguin ser reconeguts i adaptar, 
diríem, el SOC també als estàndards europeus. I ens ho 
van dir les compareixences, que van estar estupendes. Ja 
ho sabien, però ens ho van tornar a dir. No se’ns ha ac-
ceptat que hi hagués un professional per a cada setanta-
cinc persones, tal com es fa a Europa. Això tampoc s’ha 
acceptat.

En aquest pal de paller, òbviament, res a parlar tam-
poc, doncs, d’una cosa, diríem, tan testimonial de ve-
gades, tot i que potent, que és que en el preàmbul no 
se’ns ha acceptat reconèixer el paper que juguen i han 
jugat els professionals del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, des dels inicis fins avui, en un context ara ma-
teix advers per la crisi, per les retallades, per la greu 
situació d’atur, que han de fer un esforç addicional per 
poder fer efectives les competències que tenen enco-
manades per la ciutadania. No se’ns ha acceptat en el 
preàmbul. No ho entenc. És un reconeixement: hem 
reconegut el tercer sector, hem reconegut el treball 
amb suport, hem reconegut les universitats, hem reco-
negut la joventut. No podem reconèixer els professio-
nals del SOC, que són els que hauran de tirar aquesta 
llei endavant? No. El desastre ja ve... (veus de fons), en 
el preàmbul no hi és. El desastre ve del 2012. Quan 
més forta era la crisi vostès van desmuntar el SOC, 
van acomiadar 1.500 persones treballadores, van po-
sar en pràctica l’austeritat amb els qui són punta de 
llança en la lluita contra l’atur, que són els professio-
nals, 1.500 persones treballadores del SOC. Sí.

També vaig defensar, en aquest sentit, a la presa en 
consideració i en les esmenes, al llarg de la ponèn-
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cia també, que... –el Consell de Garanties..., és pel 
que també vam portar-hi la llei–, el fet, doncs, de 
l’autonomia municipal i les seves capacitats. Volíem 
introduir millores i elements en la coordinació i en 
la concertació entre l’Administració local i l’autonò-
mica i la Generalitat, i hem trobat que el text ha que-
dat bastant al revés, amb un paper bastant més deci-
siu per part de la Generalitat respecte als municipis. 
Per dir-ho una mica ras i curt, preferíem una con-
certació territorial més de baix a dalt que no pas de 
dalt cap a baix, no? Encara la Generalitat ordena, en 
aquest sentit, massa, no?

Bé. El finançament..., i aquí ens posarem també en 
aquest sentit d’acord, i en les esmenes al Consell de 
Garanties Estatutàries, el fet que el finançament és 
cabdal. Ha d’haver-hi una exigència per part, doncs, 
del nostre Govern, però també en allò que l’Estat ha 
manllevat, no?, o no ens ha donat, o que ha retallat. 
I perquè aquesta manca de finançament, com la manca 
de no poder tenir les polítiques actives traspassades, 
impedeix realment una bona governança del sistema i 
una bona, diríem, capacitat normativa. I per això nos-
altres en el tema de l’addicional tercera, doncs, i en les 
esmenes transaccionades hi estem d’acord. És a dir, 
nosaltres, doncs, volem les passives i per això vam fer 
una esmena al respecte, com a mínim per iniciar, di-
ríem, uns treballs, almenys de fer treball en comú per 
poder-hi avançar, no? Com més avancem millor.

Vull reconèixer, també, que hem fet una tasca impor-
tant en la qüestió de biaix de gènere –això ho hem ex-
pressat tots els grups–, hi està incorporat. Em sembla 
substantiu vist el que patim les dones, doncs, a l’atur, 
amb majoria. Ho deia abans, el treball amb suport, el 
reconeixement al tercer sector social. Nosaltres l’in-
corporàvem en el Consell de Participació, juntament 
amb l’economia social, les universitats. I sí que no 
compartim com ha quedat, perquè nosaltres –i crec 
que Esquerra també ho volia així– volíem fora, dirí-
em, les empreses privades, col·laboradores, fora del 
Consell de Participació. No ho compartim. Creiem 
que havia de ser una governança més pública, en 
aquest sentit.

També l’avaluació, tot i no ser com nosaltres volem i 
desitgem, jo reconec que hi ha un avanç, perquè al-
menys hi és, perquè costa molt en aquest país que 
qualsevol proposta política tingui mecanismes d’ava-
luació, perquè les decisions podran prendre’s millor 
amb aquesta avaluació.

En definitiva, jo, pel temps que em queda..., i vull 
acabar amb un parell de reflexions abans de posicio-
nar-me sobre les esmenes dels altres grups i les trans-
accionades. Una, la llei potser ordena, però la llei no 
canvia l’escenari, la llei no transforma, no ho podrà 
fer. I el pressupost és fonamental i no veiem aquesta 
vocació. La llei transposa, com he dit abans, serveix 
bàsicament per transposar una llei de l’Estat que nos-
altres hem combatut fermament, com és la reforma la-
boral. Això és principal per a nosaltres.

I la segona reflexió: no es pot obviar l’impacte negatiu, 
claríssim, d’aquesta reforma feta pel Partit Popular i 
Convergència i Unió, que fa que totes estiguem més 

precàries, que els salaris siguin baixos, que no hi hagi 
opcions per a les persones de formar-se ni educar-se. 
I tota aquesta qüestió d’una ocupació més precària i 
amb baixos salaris fa una ocasió que impacta directa-
ment sobre les polítiques d’ocupació perquè com més 
atur menys gent que cotitza i, per tant, menys diners 
cap a polítiques actives, que són amb el que es finan-
cen les polítiques actives. I això és un drama per a 
tots. Per aquí pateix l’atur, per les polítiques actives i 
per poder-hi fer... Per tant, senyor Puig, demani la reti-
rada de la reforma laboral si realment creu que pot fer 
un servei de debò a les persones aturades a Catalunya. 
Sense aquesta màxima difícilment ens en sortirem, ni 
amb la llei ni amb res.

Les esmenes? Intentarem fer, diríem, les votacions 
aproximades d’allò que compartim; ens abstindrem en 
d’altres que queden, diríem..., pel fruit de com ha anat 
també. I, òbviament, al senyor Luna, tranquil, que nos-
altres, com que tampoc compartim el model, no vota-
rem les seves, i així quedem, en aquest cas, en un em-
pat tècnic.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans té la paraula la diputada Inés 
Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Antes de entrar a valorar 
el proyecto de ley que finalmente se aprobará hoy, me 
gustaría también dar las gracias a los diputados que 
han participado en la ponencia, la señora Meritxell Bo-
rràs, el señor Oriol Amorós, la señora Montserrat Cap-
devila, el señor Rafael Luna, Laura Massana, también 
a la letrada Anna Casas i al resto del equipo técnico 
que nos han dado apoyo durante esta ponencia.

Sí que es verdad que creemos que no ha sido la me-
jor tramitación parlamentaria posible para una ley de 
estas características. Comparto plenamente las quejas 
que hacía la señora Massana respecto, por ejemplo, a 
la votación que tuvo lugar en comisión. Yo creo que 
una ley tan importante como esta merecía mucho más 
tiempo, merecía mucha más dedicación y merecía sin 
duda una mayor predisposición para intentar llegar a 
acuerdos por parte de los grupos parlamentarios.

También, saludar, que me he olvidado decirlo antes, 
al señor Aregio, que también hemos tenido ocasión 
de reunirnos algunas veces para intentar intercambiar 
opiniones sobre lo que nosotros entendíamos que de-
bería ser el modelo de empleo.

Y, ya que entramos en materia, pues, me gustaría de-
cir una cosa que repetimos siempre pero que yo creo 
que es una reflexión importante, y es que esta ley está 
íntimamente relacionada con el principal problema de 
los catalanes, que es el paro. Y hemos dicho siempre 
que es un problema estructural, que se debe a muchos 
factores, que no se va a solucionar desgraciadamente 
con una ley, ni siquiera con la mejor de las leyes po-
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sibles, pero que no podemos resignarnos. No es una 
maldición divina el que vivamos en el país con mayor 
paro de Europa después de Grecia –no es una maldi-
ción divina–, y tenemos la obligación moral de traba-
jar para que eso deje de ser así. Y es difícil pero no es 
imposible, y hay herramientas.

Y una de las principales herramientas que tienen los 
países, que tienen los gobiernos autonómicos también 
para luchar contra el paro son las políticas activas de 
empleo. Y da la casualidad que en Cataluña las polí-
ticas activas de empleo son una competencia que tie-
ne asumida la Generalitat de Catalunya. Y el SOC, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, es un agente funda-
mental en todo este modelo de las políticas públicas 
de empleo. Y para aquellos que piensan que es impo-
sible tener un modelo de políticas públicas de empleo 
que sea eficiente y que sea eficaz, pues, decirles que 
no es cierto. Hay referentes en otras regiones, en otros 
países de Europa que tienen unos servicios públicos 
de empleo que realmente funcionan, que son eficien-
tes y que son eficaces. Y hacia allí es hacia donde de-
bemos ir todos.

Pero esto requiere un cambio de modelo. No podemos 
esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo 
mismo. Y para nosotros este cambio de modelo de las 
políticas de empleo, tanto a nivel autonómico como a 
nivel nacional, ha sido una prioridad siempre. Noso-
tros fuimos el primer grupo parlamentario que presen-
tamos una moción expresa, exclusiva para reformar el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, y además votamos a 
favor de la tramitación de la Ley del Servei d’Ocupació 
de Catalunya porque reconocíamos que era fundamen-
tal que, de una vez por todas, en el Parlament de Cata-
lunya se iniciara el debate de esta ley tan importante, 
de esta ley tan urgente y de esta ley tan estratégica para 
Cataluña.

¿Y por qué? Pues, porque la realidad es que hoy en 
día las políticas públicas de empleo no funcionan. El 
Servei d’Ocupació de Catalunya no cumple con los 
objetivos, con las expectativas que debería cumplir; 
es un servicio, es un sistema en general ineficiente, 
burocrático, descoordinado de otras administracio-
nes públicas o de otras entidades que participan de 
este modelo, y absolutamente alejado de la realidad, 
de la realidad empresarial, de la realidad universita-
ria, de la realidad formativa o de la realidad del mun-
do de las personas que montan una empresa o del 
mundo del emprendimiento.

Lo que es cierto es que las personas, los ciudadanos 
que están en desempleo tienen muy pocas esperanzas 
de que acudiendo a una oficina del Servei d’Ocupació 
de Catalunya puedan encontrar un trabajo. Y lo que 
es cierto es que las empresas tienen muy pocas es-
peranzas en que, acudiendo a una oficina del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, puedan recibir servicios de 
calidad, que les puedan ayudar a incorporar personas 
de valía a sus empresas. Esto no me lo invento, esto 
son datos, son encuestas, son valoraciones que hacen 
los usuarios y que hacen los desempleados y las em-
presas. Y un dato objetivo es que la tasa de inserción 
del servicio público de empleo jamás ha superado el 
4 por ciento.

Por tanto, necesitamos un cambio de modelo, un cam-
bio valiente de modelo de políticas activas de empleo. 
Y esto nos lo dice también la Unión Europea. Nos 
hace repetidas advertencias respecto a dos cuestio-
nes –nos hace muchas, pero respecto a dos cuestiones 
principalmente–, que son cambiar el modelo formati-
vo –porque no tenemos un buen sistema educativo, un 
buen sistema formativo– y cambiar el modelo de polí-
ticas activas de empleo.

Y yo hoy, que es el debate final de la Ley del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en el que hemos trabajado 
muchos meses, que hemos venido pidiéndola muchos 
años, creo que si tuviera que resumir en dos palabras 
esta ley sería «oportunidad perdida». Lo que haremos 
hoy es una gran oportunidad perdida porque no he-
mos sabido aprovechar la oportunidad que teníamos 
hoy de mejorar el sistema público de empleo de Ca-
taluña. No vamos a pedir milagros, los milagros no 
existen. Una ley, como digo, un modelo, no soluciona 
el problema del paro, pero sí que teníamos una opor-
tunidad de dar un paso hacia adelante, hacia un mode-
lo mucho más moderno, mucho más europeo, mucho 
más ágil, flexible, coordinado con el resto de entida-
des, en constante colaboración con entidades públi-
cas y privadas, pero siempre en busca de la eficiencia 
i la eficacia del modelo, un modelo integrado. Lo que 
nos dicen repetidas veces desde la Unión Europea, lo 
que se ha demostrado que es eficaz son las políticas 
de empleo que están coordinadas con otras políticas, 
como las políticas sociales, como las políticas forma-
tivas o como las políticas de promoción económica. Si 
no entendemos que la eficacia de este sistema, de estas 
políticas, estará en una correcta coordinación, en una 
correcta integración, incluso, de las mismas, yo creo 
que nunca llegaremos a dar el salto cualitativo que ne-
cesitamos en este país.

Y también un sistema que se evalúe de manera correc-
ta. No debemos seguir con el modelo de evaluación 
finalista, un modelo de evaluación para cubrir el ex-
pediente, un modelo de evaluación para rellenar unos 
indicadores que nos piden desde Bruselas o desde Ma-
drid; tenemos que creernos e interiorizar un modelo 
de evaluación constante que pueda detectar de manera 
precoz problemas de los servicios, que pueda contro-
lar realmente a las entidades. Esto era una necesidad, 
y sigue siendo, desgraciadamente, hoy, después de la 
probable aprobación de esta ley, una necesidad.

Y también, por supuesto, está el debate sobre los re-
cursos necesarios. Nosotros lo hemos dicho muchas 
veces: no tiene sentido que en el momento de crisis 
económica, en el momento en el que mayor tasa de 
paro tenemos, se hayan reducido de manera drástica 
las políticas activas de empleo, por parte del Gobierno 
de España, sin duda, pero también por parte de la Ge-
neralitat de Cataluña. Pero insistimos en una idea: no 
solo se trata de recursos, que también, pero no solo se 
trata de recursos, se trata del modelo, se trata de gas-
tarlos de manera eficiente. Y eso, sinceramente, es lo 
que nosotros pretendíamos cambiando el modelo pú-
blico de políticas de empleo o el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.
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La ley que se presenta incorpora determinadas mejo-
ras respecto al modelo anterior. Incorporaba algunas 
en el proyecto de ley, hemos incorporado otras en la 
tramitación parlamentaria, con las enmiendas que he-
mos ido presentando los grupos parlamentarios. Tam-
bién hay que decir que no era muy difícil mejorar el 
modelo anterior, era ciertamente complicado no poder 
incorporar mejoras a lo que teníamos, y además en-
tiendo que el nombre de la ley está muy bien encontra-
do. Es una ley que ordena, realmente, el sistema públi-
co, el sistema público de empleo de Cataluña. Sí que 
da un nuevo marco que ordena de una manera más co-
rrecta, de una manera más adecuada todas las entida-
des o todas las políticas que participan en este ámbito. 
Pero hay algunas cuestiones de raíz, de base, impor-
tantes, que no se han solucionado y, como no tengo 
tiempo de detenerme en todas ellas, diré las que a no-
sotros nos parecen más importantes.

En primer lugar, no se garantiza una correcta integra-
ción o coordinación de las diferentes políticas que en-
tendemos que están íntimamente relacionadas con el 
empleo y una correcta coordinación con otras entida-
des que también participan en el empleo, y eso será un 
freno –eso será un freno– a la eficacia, sin duda, del 
modelo. Tampoco se hace mucho hincapié en el auto-
empleo o en el emprendimiento. Sí que es verdad que 
en algunas enmiendas que nosotros hemos presen-
tado, y que se han incorporado, por cierto, sí que se 
nombra –se nombra, que antes no lo hacía– el trabajo 
por cuenta propia, el autoempleo y el emprendimien-
to, pero esto queda simplemente en una declaración de 
intenciones que no se concreta absolutamente en nada. 
Y nosotros pensamos que el sistema público de em-
pleo no puede dejar de lado, no puede no ir de la ma-
no de todas las políticas de fomento del autoempleo o 
de todas las políticas de fomento del emprendimiento.

La tercera de las cuestiones, y que para nosotros es 
muy importante, es el sistema de evaluación. Hemos 
perdido una oportunidad preciosa para incorporar al 
sistema público de empleo un buen modelo de eva-
luación. Un modelo que garantice la mejora continua, 
que no detecte los errores cuando ya se han acabado 
los servicios o los programas; que detecte, también, la 
labor de las entidades colaboradoras, que lo haga de 
manera constante. Hay que controlar a estas entida-
des. Nosotros somos plenamente partidarios de la co-
laboración de entidades públicas y privadas que pue-
dan aportar eficiencia al modelo y que puedan aportar 
su conocimiento, y en eso estamos de acuerdo en una 
nueva línea que se sigue. Pero esa participación debe 
estar controlada siempre por el sistema, por el sistema 
público de empleo, y debe responder a criterios de ca-
lidad del servicio, de eficiencia y de eficacia, y cree-
mos que la evaluación que finalmente se ha incorpo-
rado en esta ley no responde a esos parámetros. Una 
evaluación externa, independiente, continua, que ejer-
za evaluación no solo de los programas, no solo de los 
servicios, no solo de lo que hacen esas entidades, sino 
también del modelo en general. Eso no se ha visto re-
flejado en el texto. 

También, el modelo de participación de las entidades. 
Nosotros estamos de acuerdo en que se abra la puerta 

a la participación de entidades que tengan experiencia, 
que puedan aportar, pero pensamos que la regla gene-
ral y el modelo general debe ser un modelo de contra-
tación, no de subvención, sobre todo con este tipo de 
entidades a los que nos referíamos antes, porque en-
tendemos que es el mejor mecanismo para garantizar 
la eficiencia, la eficacia y la calidad del servicio, y una 
orientación clara al usuario.

Y después, cómo no –cómo no–, pues, esta ley ni si-
quiera nombra, ni siquiera hace referencia a que es-
tamos en un país de la Unión Europea que se llama 
España. Yo entiendo que la desconexión mental que 
tienen algunos, que confunden la realidad con el de-
seo; en la vida es muy importante distinguir el deseo 
–legítimo, que ustedes puedan tener, de llegar a ser un 
día independientes– con la realidad; es importante, en 
la vida, y esa desconexión mental con la realidad afec-
ta a los ciudadanos. Porque el hecho de que ustedes ni 
nombren a la Administración pública que también tie-
ne competencias en políticas de empleo, y que marca 
el modelo de políticas de empleo, como es el Gobier-
no de España, eso va a afectar a los usuarios. Uste-
des no se dan cuenta de que las leyes no son panfletos, 
las leyes después se aplican en la realidad. Y la ideo-
logía que ustedes imponen, esa ideología derivada de 
su legítimo no sentimiento de pertenencia a este país, 
afecta a los ciudadanos. ¿Cómo van a ayudar ustedes 
a los desempleados de Cataluña si ni siquiera quieren 
coordinarse ni hablar con el Gobierno de España, que 
es el interlocutor natural, además, con Bruselas, desde 
la cual recibimos también muchas directrices, muchos 
recursos?

Ustedes hablan mucho de políticas pasivas, y noso-
tros claro que estamos de acuerdo en que debe haber 
una mayor coordinación de políticas pasivas y activas, 
claro que sí. Pero eso no significa que necesariamen-
te deban recaer sobre la misma administración pú-
blica. Y, si no, les hago una reflexión: cuando se hi-
zo la transferencia de las políticas activas de empleo 
a la Generalitat de Cataluña, yo no recuerdo a nadie 
de la Generalitat, ni a Esquerra Republicana, decir: 
«No nos pasen las políticas activas de empleo, no las 
separen ustedes de las pasivas, las tiene que tener la 
misma entidad, la misma administración pública.» 
Ustedes no lo dijeron, ¿verdad? Las aceptaron gusto-
samente. Ya vemos lo que hemos hecho con ellas aquí. 
Pero ustedes no dijeron: «No las separen, no dividan 
las políticas pasivas de las activas de la misma admi-
nistración pública.» Por tanto, es responsabilidad del 
Gobierno de la Generalitat coordinarse con las políti-
cas pasivas, y coordinarse con el Gobierno de España. 
¿Cómo van ustedes a coordinar las políticas pasivas y 
las activas si ni siquiera nombran a la entidad que tie-
ne las políticas pasivas en este país? Esa desconexión 
de la realidad afecta a los ciudadanos. Y, por supuesto, 
ustedes tuvieron que incorporar en el dictamen algo 
que sabían previamente que era inconstitucional. Pero 
les da igual, lo utilizan; las leyes ustedes las utilizan 
para hacer propaganda del victimismo nacionalista. 
Y al final, ¿qué ha pasado? Pues, evidentemente, es in-
constitucional si ustedes asumen determinadas com-
petencias que no son suyas, pues, como en cualquier 
país europeo serio, ¿qué es lo que pasa? Pues que in-
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cumplen la normativa y es inconstitucional. Y las le-
yes inconstitucionales no protegen a nadie, no ayudan 
a ningún ciudadano. Lo que son es generadoras de in-
seguridad jurídica.

Y la última reflexión, sinceramente, es, señora Borràs, 
que ustedes yo creo que tienen un modelo diferente 
de políticas activas de empleo que los señores de Es-
querra Republicana –creo. Ideológicamente, creo que 
ustedes no comparten un mismo modelo, y lo que se 
ve reflejado en esta ley es que ustedes se han quedado 
a medio camino. Han tenido que hacer algo para que 
Esquerra Republicana les vote la ley, pero no responde 
ni siquiera al propio modelo que yo interpreto que us-
tedes pueden tener, o que usted, concretamente, puede 
tener. Es un modelo que no va a contentar a nadie, es 
un modelo que no va a solucionar problemas, y que 
lo único que va a servir es para cubrir el expediente. 
Y nosotros, como se han incorporado algunas mejo-
ras, obvias, respecto al sistema anterior, porque que-
darse igual o empeorarlo era muy difícil, nos absten-
dremos en esta ley, e insistimos en que consideramos 
que esto es una gran oportunidad perdida para luchar 
contra el principal problema de los catalanes, que es 
el desempleo. Y creo que ustedes no han estado a la 
altura de la importancia de este tema, y de la com-
petencia tan vital que tiene asumida la Generalitat de 
Cataluña en este sentido. Creo que han puesto por de-
lante los intereses de su partido a los intereses de los 
ciudadanos.

Y a partir de aquí, nosotros seguiremos trabajando pa-
ra mejorar las políticas activas de empleo, para mejo-
rar la formación, y dar más oportunidades a los ciu-
dadanos para que puedan encontrar un trabajo digno 
y de calidad.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes reservades del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula la dipu-
tada Meritxell Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyo-
res i senyors diputats, bé, escolti’m, un debat interes-
sant, però que jo crec, amb sinceritat, que no respon 
estrictament al que hem viscut ni tampoc a la realitat 
del projecte de llei, la llei que d’aquí a ben poc tin-
drem. Perquè, agradi o no agradi afirmar-ho, el que és 
evident és que amb aquesta llei tindrem un SOC més 
eficient, que mantindrà el caràcter públic al cent per 
cent, que coordinarà totes les polítiques de foment de 
l’ocupació i desenvolupament local. I, per tant, escol-
ti’m, així ho reflectia també en aquest sentit, i crec que 
és necessari dir-ho, el consell de direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Això no ho diu la Meritxell 
Borràs de Convergència i Unió, això ho deia el con-
sell de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
els ho aniré explicant. I és en aquest sentit que jo vull 
agrair de nou, a aquest consell de direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que de fet ha aplanat molt el 

camí –molt el camí–, i sembla que vostès no hagin lle-
git, doncs, el que ells han dit. Perquè vostès han parlat 
molt de formes, que, evidentment, jo crec que estan 
més que exagerades, però poc de fons, que és el que 
vertaderament és important.

I d’entrada, doncs, dir que, escolti’m, se’ns diu, l’àm-
bit de l’atur, que és molt rellevant. Evidentment. Però 
hi ha algun partit polític, i concretament el Partit So-
cialista de Catalunya, la senyora Montserrat Capdevi-
la, que hauria de tenir un punt més de prudència quan 
parla del tema de la situació de l’atur. Perquè, és clar, 
en els últims quatre anys i mig, des que hi és Conver-
gència i Unió, hem disminuït en cinquanta mil perso-
nes la gent que està a l’atur. És insuficient, sí, n’hi ha 
molta, a l’atur, però és que mentre hi van ser vostès, en 
els últims quatre anys i mig, vostès van crear més de 
310.000 persones que estaven a l’atur. Per tant, hi in-
sisteixo, prudència a l’hora de parlar amb aquesta con-
tundència dels temes.

Francament, els he de dir la veritat: els discursos, els 
posicionaments m’ha semblat més, doncs, que expres-
sen una frustració per no haver estat vostès els im-
pulsors d’aquest projecte de llei, que no pas per un 
desacord ferm amb el tema. I insistiré a explicar el 
que va dient, doncs, el consell de direcció del Servei 
d’Ocupació. En primer lloc, que per primera vegada 
s’estableix el dret subjectiu dels usuaris a l’ocupabili-
tat. I això no és en sentit abstracte, això és en el sentit 
–i llegeixo literalment– «en el dret a disposar al llarg 
de tota la vida activa, i especialment en el cas de les 
persones demandants d’ocupació, d’una cartera de 
serveis que inclogui com a mínim l’orientació, la for-
mació i la intermediació»: a això és al que es compro-
met aquesta llei. Poca broma.

Què més hi ha en aquest àmbit? Doncs, escolti’m, s’es-
tableix d’una forma molt clara i diàfana que el cen-
tre de governança del sistema és el consell de direcció 
del servei de Catalunya, no el consell de participació. 
I, per tant –i, per tant–, que queda absolutament en 
mans públiques el que és la direcció de totes les po-
lítiques d’ocupació quan hi ha diner públic. I és que 
això és el que havia sol·licitat aquest Parlament, i ai-
xò és el que, de fet, hem fet al llarg de la ponència. 
El Servei d’Ocupació de Catalunya està garantit com 
un servei públic. De fet, diem: el sistema d’ocupació 
de Catalunya comprèn el servei públic d’ocupació i el 
conjunt d’entitats públiques i privades que, amb finan-
çament públic, presenten serveis i desenvolupen pro-
grames en el marc de l’estratègia catalana per l’ocu-
pació; per tant, dirigit, doncs, des de l’àmbit públic, el 
Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació. I tot 
això amb els criteris fixats per aquests serveis i pro-
grames. Per tant, escolti’m, governança purament pú-
blica, i no enganyin, no diguin les coses a mitges i, per 
tant, distorsionant-les.

Un altre àmbit molt important: l’atenció individualit-
zada de les persones, i amb un expedient únic. Això 
és molt rellevant. Aquest no és un tema menor, que 
el tractament sigui individualitzat, a l’usuari, amb un 
expedient únic, i comú en tot el sistema d’ocupació de 
Catalunya. Això sí, preservant el que és la normativa 
de la protecció de dades, evidentment. I aquest és un 
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tema que no és menor. Detectar les necessitats de su-
port i promoure l’atenció especialitzada dels diferents 
col·lectius, diem, i garantir la participació coordinada 
de tots els agents que intervenen en l’àmbit dels ser-
veis d’inserció laboral específics. 

Escoltin, hem tingut..., i m’ha agradat que aquí es ma-
nifestés amb matisos, però crec que la llei finalment 
té molta cura de les persones que tenen més risc d’ex-
clusió social i laboral. I aquest és un àmbit en el qual, 
doncs, vostès saben que tot plegat ha tingut una evolu-
ció; una evolució també començada en el Govern, en 
què hi havia en el mateix consell de direcció el tercer 
sector, que, a suggeriment del consell del CTESC, va 
passar al consell de participació, però que també des 
d’aquesta cambra entre tots ens hem dedicat a fer-ho 
de tal manera que no quedi en cap cas desplaçat, i que, 
per tant, les polítiques a les persones amb discapacitat 
i major necessitat d’atenció siguin presents al llarg de 
tota la llei i, per tant, també tenint en compte les per-
sones, les persones i les entitats, que més hi entenen.

I què s’ha dit, també? Doncs, escoltin, jo crec que no 
podem falsejar la realitat. Aquesta és una llei que va 
absolutament coordinada amb la Llei de formació pro-
fessional. Això ho hem treballat, doncs, molt inten-
sament, tant des del Govern com des dels grups polí-
tics. I deixin-me que els citi l’article 16.1 bis, que diu: 
«L’orientació professional i la qualificació professi-
onal són serveis que s’han de prestar en coordinació 
amb el sistema de formació i qualificació professional 
de Catalunya.» Per tant, està també tota la llei curosa 
de vigilar que aquests dos sistemes no funcionin de 
forma independent sinó de forma coordinada i treba-
llant conjuntament.

Escoltin, i després fem referència a l’àmbit territorial. 
Jo els recomano, de veritat, que llegeixin el que varen 
dir i, hi insisteixo, el que es va dir en el Consell de 
Direcció del SOC, tant per part de les entitats munici-
palistes, com per part dels sindicats, com per part de 
les patronals. Escoltin, es reconeix el paper dels ajun-
taments, incorpora els serveis locals d’ocupació al sis-
tema, la concertació territorial equipara ajuntaments 
amb el SOC; es destaca precisament el model territo-
rial que servirà per desenvolupar polítiques properes a 
la gent i les polítiques d’ocupació i el consens que s’ha 
obtingut a aquest respecte; valora molt positivament la 
concertació territorial.

Escoltin, aquesta és una realitat que no podem ama-
gar. I, per tant, si bé hi ha hagut alguna esmena que 
s’ha acceptat, de fet, del que era bàsic en la concer-
tació territorial i l’organització territorial podem dir 
que no s’ha bellugat ni una coma. I, en aquest sen-
tit, aquest és un tema en el qual sabíem d’una forma 
molt clara que hi havia un gran consens entre l’àmbit 
municipalista i també, doncs, entre sindicats i patro-
nals.

Per tant, escoltin, nosaltres, permetin-me, no hem vol-
gut fer invents i no hem volgut posar coses que no són, 
i, per tant, hem posat com a base de referència la co-
marca, però amb una gran flexibilitat. I, per tant, tam-
bé en aquest sentit, hem escoltat els diferents experts 
que ens han vingut a informar, i els hem escoltat i els 

hem marcat un àmbit concret però donant flexibilitat. 
Ni un extrem ni l’altre. I, per tant, jo crec amb since-
ritat que el que han comentat sobre l’organització ter-
ritorial és més fruit d’unes ganes de no voler veure-ho 
tot bé que no pas d’una realitat objectiva que hi hagu-
és a la llei.

Per altra banda, escoltin, han parlat d’altres temes, no, 
vostès? Parlen..., per exemple, condicionaven, doncs, 
el nombre d’orientadors que ha d’haver-hi per nombre 
d’aturats en el país. Escoltin, les ràtios que ens dema-
nen per a l’any 2018 no els té ningú a Europa, ningú. 
Vaja, dic mentida: només Noruega. Ningú més –ningú 
més. I, per tant, ens demanen unes coses que, en els 
moments com ara, amb els nivells d’atur que tenim en 
aquests moments, hauríem de tenir més de 6.600 tre-
balladors en l’àmbit d’orientació ocupacional. Això no 
s’aguanta per enlloc. I en els moments en què hi havia 
una millor situació d’ocupació, hauríem d’haver tingut 
2.525 persones en aquest àmbit concret. A vegades, 
cal rumiar una mica les coses quan es posen.

I en l’àmbit, doncs, del que diuen del pressupost, no? 
Escoltin, cap llei porta el pressupost incorporat; això 
hi ha una llei a l’any, que és la llei dels pressupostos, 
en què s’estableix quina partida té cadascun dels te-
mes. 

Però pel que fa respecte al tema de la contractació, jo 
crec que hem de ser sincers: es fa un avanç respecte al 
que tenim. I en aquest sentit hem acceptat esmenes, 
per exemple, del Partit Socialista, en què es diu, en 
la disposició addicional sisena s’acaba dient: «El Go-
vern ha de tendir a disminuir les subvencions com a 
mecanisme per a les entitats del sistema d’ocupació de 
Catalunya; fomentar l’establiment de contractes pro-
grama, de concerts, per garantir l’estabilitat a mit-
jà termini de les polítiques i de les diferents entitats 
del sistema.» Per tant, a donar estabilitat, i, per tant, a 
funcionar millor. I és evident que aquest esforç hi és, i 
també això es defineix en l’article 15.8, que diu: «Es-
tablir contractes programa.» I què són els contractes 
programa si no sempre amb concurrència competitiva, 
i, per tant, en aquest sentit, d’una forma positiva.

Ens parlaven de les polítiques actives i passives. Ho-
me, ens deien: «Oh!, vostès ens van dir: “No, no; no 
ens ho facin això, de donar-nos les polítiques actives, 
quedin-se-les totes vostès.”» Clar, és que no ho han 
entès; nosaltres les volíem totes. És aquest el tema fo-
namental. És un concepte de país diferent. Nosaltres 
volem ser un país ple, i, per tant, polítiques actives i 
passives. I això ho hem demanat des del primer dia. 

I respecte al discurs de la privatització, que alguns fan 
un discurs, una alerta, jo crec que a vegades un man-
tra, perquè en tots els temes..., no? Escoltin, no respon 
a la realitat, hi insisteixo; caràcter públic del SOC, col-
laboració publicoprivada del SOC ha existit sempre. 
O en l’àmbit de la formació no el tenia amb vostès 
també?, en què pràcticament és del 100 per cent; era 
del 100 per cent. Per tant, què ens estan dient?

I respecte a les agències de col·locació, aquest àmbit 
de col·laboració està establert per una llei del senyor 
Zapatero que ho va permetre. I nosaltres, si alguna co-
sa fem, i els ho llegiré, és més aviat fer la porta més 
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petita, no pas més gran, perquè diem: «Les agènci-
es de col·locació legalment acreditades, com a recurs 
complementari i per atendre els col·lectius amb més 
dificultats.» Escoltin, això no és obrir la porta de bat 
a bat, això és al contrari. I, per tant, no responen els 
seus comentaris a la realitat.

Respecte al fet que el Consell de Garanties Estatutà-
ries ens hi ha posat alguna pega, sí, certament. Nosal-
tres aquesta és una llei que volíem que fos plena a dia 
d’avui, però també per tot el que pugui esdevenir i que 
volem aconseguir. I, per tant, en aquest sentit, home, 
doncs, hem de corregir tres àmbits concrets, que ho 
fem, i ho fem en la línia que el mateix Consell de Ga-
ranties ens recomana, que és fer, a través dels corres-
ponents mecanismes, que quan hi hagin transferències 
o delegacions per part de l’Estat a les comunitats au-
tònomes, doncs, nosaltres resoldrem les coses com en 
la llei diem. Per tant, en aquest sentit, escoltin, potser 
va ser a vostès que se’ls va anar la mà a l’hora d’anar 
al Consell de Garanties Estatutàries, perquè de tot el 
que van demanar només hi han hagut tres apunts; de 
la resta, ni polítiques territorials ni res, ho han vist tot 
estatutari, i, per tant, cap problema.

Per tant, escoltin, molt sincerament, aquesta és una 
llei que, més enllà del que alguns vulguin simbolit-
zar, ha estat més pactada del que potser els discursos 
diuen. I ho ha estat, sí, en aquesta cambra, força. Jo 
hauria volgut que més, sincerament, ja els ho dic. Però 
crec que és més per una posició partidista que no pas 
per una posició que aquesta llei no hi doni resposta. 
És una llei prou consensuada i prou amplia, com em 
deien: «Escoltin, és més de la línia d’Esquerra Repu-
blicana que de Convergència i Unió.» No, escoltin, és 
prou amplia perquè ens hi sentim més de dos grups 
còmodes, amb la llei, i que des del Govern es puguin 
tirar endavant polítiques amb matisos diferents.

Per tant, en aquest sentit no pateixin, que respon al 
nostre model, al model territorial avalat per tothom, 
al model de donar serveis a les persones, i per tant, es-
coltin, una llei, hi insistim, que jo crec que, després de 
la gran feina feta des del Consell de Direcció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, també de la valoració 
positiva del CTESC, en la qual es valora tot el que es 
diu, jo crec que hem d’afirmar que aquesta és una llei 
que dóna més drets a les persones que ho necessiten, 
a aquelles que estan a l’atur i especialment a les que 
tenen més dificultats de trobar feina. El sistema d’ocu-
pació de Catalunya –el sistema– es forma entre tots..., 
però que pivota sobre un organisme públic, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquesta és una tute-
la pública dels drets de les persones, concretament el 
dret a l’ocupabilitat, que l’hem definit. I és en aquest 
sentit que, en aquests moments, quan aprovem aquesta 
llei, estarà més garantida que mai.

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

La presidenta

Per posicionar-se, té la paraula la senyora Isabel Va-
llet, en nom del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda. Primer, també saludar les treballado-
res i els treballadors del Servei d’Ocupació, amb al-
gunes ens coneixem de fa anys, i és per mi, doncs, un 
plaer veure-les com a públic. I un agraïment a la res-
ta de diputats, perquè, a diferència de la llei anterior, 
la dels expresidents, en la qual se’ns ha retret que no 
anéssim a la ponència, jo crec que en aquesta llei totes 
les companyes i els companys ponents han entès que 
no hi podien assistir per una qüestió bàsicament de 
l’allau de lleis que s’estan tramitant al mateix moment 
i del fet que no som més persones. Tot i això, ens ha 
dolgut molt no ser en aquesta llei. A mi personalment 
m’ha dolgut molt, com a treballadora recent del Ser-
vei d’Ocupació de Calalunya, durant uns quants anys, 
i m’ha dolgut molt més el resultat de la llei. I intentaré 
explicar-me.

Jo, a diferencia del que s’ha explicat abans, no crec 
que es pugui dir alegrement que el SOC és un orga-
nisme ineficient. Crec que no ho és. Crec que el SOC 
hauria pogut ser segurament més eficient del que és 
ara, però que el SOC ha tingut una funció els últims 
anys puntal per alguns aspectes i que, òbviament, hau-
ria tingut una millor funció si s’hagués dirigir d’una 
altra manera. Això ho comparteixo.

No comparteixo tampoc que la seua disfunció es de-
gui al fet que no està coordinat amb l’Administració 
espanyola, perquè jo crec que ho està massa i tot, no 
només per la conferència sectorial sinó per aquelles 
polítiques passives a què vostès se refereixen, i, en de-
finitiva, no crec que estigui descoordinat amb les em-
preses. En tot cas, es pot discutir si les empreses han 
de tenir més protagonisme del que tenen o no, i aques-
ta llei jo diria que els en dóna bastant.

Però, bé, aquesta llei a nosaltres no ens agrada, nosal-
tres no la compartim. I no la compartim per una cosa 
que és òbvia i que és en la que mai ens acabem de po-
sar d’acord, i és que vostès diuen que no estan priva-
titzant la intermediació laboral, i, en canvi, deixen per 
escrit el que deixen per escrit.

I el que deixen per escrit, article 16.3 bis, és que la in-
termediació en el mercat de treball..., posa: «La inter-
mediació en el mercat de treball s’ha de fer mitjançant 
les agències de col·locació legalment acreditades com 
a recurs complementari i per atendre els col·lectius 
amb més dificultats.» Jo diria que és obvi que es trans-
fereix una funció pública que tenia el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya a unes agències que són privades, 
tinguin ànim de lucre o no en tinguin. En tot cas, la 
translació d’aquesta funció d’allò públic a allò privat 
és una privatització, vulguin dir-ho així o no ho vul-
guin dir. 

El que més ens estranya és que no tinguin el valor 
d’explicar que sí, que opten per aquest model, que 
aquest model és el que vostès pensen que és més efi-
cient, que aquest model és el que vostès pensen que 
dóna solucions, i que ho puguin explicar obertament. 
Sempre vam amb subterfugis i sempre dient que aquí, 
escolta, aquí no s’està privatitzant res. Hosti!, doncs, 
no ho deixin per escrit; el primer que haurien de fer en 
tot cas és no deixar-ho per escrit. 
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I, en tot cas, si tant es vanaglorien... Deia la diputa-
da Borràs: «Sistema públic, perquè és un puntal pú-
blic, perquè el SOC és un sistema d’ocupació públic.» 
Doncs, tan públic és que s’han oblidat de posar-ho fins 
i tot en el títol de la llei, si tan públic és. Segurament 
s’han oblidat de posar-ho en el títol de la llei perquè 
així poden permetre que la intermediació laboral, 
doncs, no sigui tan pública, que la facin les empreses 
de treball temporal.

I això a nosaltres ens sap molt greu perquè els aca-
bem donant raó a aquells que diuen que en aquesta llei 
l’únic que s’ha fet és sucursalisme; en aquesta llei fi-
nalment s’ha adaptat aquella legislació espanyola, es 
recull l’«estela» privatitzadora de l’Inem i acaba sent 
mentalitat de sucursal, els agradi o no els agradi.

Nosaltres no ens resignem a pensar que quan es pensa 
en un nou país o, sobretot, quan es pensa en un servei 
d’ocupació català ideal, se pugui presentar una llei que 
jo diria que..., bé, no sé si l’han mirada de dalt a baix, 
però, en tot cas, això és una proposta de resolució am-
pliada, i, bé, amb una qualitat, diguéssim, política –no 
tècnica–, política per a nosaltres de bastant baix calat. 
I que es vingui a dir que això és l’únic que podem fer 
els catalans i les catalanes respecte a l’atur, respecte 
a l’ocupació, respecte a donar solució al que està pas-
sant amb els problemes d’ocupabilitat, que també els 
ho agrada dir, a vostès, amb els problemes d’ocupabi-
litat, nosaltres pensem que no.

En tot cas, no només no hi estem d’acord per al tema 
de la privatització i de la intermediació laboral –que 
tornem a repetir que és flagrant i que, en tot cas, ente-
nem que és un error, i que arriba en un moment de ple 
desballestament d’altres drets bàsics i que arriba en un 
moment greu d’atur–, sinó per tres aspectes més que la 
llei entenem que no..., bé, que no atina o, si hi atina, 
ho fa sota un determinat mantra ideològic –i això sí 
que és un determinat mantra ideològic.

El primer és com es ven com una victòria el fet que es 
reconegui com a dret subjectiu l’ocupabilitat. Doncs, 
bé, l’ocupabilitat, que és la nova manera de dir-li a les 
polítiques d’ocupació, finalment és l’enfocament neo-
liberal sobre què és ocupable i què no. Així com les 
polítiques d’ocupació tractaven de crear llocs de feina, 
l’ocupabilitat tracta de modular aquella força de tre-
ball, tracta d’influir en la força de treball per a què si-
gui, ho diuen ells, més ocupable.

Finalment, aquest paradigma, és a dir, passar de voler 
crear llocs de treball a simplement passar a influir en 
les empreses o a influir... –ja no a les empreses, perquè 
no s’atreveixen–, a influir en tot aquella bossa de gent 
aturada, finalment, deia, és adoptar de ple el dogma 
neoliberal pel qual la gent està aturada i és la seua res-
ponsabilitat no estar prou activa i és la seua responsa-
bilitat no ser prou atractiva per al mercat laboral i és la 
seua responsabilitat no modular-se prou per a ser una 
força de treball atractiva.

Els economistes diuen... –els marxistes, eh?, no els 
de les seues escoles–, els marxistes diuen que aquí no 
hi ha un problema d’ocupabilitat, que hi ha un pro-
blema de model productiu, que, finalment, si es di-
versifiqués el model productiu, la matriu productiva 

tindríem més ocupabilitat, tindríem més possibilitat 
de donar llocs de feina a gent que la vol. Perquè ara 
mateix les empreses competitives no estan requerint 
força de treball, no requereixen més força de treball, 
i per això es generen bosses d’aturats com les que te-
nim ara.

Per entendre què ha passat al SOC, jo crec que hem 
de fer una trajectòria històrica –una trajectòria his-
tòrica– que va des d’una gestió que va fer el tripar-
tit, que no jutjaré ara, però sí una molt recent que feia 
Convergència i Unió i un declivi planificat. Si el SOC 
ara és el que és, és perquè s’ha planificat que sigui el 
que és; si el SOC ara mateix té serveis externalitzats 
com les justificacions de les subvencions, que se lici-
ta a consultores i que se’ls paga, eh?, gairebé 700.000 
euros, és perquè és volgut; si s’ha retallat el pressu-
post, és perquè s’ha fet voluntàriament; si s’han buidat 
de contingut moltes oficines de treball, ha estat en la 
mateixa línia, i si s’ha optat per les tasques d’interme-
diació i orientació laborals cedir-les a les agències de 
col·locació és perquè al SOC li reserven un paper: li 
reserven el paper de ser mer controlador o, en tot cas, 
mer pagador de subsidis, i, finalment, ser un ens vigi-
lant que ni planifica sobre la feina, ni busca diversifi-
car la matriu productiva, ni busca generar llocs d’ocu-
pació, i, sobretot, busca ser un ens bastant passiu en la 
definició de totes aquestes coses.

Jo diria que els que sí que surten ben parats en aquesta 
llei són les empreses, les empreses en un lloc privile-
giat. Les empreses sempre com aquell paradigma que 
ens traurà a tots misteriosament de la crisi, que seran 
tan intel·ligents elles mateixes que ens buidaran la bos-
sa d’aturats. 

I, finalment, un..., per a nosaltres, eh?, un poder desi-
gual entre el protagonisme que tenen aquestes empre-
ses en la llei i el protagonisme que té, com dèiem, la 
força de treball, que no vol dir només la gent que està 
aturada, però sí, òbviament, la gent que està aturada 
en la seua importància central.

En contraposició a aquest paper central que se li dóna 
a les empreses, nosaltres no entenem per què en tota la 
llei s’adopten aquests –i això sí que són mantres, eh?– 
mantres d’actives i passives, perquè, finalment, amb 
aquesta diferenciació, actives i passives, s’està culpa-
bilitzant... (Remor de veus.) Senyor Amorós, jo, en tot 
cas, quan acabem me pot comentar el que consideri, 
si me pot deixar acabar, li ho agrairé. (Veus de fons.) 
D’acord. Ja sé que li sap greu que li digui que és un 
sucursalista, és que jo no m’ho esperava d’Esquerra; 
però, en tot cas, agrairia que em deixi acabar. (Veus 
de fons.)

Dèiem –ho dèiem– que ens semblava greu copiar 
aquestes maneres de fer actives i passives, perquè en-
teníem que tota la gent que està aturada ara no és per-
què vulgui estar aturada, que la gent que, a més, està 
aturada de llarga durada encara ho vol menys, i que, 
en tot cas, culpabilitzar aquesta gent de la seua situa-
ció és poc responsable des del punt de vista dels po-
ders públics.

Què hauria de ser el SOC, al nostre entendre? Al nos-
tre entendre, hauria de ser un agent actiu: actiu en la 



Sèrie P - Núm. 112 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.2  87

vigilància, en la qualitat de l’ocupació, en la diversifi-
cació de la matriu productiva, actiu en la formació, ac-
tiu també en la inspecció de treball, actiu, finalment, 
planificant tota la política d’ocupació, que va molt més 
enllà de l’ocupabilitat i que va molt més enllà de mo-
dular la força de treball.

Per a nosaltres, una visió sobirana sobre el SOC hau-
ria de ser aquella que és capaç de definir un model 
productiu i hauria de ser aquella que és capaç de si-
tuar els usuaris, les treballadores i els treballadors en 
el centre de la seua activitat. En cas contrari, es fa en 
aquesta llei el que nosaltres entenem que és una còpia 
del que ja s’intentava fer amb l’Inem i el que nosaltres 
entenem que és una visió encara autonomista del que 
podríem fer ara mateix davant la greu situació d’atur.

Per tant, jo diria que, amb bastant tristesa personal, 
nosaltres votarem en contra d’aquesta llei. Sentim no 
haver-la pogut treballar com es mereixia, però estem 
seguríssimes que a la legislatura vinent, segur –se-
gur–, es tornarà a debatre.

La presidenta

Té la paraula la senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera..., atès que 
no he pogut aprofundir, no he pogut participar en els 
treballs de ponència, no serà pel meu vot en contra, 
per descomptat, que aquesta llei no tirarà endavant: 
faré una abstenció, diríem, d’algun punt propositiva.

És que sembla que si li donem la culpa al servei d’ocu-
pació d’ara i al del futur dels problemes d’atur i de pre-
carietat, em sembla que desenfoquem els temes, eh? 
Per tant, avui el que fem és una reforma del servei pú-
blic d’ocupació, és important. Per mi, públic –igual que 
ho podem discutir en els altres àmbits– és aquell que té 
la responsabilitat –aquest és un element– i qui finança, 
i qui té aquesta responsabilitat d’exercir-ho. Podem dis-
cutir qui ho gestiona, eh?, però aquest és un element en 
el qual ens hauríem de posar d’acord, perquè em sem-
bla que és un principi bàsic. Em dol que no sigui una 
llei aprovada, conseller, pràcticament per unanimitat, 
com va ser la de formació professional; però, en tot cas, 
tirarà endavant, almenys també amb la meva abstenció.

Volia fer dos comentaris que hi he trobat a faltar: no 
s’ha acabat d’encaixar el Departament d’Educació, 
responsable de la formació professional, i el Departa-
ment d’Universitats. Em semblen substantius.

Segon: concertació territorial sense direcció territori-
al, em costa. Ja ho he vist perfectament, eh?, hi ha una 
concertació territorial on apareix el món local, però 
parlo de direcció territorial, no de participació.

Igual que no ha acabat de concretar-se un altre ele-
ment que em sembla bàsic, que és la concertació sec-
torial a nivell de Catalunya. Aquest és un element que 
segurament no reclamés.

Finalment, apareix l’avaluació, em sembla que és un 
element molt important, i potser s’hauria d’haver con-

cretat –i aquí acabo, presidenta, gràcies pel temps afe-
git– el treball amb suport. Em sembla que discutíem, 
precisament, els itineraris. 

I voldria acabar..., perquè no surt una paraula que pot-
ser substancia aquest element a vegades per a la gent 
del carrer que és que en aquesta llei decidim que totes 
les persones que estan a l’atur al llarg de la seva vida 
tenen dret a la tutorització, a la tutorització per millo-
rar la seva ocupabilitat.

Aquest és un element, em sembla bàsic, eh?, i a mi em 
sembla molt interessant perquè és la primera vegada 
que decidim que el Govern de la Generalitat tindrà 
aquesta responsabilitat pública, que veurem fins on ar-
ribem. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Meritxell Borràs i Solé demana per 
parlar.)

Senyora Borràs...

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Per contradiccions.

La presidenta

Té trenta segons, sí. (Remor de veus.) Un moment, per-
què no la sentiran, eh? (Persisteix la remor de veus.) Si 
us plau, demano als diputats i diputades que roman-
guin en silenci, si us plau.

(Pausa.)

Senyora Borràs...

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Per contradiccions, deia. 
Entenc que la senyora Vallet no sàpiga que el títol, fi-
nalment, doncs, de la llei serà del servei públic d’ocu-
pació de Catalunya, perquè això ho votarem i ho hem 
pactat amb els diferents grups.

Però sí que, per fer honor a la veritat, seria bo que 
quan llegim el que diu el dictamen, el llegíssim tot, 
sinó fem trampa. Perquè ha dit: «La gestió de la col-
locació s’ha de fer per mitjà de...», i ha dit «les agèn-
cies de col·locació». Doncs, no, el dictamen diu: «Per 
mitjà de, en primer lloc, el servei públic d’ocupació de 
Catalunya per ell mateix o per mitjà de les entitats que 
hi col·laboren». Dos: «Les agències de col·locació...», 
i segueix, «legalment acreditades com a recurs com-
plementari i per atendre els col·lectius amb més difi-
cultats.»

Això és el que diu el dictamen i no el que ha dit la se-
nyora Vallet.

Gràcies. 

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)
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La presidenta

Senyora Vallet...

Isabel Vallet Sànchez

Sí, jo diria que era obvi...

La presidenta

Per trenta segons.

Isabel Vallet Sànchez

Per al·lusions i contradiccions. Jo diria que era ob-
vi que no anava a llegir tot l’article; en tot cas, hauria 
consumit el poc temps que tenia per explicar-me. I sí 
que he dit 16.3 bis b, i he dit b, per tant..., en fi, en de-
finitiva, lliçons poques. 

En tot cas, diguin el que és, que és que vostès volen 
que les agències de col·locació cobrin per fer el que ja 
fan i volen subvencionar-les. No passa res, és el que 
diuen en el dictamen. 

(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

La presidenta

Sí, senyor Amorós?

Oriol Amorós i March

Sí, per al·lusions que s’han fet, si em permet, sí. 
Bé. Hi ha una qüestió, que ja s’ha dit, no?, que és la 
qüestió de les agències de col·locació, però m’agra-
daria afegir-hi un matís per posar el context legal de 
la qüestió. 

És a dir, tenim dues opcions, com ha dit la senyora 
Vallet o com ha dit la senyora Massana: no en par-
lem o en parlem. Si no en parlem, és de vigència una 
llei estatal que dóna marge d’operació a les agències 
de col·locació en tots els àmbits. I què fa la llei cata-
lana, obre nous àmbits d’actuació de les agències de 
col·locació? Tot al contrari, els limita. A qui els limita? 
A col·lectius d’especials dificultats. Per què? Doncs, 
mirin, perquè si vostè vol fer intermediació laboral 
amb dones que surten de la presó de Wad-Ras, per 
exemple–que estic segur que tots ho compartim–, no 
hi ha ningú que en sàpiga més i ho faci millor que la 
Fundació Ared. I què és la Fundació Ared? Una enti-
tat privada que té una agència d’intermediació laboral. 
Sí, certament.

Per tant, tenim dues opcions: o no ho posem a la llei, 
com vostès diuen, i aleshores, que se n’encarreguin les 
grans ETT, que el PP ha permès convertir-se també 
en agències de col·locació, o ho posem a la llei per a 
aquest tipus d’agències de col·locació especialitzades 
en col·lectius de difícil inserció; una.

Segona qüestió: ha dit privatització, jo... 

La presidenta

Vagi rapidet.

Oriol Amorós i March

Si m’ho permet... Doncs, miri, per no donar tots els 
arguments, només li diré dues coses –només li diré 
dues coses. Una, fa uns dies els directors de les ofici-
nes de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya van 
escriure un escrit de queixa de diverses coses. D’entre 
elles, es queixaven del següent: «Convé tenir en comp-
te que la Llei del SOC, que actualment està en tràmit 
parlamentari, preveu un gran augment de noves com-
petències i un gran augment de noves càrregues de tre-
ball de les oficines.» És això privatització? Facin el fa-
vor de ser una mica més seriosos.

La presidenta

Passem a la votació del projecte de llei.

En primer lloc els faig avinent que el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana ha retirat per escrit les es-
menes número 100, 112, 152, 155, 207 i 264. Per altra 
banda, demano al Grup Socialista si confirma la reti-
rada de les seves esmenes número 37, 48, 68, 74, 81, 
95, 137, 202, 218, 225, 233, 269, 273, 279, 284, 285 i 
307. Sí? També demano al Grup Parlamentari del Par-
tit Popular si confirma la retirada de les esmenes 38, 
62, 215, 300 i 320. I al Grup de Ciutadans si confirma 
la retirada de les esmenes 29, 130, 172, 182, 212, 261 
i 366. D’acord.

A continuació passem, en primer lloc, a la votació de 
les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries. Votem les esmenes número 2 
del Grup Socialista, 3 del Grup de Convergència i Unió 
i Esquerra, 2 del Grup de Ciutadans, 2 del Grup del 
Partit Popular, de supressió de la lletra d quater de l’ar-
ticle 24, i esmenes número 3 del Grup Socialista, 4 del 
Grup de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 
3 del Grup de Ciutadans, 3 del Grup del Partit Popu-
lar de Catalunya, de supressió de la lletra t bis de l’ar-
ticle 27.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 117 vots a favor i 2 en contra.

Votem ara les esmenes número 5 del Grup Socialista, 
5 del Grup de Ciutadans, 4 del Grup del Partit Popular 
de Catalunya, de supressió de la disposició addicional 
tercera.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 81 en contra i 
1 abstenció.

Passem a la votació de l’esmena número 1 del Grup 
Socialista.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 67 en contra i 
14 abstencions.

Passem a la votació de l’esmena número 4 del Grup 
Socialista.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 67 en contra i  
2 abstencions.
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Passem a les esmenes presentades conjuntament pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Votem l’esmena nú-
mero 1, que comporta una transacció entre l’article 32 
del text del dictamen i l’esmena 292, del Grup d’Es-
querra.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 79 vots a favor, 14 en contra i 25 
abstencions.

Votem l’esmena número 2, que comporta una transac-
ció entre la disposició addicional tercera del dictamen 
i l’esmena 334, del Grup d’Esquerra Republicana.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 79 vots a favor, 20 en contra i 
20 abstencions.

Passem a la votació de les esmenes del Grup de Ciu-
tadans.

Votem l’esmena número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 37 vots a favor, 67 en contra i 
15 abstencions.

Votem la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 49 vots a favor, 67 en contra i  
3 abstencions.

Passem a la votació de les esmenes del Grup d’Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Votem la número 1.

Comença la votació

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 80 en contra i 
24 abstencions.

Votem la número 2.

Comença la votació

Ha estat aprovada per 82 vots a favor, 20 en contra i 17 
abstencions.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 45 vots a favor, 73 en contra i  
1 abstenció.

Passem ara a la votació de l’esmena del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, la número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 80 en contra i  
1 abstenció.

Passem ara a la votació de les esmenes reservades per 
defensar en el Ple.

Votem les transaccions de les esmenes del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya amb 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, número 
75 i 148.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 68 vots a favor, 14 en contra i 36 
abstencions.

Votem les transaccions de les esmenes del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana número 351, 370 
i 359 amb el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 20 en contra i 
29 abstencions.

Votem ara les transaccions entre les esmenes núme-
ro 191, del Grup d’Esquerra Republicana, i la número 
187, del Grup Socialista, amb el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 86 vots a favor, 14 en contra i 
19 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Socialista. Votem la 
número 65 i 76.

Comença la votació.

Votació de les esmenes del Grup... (Veus de fons.) Sí, 
votem les transaccions sobre les esmenes número 65 i 
76 amb el Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 105 vots a favor i 14 abstencions.

Votem ara la transacció sobre l’esmena número 107 
amb el Grup de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 105 vots a favor i 14 abstencions.

Votem la transacció sobre l’esmena número 195 amb 
el Grup de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 116 vots a favor i 3 abstencions.

Votem ara la transacció sobre l’esmena número 262 
amb el Grup de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 111 vots a favor, 6 en contra i  
2 abstencions.

Votem la transacció sobre l’esmena número 71 amb el 
Grup de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 111 vots a favor i 8 abstencions.

Votem ara la transacció sobre l’esmena número 85 
amb el Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 85 vots a favor, 14 en contra i 20 
abstencions.

Votem les transaccions sobre les esmenes número 109, 
lletres d i e de l’article 13; 150, 304, 311, 356, amb el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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Comença la votació.

Ha estat aprovada per 85 vots a favor, 34 abstencions.

Votem ara la transacció sobre l’esmena número 245 
amb el Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 103 vots a favor i 16 abstenci-
ons.

Votem les esmenes número 3, 228, 259, 345 i 349.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 37 vots a favor, 67 en contra i 
14 abstencions.

Votem les esmenes 10, 87, 250, 251, 305 i 328.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 49 vots a favor, 67 en contra 
i 2 abstencions.

Votem les esmenes 8, 14, 52, 58, 72, 88, 180, 232, 240 
i 337.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 67 en contra i 
20 abstencions.

Votem les esmenes 53, 57, 77, 183, 210, 211, 213, 255, 
291, 294 i 303.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 31 vots a favor, 67 en contra i 
21 abstencions.

Votem les esmenes 20, 78, 134, 136, 196, 224, 267 i 
327.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 30 vots a favor, 67 en contra i 
22 abstencions.

Votem les esmenes 89, 96, 100, 149, 214, 297, 336 i 
357.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 18 vots a favor, 67 en contra i 
34 abstencions.

Votem l’esmena 64.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 97 vots a favor i 22 abstencions. 

Passem a la votació de les esmenes del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. 

Votem les 141, 146, 281 i 287.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor, 81 en contra, 
23 abstencions.

Votem les números 235, 274 i 350.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 20 vots a favor, 81 en contra i 
18 abstencions.

Votem la número 139.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 20 vots a favor, 98 en contra i 1 
abstenció.

Votem les números 82 i 174.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 14 vots a favor, 99 en contra 
i 6 abstencions.

Votem l’esmena 339.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 31 vots a favor, 81 en contra i 7 
abstencions.

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari 
Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Votem les números 11 i 47.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 37 vots a favor, 81 en contra 
i 1 abstenció.

I ara, senyor Amorós, em demana, de les següents, la 
lectura de la 26? 

Oriol Amorós i March

Votació separada de la 26.

La presidenta

De la 26, d’acord.

Doncs, ara passem a votar la número 26.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 98 vots a favor, 15 en contra i 6 
abstencions.

I ara passem a votar la 51, 73, 94, 102, 113, 119, 121, 
123, 145, 162, 168, 176, 193, 197, 298, 308, 329, 330, 
331, 332, 333, 338 i 352.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 31 vots a favor, 80 en contra 
i 7 abstencions.

Votem ara les números 2, 161, 219, 227, 229, 280, 286 
i 372.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 14 vots a favor, 81 en contra i 
24 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans.

Votem la transacció sobre l’esmena número 13 amb el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 87 vots a favor, 18 en contra i 14 
abstencions.
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Votem la transacció sobre les esmenes número 34 i 39 
amb el Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 91 vots a favor i 28 abstencions.

Votem la transacció sobre l’esmena número 133 amb 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor i 30 abstencions.

Votem la transacció sobre les esmenes número 114, 
del Grup de Ciutadans, número 109, del Grup Soci-
alista, amb el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, que afecta la lletra f de l’article 13.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 105 vots a favor i 14 abstencions.

Votem les esmenes 97 i 154.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 22 vots a favor, 67 en contra i 
29 abstencions.

Votem l’esmena 252.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 6 vots a favor, 67 en contra i 46 
abstencions.

Votem la número 41.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 85 en contra i 
14 abstencions.

Votem les número 44, 50, 55, 56, 86, 103 i 127.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 37 vots a favor, 67 en contra i 
15 abstencions.

Votem la número 177.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 79 en contra i 2 
abstencions.

Votem la 165.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 50 vots a favor, 67 en contra i 2 
abstencions.

Votem les esmenes número 67, 80, 192, 239, 310, 312, 
317, 318, 321, 358, 361 i 368.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 20 vots a favor, 67 en contra 
i 32 abstencions.

Votem l’esmena 289.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 20 vots a favor, 79 en contra i 
20 abstencions.

Votem ara les esmenes tècniques.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 117 vots a favor i 2 abstencions.

I passem, finalment, a la votació del text del dictamen 
del projecte de llei.

Comença la votació.

El projecte de llei ha estat aprovat per 67 vots a favor, 
31 en contra i 21 abstencions.

(Aplaudiments.)

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les desigualtats i l’índex de 
progrés social (tram. 302-00294/10)

El catorzè punt de l’ordre del dia és la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i l’índex de progrés social. Presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, té 
la paraula l’il·lustre senyor Josep Vendrell.

(Remor de veus. Pausa.)

Josep Vendrell Gardeñes

Diputats, diputades, conseller, bon vespre. És perti-
nent, després del debat de salut d’ahir, començar la 
meva intervenció citant el sociòleg Göran Therborn, 
que en el seu llibre La desigualtat mata diu: «La desi-
gualtat és una violació de la dignitat humana i pot te-
nir com a conseqüència la mort prematura, mala salut, 
humiliació, discriminació, exclusió del coneixement o 
de la vida social, pobresa i inseguretat.» Ahir es deia, 
no?, en el debat: a Barcelona, per exemple, hi ha una 
diferència d’esperança de vida de vuit anys entre els 
barris més rics i els més pobres. És un problema que 
hauria de ser absolutament central en el debat polític 
català i en la preocupació del Parlament i del Govern. 
No és un debat de tècnica estadística; és un debat pro-
fundament polític i de model de país.

La desigualtat té un component estructural, per nosal-
tres, que és el capitalisme, i més encara en la seva for-
mació actual, el capitalisme financer, que genera desi-
gualtat a escala global i nacional. I també té un factor 
afegit, que són les polítiques d’austeritat, que estan 
provocant una mutació de la societat: s’està trencant el 
contracte social europeu, el treball ja no és garantia de 
viure sense pobresa, i l’afebliment de les polítiques de 
benestar i l’esquarterament de l’estat del benestar mul-
tipliquen les desigualtats.

Darrerament han aparegut dos notícies ben il-
lustratives, no? El 45 per cent dels afectats per una 
execució hipotecària a Catalunya té ingressos, segons 
un estudi de l’Observatori DESC sobre emergència 
habitacional. És a dir, el treball ja no és la garantia que 
era per a viure sense pobresa. Hi ha gent que té feina i 
no pot pagar les hipoteques, perquè els llocs de treball 
que es creen són precaris i mal pagats.

Segona notícia..., i curiosament –o potser podríem dir 
«cínicament»– el Fons Monetari Internacional, que ha 
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estat una gran màquina de creació de desigualtat i po-
bresa arreu del món amb les seves polítiques de xoc, 
ha presentat un informe que diu que, com més es con-
centra la riquesa en poques mans, menor és el crei-
xement d’un país. Fins i tot el Fons Monetari Inter-
nacional admet que la desigualtat excessiva suposa no 
només un problema de convivència, sinó que també és 
un problema, un greu problema econòmic. La diferèn-
cia és que per al fons la prioritat és reduir la pobresa, i 
no l’escletxa social. Per nosaltres, també l’escletxa so-
cial.

Aquesta moció és molt senzilla. El que proposa és, 
primer, elaborar un informe de progrés social de Ca-
talunya. Què entenem per «progrés social»? Bàsica-
ment, tres qüestions, no?, és respondre tres qüestions. 
La primera és si un país satisfà les necessitats més es-
sencials de la seva ciutadania, necessitats en termes 
d’aliment, d’educació, d’accés a la sanitat, a l’habitat-
ge, als serveis públics. Segona pregunta: si existeixen 
els elements fonamentals perquè les persones i les co-
munitats augmentin i mantinguin el seu benestar; es 
tracta de mesurar, entre altres qüestions, si la ciutada-
nia té les condicions per a portar una vida saludable, 
i això vol dir també protecció del medi ambient, de 
l’aire, de l’aigua, de la terra, i la capacitat de mante-
nir aquests recursos naturals per a les generacions fu-
tures. I tercera pregunta: si hi ha oportunitats perquè 
cada persona assoleixi el seu ple potencial; és a dir, si 
les persones poden desenvolupar plenament i amb lli-
bertat els seus projectes vitals.

Per què ho proposem? Doncs, per a avaluar les polí-
tiques públiques i perquè en l’elaboració de les políti-
ques de la Generalitat, per exemple, dels pressupostos 
es tinguin en compte indicadors socials i no només in-
dicadors com el dèficit, l’endeutament, el creixement 
del PIB, la demanda interna o les exportacions, que 
cal tenir en compte, però, especialment, també els in-
dicadors de caràcter social i de caràcter ambiental. 
Perquè pensem que l’objectiu de les polítiques ha de 
ser el progrés social, una prosperitat compartida i eco-
lògica, i no només s’ha de basar en el creixement del 
PIB, ho estem veient, creixement del PIB, sovint, no 
vol dir «benestar».

I segona proposta que fem: que hi hagi un debat, en 
aquest Parlament, anual sobre els resultats ambien-
tals de les polítiques del Govern i sobre els efectes de 
la legislació aprovada per aquest Parlament, a partir 
d’aquest informe de progrés social.

Si creiem que cal posar en el centre del debat les de-
sigualtats, la situació ambiental de la ciutadania, cal 
fer un debat a fons, anualment, en aquest Parlament a 
partir d’aquest informe de progrés social.

Si coincidim que la lluita contra les desigualtats és una 
prioritat, cal un debat anual sobre la situació del pro-
grés social i sobre els efectes que tenen les polítiques 
de la Generalitat a la ciutadania. Ho deia la interpel-
lació, ho repeteixo, és una moció molt senzilla: volem 
que Catalunya s’homologui a nivell europeu, el que ha 
aprovat França, Alemanya, també altres països, com 
Austràlia, Nova Zelanda, que fan d’aquest debat so-

bre el progrés social un debat fonamental de les seves 
polítiques.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista, té la paraula la diputada Eva Gra-
nados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, jo 
vull agrair el debat i la presentació de la moció que ha 
fet el senyor Vendrell sobre les desigualtats i l’índex 
de progrés social.

De fet, la desigualtat d’avui és el fracàs econòmic de 
demà. Això cada vegada més els informes ens ho di-
uen, de quina manera l’indicador de Gini es relaciona 
amb el PIB, en el sentit que si disminuïm les desigual-
tats podrem tenir més progrés econòmic.

I dèiem que les desigualtats són un drama social, i 
m’ho han escoltat moltes vegades des d’aquest faris-
tol, però no només és un drama social: l’augment de 
les desigualtats és també un suïcidi econòmic. I l’aug-
ment de les desigualtats no és el preu que hem de pa-
gar per ser productius; l’augment de les desigualtats, 
justament, ens impedeix ser productius, ser competi-
tius; per tant, benvingut sigui aquest debat i aquest ín-
dex de progrés social.

Dèiem que l’ajust fiscal i l’augment de la devaluació 
interna han estat letal per a les persones, però també 
són letals per a l’economia.

Tenim una moció d’Iniciativa per Catalunya, que és 
una bona moció, però, malauradament –i ara, aquí, es-
tà la part que hem de passar comptes del que, final-
ment, s’aprovarà–, era una moció que comptava que es 
faria un informe –i, pel que ha transaccionat el senyor 
Vendrell, tindrem informe–; que deia que incidiria en 
els pressupostos i en l’avaluació de les polítiques de 
les lleis aprovades, i, aquí, no ho tindrem, ja no són 
lleis, són polítiques públiques en genèric. També, la 
moció preveia una comissió científica, i això també ha 
caigut i no tindrem comissió científica. I hi haurà un 
debat anual, però no serà sobre les desigualtats i sobre 
els resultats d’aquestes lleis, sinó que serà sobre la in-
clusió social, que, si més no, és una part molt parcial.

Així que bona voluntat, sabem el que significar nego-
ciar i transaccionar amb els grups que donen recolza-
ment al Govern, que, al final, el que tenim són afirma-
cions que, malauradament, veiem com no es traslladen 
a fets. Jo els en dono, doncs, dos exemples clars. Aca-
bem d’aprovar, acaben d’aprovar la llei del SOC, Con-
vergència i Unió i Esquerra Republicana, una llei que 
ve sense memòria econòmica i que, quan els grups de 
l’oposició intenten incorporar articles on hi hagi una 
despesa associada, doncs, aquí, els grups que donen 
recolzament al Govern no incorporen cap d’aquestes 
esmenes. Per tant, malauradament, la llei francesa sí 
que preveu que hi hagi aquesta avaluació, que sí que 
hi hagi aquesta avaluació d’impacte i, malauradament, 
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amb el que aprovem i la voluntat que ha demostrat el 
Govern, no serà així.

Un altre exemple de la pràctica habitual de Conver-
gència i Esquerra Republicana: el Grup Socialista i el 
conjunt d’aquest Parlament va aprovar, a l’octubre, una 
moció sobre polítiques socials. Aquesta moció preve-
ia que es creés un comissionat sobre les desigualtats. 
Això, senyora Jou, ho va votar vostè també i el senyor 
Bosch i tots els diputats al Parlament van votar. Això 
va ser a l’octubre: no tenim comissionat, no tenim in-
forme, no tenim mesures immediates, no tenim mesu-
res pactades, no tenim comissionat, no tenim res. Ai-
xò es va votar a l’octubre del 2014, estem al juny del 
2015, aquesta és la pràctica del Govern i dels grups 
que donen recolzament al Govern.

Per tant, nosaltres hem presentat una esmena, en què 
es feia referència a aquesta moció que va aprovar 
aquest Parlament, els grups que donen recolzament 
al Govern han fet perquè es tregui en la transacció; 
ho lamentem, novament, però donarem recolzament a 
la moció, perquè, com dèiem, és un debat necessari i, 
per poc que s’aprovi, encara que no hi hagi control de 
compliment, si és igual que el que coneixem és evi-
dent que no hi haurà cap tipus de compliment, dona-
rem recolzament a aquesta moció.

Fa unes setmanes, la Soledad Gallego-Díaz, en El 
País, feia un article amb relació a la llei que el senyor 
Vendrell abans ha comentat, de la llei francesa, i deia: 
«¿Se imaginan una discusión sobre los niveles de desi-
gualdad, sobre los ingresos reales, comparando terri-
torios por parte de un organismo independiente?» I la 
Soledad Gallego-Díaz deia que, amb el Govern del PP, 
no seria possible, i, malauradament, amb el Govern de 
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, tam-
poc ho veurem.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula el diputat Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, honorable conseller, intentarem fer una lec-
tura o una anàlisi una miqueta més optimista i espe-
rançadora que la intervenció que m’ha precedit en la 
paraula, perquè dóna la impressió, després de sen-
tir-la, que no hem consensuat i no hem arribat a un 
acord. I certament és així: hem arribat a un acord prou 
important que significa avenços que, tot seguit, doncs, 
intentaré remarcar.

En tot cas, el que ens permet aquesta moció és posar 
damunt de la taula dos aspectes que em sembla im-
portant, doncs, de remarcar-los; d’una banda, allò que 
fa referència a la informació de la qual disposem per 
analitzar les desigualats socials, i, de l’altra banda, 
l’avaluació de les polítiques públiques.

Ens sembla important i pertinent fer-ho, perquè, 
aquest dematí, precisament, el nostre grup parlamen-
tari interpel·lava el Govern, interpel·lava el conseller 
d’Empresa i Ocupació al voltant d’un aspecte que 
afecta molts ciutadans, en el cas de les hipoteques, 
que és l’índex de referència del préstec hipotecari; un 
índex de referència que significa que algunes famíli-
es es vegin abocades al desnonament, que altres tin-
guin grans dificultats per poder pagar la hipoteca a 
final de mes i, en definitiva, que acaba introduint tam-
bé desequilibris importants en aquest país. Per tant, 
hem intentat aquest matí i hem intentat també al llarg 
d’aquesta sessió plenària, en el debat de salut, posar 
damunt de la taula la necessitat, d’una banda, de redu-
ir les dificultats socials del país i, d’altra banda, també 
de disposar de mecanismes d’avaluació i mecanismes 
d’anàlisi.

Què aporta aquesta moció? I ho repeteixo, vull po-
sar-ho en valor, perquè dóna la impressió, després de 
sentir la intervenció anterior, que aquí no hem arribat 
a cap tipus de transacció. Doncs, posa en valor dues 
coses: primera banda, intentem introduir, a través de 
mecanismes estadístics, nova informació per tal de 
procedir i disposar d’un informe anual per mesurar 
aquestes desigualtats socials. Per tant, intentem cor-
regir un aspecte que el nostre grup parlamentari ha 
posat moltes vegades al damunt de la taula –algunes 
vegades que s’han introduït informes, que hem parlat 
de debats al voltant de la pobresa–, i és la necessitat 
de disposar de mecanismes actualitzats que ens per-
metessin disposar, en tot moment, d’una diagnosi d’on 
estem.

I, d’altra banda, també l’avaluació. I vull posar-ho da-
munt de la taula, perquè em sembla pertinent, en la 
mesura que això, aquesta avaluació anual, que va re-
presentar un acord entre Esquerra Republicana i Con-
vergència i Unió en el debat monogràfic de pobre-
sa, avui, a través d’aquesta transacció a la qual s’ha 
arribat, aprofundim i millorem aquest mecanismes 
d’avaluació. I, per tant, introduïm un mecanisme que 
no existia, que és que hi ha un compromís per part 
del Govern de venir una vegada a l’any, de venir en 
cambra parlamentària i d’avaluar allò que són les po-
lítiques públiques: d’avaluar-les a través d’un informe, 
d’avaluar-les també a través de diferents mecanismes 
i, en definitiva, també avaluar l’impacte de les políti-
ques públiques. Això no ho teníem. Això és una nove-
tat que hi ha en aquest document i, més enllà que algú 
pugui tenir interès en desgastar Esquerra Republicana 
o desgastar Convergència perquè s’està aproximant la 
campanya electoral, el que sí que, ho repeteixo, hem 
de posar en evidència són els avenços que es produei-
xen en aquesta matèria.

En tot cas, agrair la disponibilitat que ha tingut el di-
putat Vendrell per poder arribar a un acord. Jo estic 
convençut que, per part del propietari de la moció, 
es farà una valoració, segurament molt més optimis-
ta que la que ha fet un altre grup parlamentari, que, 
probablement, tenia desig de presentar una moció 
d’aquest tipus; però, en tot cas, hem d’agrari al Grup 
d’Iniciativa que hagi estat el qui hagi presentat aques-
ta moció, perquè, ho repeteixo, significa una aporta-
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ció remarcable, una aportació que ens permet, a partir 
d’avui, disposar de més mecanismes estadístics i de 
disposar també de més mecanismes d’avaluació. I és a 
partir de l’estadística i de l’avaluació que podrem fer, 
tots plegats, un millor control a la tasca del Govern, i, 
en definitiva, procedir a allò que nosaltres volem, que 
és que aquest país redueixi fins al màxim allò que són 
les desigualtats socials del país.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula la dipu-
tada Maria Mercè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Bé, jo vull començar, probable-
ment, per on s’acabaria, que és agrair la voluntat d’ar-
ribar a acords del diputat Vendrell i també de la res-
ta de diputats, Pere Bosch, Eva Granados, tot i que la 
lectura negativa que n’ha fet la senyora Granados, jo 
no la comparteixo gens, sóc més aviat de l’altre can-
tó, no?, que crec que això és un avenç i és un avenç 
important i, per tant, doncs, no sé com es pot fer una 
lectura negativa d’una cosa que suposa un avenç per a 
tots, no?

Un matís: la moció té en el seu preàmbul que això es 
fa, doncs, perquè, realment, el tema de la desigual-
tat social sigui una prioritat. Bé, jo entenc que per a 
aquest Govern i per a aquest grup parlamentari la de-
sigualtat social ja és una prioritat, i en podria donar 
molts d’exemples, però el més darrer és que aquest 
Govern acaba d’aprovar el Pla d’acció de lluita contra 
la pobresa i per a la inclusió social de Catalunya 2015-
2016. Per tant, crec que, per començar, això ja és una 
bona prova que aquest és un element que ens amoïna 
i que ens preocupa. I també el fet que, en percentatge 
–perquè ja sé que em diran en valor absolut que no, 
però, en percentatge–, nosaltres tenim dels pressupos-
tos més..., bé, el més social de la història quant a des-
pesa que es dedica en aspectes socials.

Quant al tema dels indicadors, jo només vull destacar 
que no comencem absolutament de zero, que l’Idescat 
ja fa molt temps que treballa en aquest aspecte, que 
tenim l’enquesta de condicions de vida, aquesta en-
questa, que és veritat que la fa l’INE, però que s’estan 
arribant a acords també amb l’INE, doncs, perquè pu-
guem ampliar la mostra, i el fet que s’ampliï la mos-
tra, doncs, podrà fer que els resultats que obtinguem 
siguin més detallats, i que, a més a més, aquesta serà 
l’enquesta que puguem comparar a nivell europeu, no?

Que també s’està treballant en uns indicadors territo-
rials de risc de pobresa i d’exclusió social, que fa més 
de dos anys que s’hi treballa, i que, per mi, la vessant 
territorial és molt important en aquest aspecte, no? 
I l’altre dia ho parlàvem..., si mirem Badia del Vallès, 
no hi ha desigualtat. Per tant, hem de tenir en compte 
el tema territorial, i no serà pas que Badia del Vallès 
no tingui problema, sinó que, senzillament, no hi ha la 

gran diferència entre gent amb un alt nivell de vida i 
gent amb un baix nivell de vida.

I també tenim l’enquesta econòmica a centres i entitats 
de serveis socials. Per tant, els tres elements ens per-
meten fer un apropament i que, per tant, no partim de 
zero; és a dir que seria més o menys fàcil aconseguir, 
doncs, poder tenir aquesta bateria d’indicadors que fa-
rien possible fer l’informe i que, a partir d’aquests in-
formes i, sobretot, de l’avaluació dels mateixos, doncs, 
que nosaltres poguéssim orientar millor les polítiques 
socials, si escau, i evidentment, fer-ne una avaluació 
com Déu mana.

Per tant, per tot plegat, nosaltres pensem que la pro-
posta és una bona iniciativa pel que fa al Grup d’Inici-
ativa - Esquerra Unida i Alternativa, que agraïm tam-
bé la voluntat, doncs, d’arribar a un pacte perquè tots 
aquests adjectius, bàsicament, que hi hagi en aques-
ta bateria d’indicadors i que, a més a més, hi hagi un 
informe que permeti, després, doncs, orientar millor 
les polítiques socials i, evidentment, avaluar-les; i, en 
aquest aspecte, doncs, agrair l’esforç que s’ha fet per 
part de tots plegats.

I, evidentment, després de totes les transaccions i tot 
el que s’ha fet, doncs, anunciar que el vot de Conver-
gència i Unió serà favorable a tota la moció.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, tal com bufen els temps i estan les coses, un no 
sap exactament quan serà la seva darrera intervenció 
parlamentària. I, per tant, si un hagués d’elegir, doncs, 
diria: «Mira, una com aquesta.» Per què? Perquè reu-
neix dues característiques: per una banda és molt con-
creta, cosa que és molt d’agrair, perquè es veu clara-
ment què es proposa i es pot portar a la pràctica, i per 
altra banda planteja uns temes de doctrina, de teoria 
sociopolítica que són molt interessants.

I jo els voldria explicar una anècdota. Durant molts 
anys, diguéssim, en els ambients de centredreta, quan 
un volia preparar un discurs o volia fer un programa i 
proposava, perquè la portava a dintre, la noció de bé 
comú, li deien: «No! No, no, no parlis de bé comú, 
sobretot, perquè et diran que ets un ranci, que estàs 
ancorat en la més vella metafísica i que ets un alta-
veu del tomisme més pur.» Resulta que jo m’he trobat 
amb una sorpresa increïble quan em trobo el senyor 
Pablo Iglesias i fins i tot el runrún de l’Ada Colau, que 
té com a lema central la noció de bé comú. I jo vaig 
lamentar llavors, dic, seguint un esperit una mica de 
camuflatge, no haver estat més ferms en aquelles cate-
gories que també per nosaltres han estat sempre fun-
dacionals.

Llavors estava llegint jo un llibre sobre Europa de De 
Gasperi –De Gasperi. I allà, clar, ell proposa, davant 
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del socialisme estatista i del capitalisme sense con-
trol..., diu: una tercera via. L’articulació entre la lliber-
tat política i la iniciativa individual, i la garantia de 
la justícia social. Ell parla constantment d’això, no?, 
en un to que a més és bastant audaç quan diu: «No 
tenemos derecho a perder la esperanza en el hombre 
ni como individuo ni como colectividad, no tenemos 
derecho a perder la esperanza en la historia.» Això és 
un dels fundadors del Partit Popular italià, per dir-ho 
d’alguna manera. Clar, De Gasperi havia llegit a fons 
Maritain, no?

I dic això perquè allà hi ha una noció que està aquí, que 
és la del desenvolupament integral, que és la idea que el 
desenvolupament no és només econòmic, no és només 
el PIB, sinó que el desenvolupament és i ha de ser en el 
camp de la justícia, de l’equitat, de la llibertat, de la par-
ticipació, de l’educació, etcètera.

I, per tant, vostès el que proposen és això, que, a més 
dels indicadors econòmics, tinguem altres indicadors 
que ens permetin descobrir com avança la societat en 
el seu conjunt i posar un focus de llum sobre aquestes 
problemàtiques. I ens permeten determinar, per tant, 
el més substantiu, que és fins a quin punt aquest pro-
grés econòmic es reflecteix i reverteix en el benestar 
dels ciutadans. I ens marca zones d’actuació preferents 
i àmbits on regnen les disfuncions, i per tant ens indi-
ca les orientacions i polítiques bàsiques.

I per això nosaltres votarem a favor de la seva propos-
ta. Per tot això, clar, sense oblidar la importància del 
PIB, suposo que hi estem d’acord –sense oblidar-ne la 
importància– i del creixement econòmic. Perquè, clar, 
és que perquè el tren tiri i perquè ningú es quedi en-
rere necessitem una bona locomotora i aquesta bona 
locomotora el que necessita és un mercat potent que 
tiri cap endavant. I el que necessitem precisament és 
un mercat més competitiu, racional, eficaç, competent, 
no trufat de funcionaris públics, no trufat de gent po-
sada, doncs, pels partits polítics, sinó que realment si-
gui eficient, eficaç. Ara, després amb unes polítiques 
redistributives potents. Això és l’economia social de 
mercat, en la qual havíem arribat a algun consens.

I com que ja dic que no se sap mai quina serà l’últi-
ma, jo penso..., bé, jo vull celebrar que amb aquesta 
noció de bé comú superem aquesta postmodernitat lí-
quida, facilona, absolutament relativista, i entrem en 
una postmodernitat positiva, que ens permet tenir un 
basament comú de discussió racional per discutir so-
bre què és el millor per a la societat. I per altra banda 
jo estic... (Remor de veus.) Exacte, una colla de tomis-
tes. I, per altra banda, com són una colla de tomistes, 
jo penso que, si ho van fer després de la Segona Guer-
ra Mundial, si ho van fer a l’època de la Transició, ho 
tornarem a fer ara i trobarem un consens.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el diputat José María Espejo-Saa-
vedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, se-
ñor conseller, lo que pide esta moción son varias co-
sas, todas ellas relacionadas con la situación de des-
igualdad que aún hoy por desgracia siguen viviendo 
muchas personas en Cataluña y a la que no se están 
aportando desde las administraciones las soluciones 
que serían realmente efectivas. Y también incide, por 
otra parte, en aspectos relativos a las políticas ambien-
tales que se están llevando a cabo. En definitiva, a lo 
que se refiere esta moción no es a otra cosa que a la 
calidad, a la calidad de vida de los ciudadanos, que 
es precisamente por lo que estamos todos aquí en es-
te Parlamento, porque nuestra obligación como repre-
sentantes de los ciudadanos es procurar que tengan la 
mejor calidad de vida. Y si no se están aportando esas 
soluciones efectivas seguramente es, al menos en par-
te y en eso compartimos sin duda el diagnóstico de la 
moción, porque no se tienen los instrumentos necesa-
rios para conocer con la mayor exactitud posible dón-
de están situados los resultados de las políticas públi-
cas que se ponen en marcha.

Nosotros, desde nuestra formación, siempre hemos 
defendido que en cualquier ámbito de aplicación de 
las políticas públicas se tienen siempre que poner en 
marcha mecanismos de evaluación, y por desgracia 
comprobamos que una tras otra vez se ponen en mar-
cha políticas públicas sin que se acompañen esos me-
canismos de evaluación de las mismas. De este modo, 
¿qué sucede? Se planifican acciones que pueden no es-
tar surtiendo el efecto deseado, pero ni se cambian ni 
se modifican en ningún sentido porque no se tiene la 
información que acredite una u otra cosa, y se consu-
men además recursos que podrían ser empleados en 
otras finalidades.

Por esta razón nos parece correcto lo que propone esta 
moción y por esta razón vamos a votarla en su totali-
dad. Y además también apreciamos algo que para no-
sotros tiene mucho valor en esta moción, y es que está 
planteada desde un punto de vista de una neutralidad 
ideológica. Aquí lo que se pide es que se extraiga in-
formación y después cada uno, evidentemente, y legí-
timamente, desde su punto de vista ideológico, podrá 
efectuar su planteamiento de fondo sobre lo que pue-
da significar esta información y hacer sus propuestas 
y defenderlas políticamente. Pero, en cualquier caso, 
cuanta más información tengamos más preciso puede 
ser no solo el diseño de esas políticas públicas, sino 
también y fundamentalmente la dotación presupues-
taria –y en esto está bien que esté aquí el conseller de 
Economía– que se prevea para las mismas, que, preci-
samente, por cierto, en el ámbito social prácticamente 
siempre siempre se queda corta, y en este caso noso-
tros ya saben que pensamos que este Gobierno no deja 
de desatender otras necesidades que entendemos me-
nos prioritarias que las sociales.

Y después pide otra cosa esta moción, algo que con-
sideramos también relevante, muy importante y que 
compartimos, y es que se celebre cada año un deba-
te sobre ese progreso social y ambiental, usando para 
ello la información que se ha extraído antes mencio-
nada. Acordar hoy una medida como esta, de cele-
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bración de este debate anual, es asumir un compro-
miso que dejará fuera de la conveniencia de cualquier 
gobierno futuro la celebración de un debate de estas 
características sobre desigualdades. Eso sí, yo espero 
que si se aprueba esta medida no queden los resulta-
dos de ese debate en lo mismo que quedaron los resul-
tados del debate monográfico sobre la pobreza tenido 
en este Parlament hace ya bastante más de un año y 
del que hoy por hoy quedan bastantes medidas por im-
plementar.

En definitiva, por entender que la moción está plan-
teada con un evidente ánimo constructivo, que agra-
decemos, y además más allá de la confrontación ideo-
lógica, que puede dejarse para el debate de fondo de 
las medidas concretas, nosotros vamos a apoyar en su 
totalidad la moción de Iniciativa.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt, té la paraula la di-
putada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, de l’escó estant. Nosaltres votarem a favor de la re-
alització de l’informe, tot i que entenem que avui ja 
hi ha suficient informació que constata, doncs, o que 
evidencia que les polítiques de retallades sumades a 
la pròpia dinàmica del capitalisme generen desigual-
tat estructural, que hi ha prou informació per a saber 
que algunes polítiques que s’han dut a terme els últims 
anys l’únic que han fet és finalment incidir en aques-
ta desigualtat social i que som una mica escèptics, 
per no dir totalment escèptics, al fet que la realització 
d’aquest informe pugui orientar polítiques públiques, 
perquè en tot cas constatem que aquesta informació 
ara mateix ja està disponible.

Ens refermarem en el que s’ha dit al principi, no?, que 
finalment les desigualtats socials són estructurals, són 
producte del capitalisme. I en tot cas, diguéssim, poc 
entusiasmades amb els termes, amb un terme en con-
cret, que és el progrés social, entenent-lo com, en tot 
cas, la redistribució justa de la riquesa, que és el que 
finalment hauria d’orientar totes les polítiques públi-
ques.

En tot cas, votarem a favor de la moció.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir per fixar la seva posició la diputada Ma-
rina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Per donar suport a aquesta moció. 
A mi, en canvi, al contrari, em sembla totalment relle-
vant que hi posem ciència; a vegades ens ha costat, a 
la ciència social. És veritat, ho deia la senyora Vallet, 
tenim moltíssima informació. Hi ha una enquesta me-
tropolitana, senyor Vendrell, des de fa molts anys, que 
primer era metropolitana i després municipi a munici-

pi de tot Catalunya, que té quantitat d’informació. Pe-
rò la informació s’ha d’agregar i avui el que decidim 
és que s’agregui, que s’analitzi i que, igual que fem es-
tudis d’impacte ambiental, ens acostumem en el futur 
a l’evidència científica –a l’evidència científica– que 
ha d’haver-hi en la ciència política, en la ciència so-
cial, per fer prevenció de la desigualtat, perquè aquest 
serà, amb creixement o amb decreixement de l’econo-
mia, el gran element ètic i el gran element d’ecologia 
social.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula el 
diputat Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair a tots els 
portaveus les seves esmenes, les seves aportacions, 
que han enriquit aquest text, i també, doncs, el to de 
la intervenció. I la veritat és que quasi donarien ganes 
de continuar el debat, no?, perquè crec que és interes-
sant i ric.

Crec que el que aprovem, jo ho deia en la interpel-
lació, és una proposició modesta, que el que aprovem 
sí que és rellevant en el sentit que aprovem realitzar 
aquest informe del progrés social en el sentit que ara 
deia la Marina Geli, no?, que és articular a partir de 
dades i d’una anàlisi científica l’anàlisi i l’avaluació 
de les polítiques públiques a partir d’aquesta idea del 
progrés social, de l’impacte social i ambiental de les 
polítiques de la Generalitat en el benestar de la ciu-
tadania, i que a més a més siguin tingudes en compte 
per a l’elaboració, no només per a l’avaluació, sinó per 
a l’elaboració d’aquestes polítiques públiques. Jo crec 
que això pot contribuir, doncs, a la millora d’aquestes 
polítiques i també a la millora del debat polític, situant 
com a absoluta centralitat el debat sobre les desigual-
tats i també sobre el desenvolupament sostenible, no?

El senyor Sánchez, no?, deia una cosa que és molt in-
teressant d’una persona com De Gasperi, que parlava 
d’aquella tercera via que combinava llibertat individu-
al amb mercat, economia social de mercat, en defini-
tiva. El problema és que el neolliberalisme –i molt em 
temo que el seu partit i el Govern de l’Estat hi han 
contribuït; nosaltres també pensem que el Govern ca-
talà– ha trencat aquest contracte social. Aquest és el 
problema, que estem en una situació molt diferent de 
la de la postguerra, que vostè s’hi referia, que van ser 
els trenta anys gloriosos, no?, i també, fins i tot, de 
la de la Transició aquí, a l’Estat espanyol. Li recordo 
l’informe aquell que vaig citar en la interpel·lació del 
Parlament Europeu que parla de l’efecte socialment 
devastador de les polítiques d’austeritat, no? I, per 
tant, cal recompondre aquell contracte social, també 
amb una dimensió ambiental.

I ja, per acabar, jo també em voldria referir a l’article 
que l’Eva Granados esmentava de la Soledad Gallego-
Díaz, que diu una cosa molt interessant, citant l’eco-
nomista Eloi Laurent, de la Universitat de Stanford, 



Sèrie P - Núm. 112 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.2  97

que diu: «Centrar-se en el PIB comença a ser la mi-
llor manera de perdre les eleccions.» I això potser ex-
plica alguna de les coses que han passat a tot l’Estat 
en aquestes eleccions municipals, i com aquella cam-
panya publicitària sobre que estem sortint de la cri-
si no ha arribat, contrasta amb la vivència ciutadana, 
i segurament encara provoca més indignació social. 
Aquest contrast que hi ha entre el PIB, no?, que ens 
diuen que el PIB creix –creix, creix–, i les condicions 
concretes de vida real de la gent. Jo crec que és una 
gran lliçó. I no volem caure nosaltres en aquest error. 
Centrar-se en el PIB comença a ser la millor manera 
de perdre les eleccions. Centrar-se en les condicions 
materials de vida de la gent potser és la millor mane-
ra, també, de començar-les a guanyar.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Cridem a votació. 

Hi ha petició de votació separada d’algun grup?

(Pausa llarga.)

Doncs, procedirem a la votació de la moció. Atès que 
no hi ha petició de votacions separades, la votarem ín-
tegrament. Prego als diputats i diputades que s’asse-
guin als seus escons, els que no ho estan.

Comença la votació.

La votació ha estat aprovada per 107 vots a favor.

Interpel·lació
al Govern sobre el projecte BCN 
World (tram. 300-00320/10)

El dotzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el projecte Barcelona World, presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Té la paraula, 
per exposar la interpel·lació, la diputada Hortènsia 
Grau.

(Pausa.)

Hortènsia Grau Juan

Som-hi? Presidenta, conseller, diputats, diputades... 
En primer lloc, conseller, felicitar-lo per haver estat 
investit doctor honoris causa per la Universitat de Chi-
cago per la seva trajectòria i aportacions a la microe-
conomia, i lamentar, un cop més, el divorci entre la 
teoria científica i el coneixement aplicat.

Conseller, aquesta és la tercera interpel·lació que el 
nostre grup li fem sobre el projecte Barcelona World, 
o com es digui a partir d’ara, per entendre’ns, sobre 
el projecte de requalificació urbanística i d’instal·lació 
d’hotels i casinos en els terrenys propietat de Caixa-
Bank, de «la Caixa». Una interpel·lació per any, con-
seller, per un projecte que des de l’inici ha estat una 
mica com el cuento de la lechera, o, millor, un cuento 
chino, i no pel tema del Melco, sinó per les fabulaci-
ons i mentides que a poc a poc s’han anat desvetllant.

Miri, centraré la meva intervenció en tres qüestions i 
intentaré que sigui el màxim de pedagògica, perquè 
n’hem parlat molt, d’aquest tema. Primer, amb tots els 
enganys i les errades, la mala gestió que s’ha produït 
en aquests tres anys. Segon, en quines qüestions cre-
iem que caldria modificar..., que ara tenim finestra 
d’oportunitat, des del moment en què Veremonte es 
retira del projecte. I, per últim, amb l’esperança, l’es-
perança que es va obrir a aquestes últimes eleccions, 
i que és possible repensar el projecte perquè sigui re-
alment una oportunitat per a la creació d’ocupació i 
que sigui tota la comunitat qui hi guanyi i no només 
«la Caixa».

Molt breument, i com que n’hem parlat molt, en-
ganys i mentides. Comença el setembre del 2012, amb 
aquesta reunió, la famosa foto en què estan molts dels 
actors –alguns ja no estan–, en què després que l’Adel-
son anuncia que se’n va a Madrid, surt aquest projec-
te, però el més trist és que vostès sempre van dir, al 
començament, que aquest projecte era diferent del del 
senyor Adelson, d’Eurovegas, perquè no calia fer mo-
dificacions legals, no calia canviar el planejament ur-
banístic –mentida–, no calia fer canvis de legislació 
sectorial, que generaria vint mil llocs de treball, des-
prés dotze mil, ara no ho sabem. I aquí comença tot el 
procés, amb opacitat, manca de transparència, negati-
ves a comparèixer, fent seva una mica aquella màxima 
pujoliana que aquests negocis o es feien així o no es 
feien. Això ja sabem com ha acabat.

Ja amb el nou Govern, el 2013, i amb el canvi de soci, 
fins i tot ens diuen, ens anuncien que posaran la pri-
mera pedra el 2013. El projecte va canviant, des de sis 
parcs temàtics, de la Xina, Rússia, Brasil..., amb di-
ferents instal·lacions, fins i tot amb un trenet pel mig, 
el que sí que hi havia cert és que hi havia una opció 
de compra per part de Veremonte de les cinc-centes 
hectàrees per 380 milions d’euros. Veremonte, un em-
presari dubtós, que vam avisar..., aquí vam rebre to-
tes les pressions per part de la caverna mediàtica, per 
part d’aquest Parlament, que no, que era un empre-
sari..., que no hi havia cap dubte. Vostès presenten a 
la Cambra de Comerç els tres..., hi ha tres inversors: 
Melco Crown, Value Retail... i aquí ja torna a canviar 
el projecte, aquí ja parlem de..., ja no són sis resorts, 
és el Barcelona Dreams, Barcelona Village, Barcelona 
Smart City i Barcelona Beach; aquest projecte, amb 
tots els casinos, el trenet, etcètera. I, l’estiu de 2013, 
ens presenten l’avantprojecte. En l’avantprojecte de 
llei ja ens salten totes les alarmes, conseller, perquè, ja 
en la darrera versió –un detall important–, vostès in-
corporen totes les al·legacions que fa el Mediterranean 
Beach Club, «la Caixa», totes les al·legacions que ells 
fan, i que van referides a modificacions de paràmetres 
urbanístics, ja les incorporen. Recordem que aquests 
terrenys, les 825 hectàrees es van expropiar en el seu 
dia, l’any 89, per un preu que seria l’equivalent a 15 
milions d’euros. És a dir, si compten el que es podia 
fer amb el pla del 89, el metre quadrat sortia, es va 
acabar pagant a trenta euros el metre quadrat.

Bé. M’estalviaré de comentar totes les pressions que 
vam rebre. I, tramitem la llei, i la llei ho fia tot, tot 
el tema urbanístic, a un pla director; un pla director 
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que és un element tècnic, en urbanisme, les decisions 
polítiques s’han de prendre abans, no es poden deixar 
en un document tècnic. Que aquest document havia de 
plasmar l’edificabilitat, etcètera. I que, a més, aquí ens 
van dir, reiteradament –poden llegir el diari de sessi-
ons–, que els canvis eren perquè es creaven llits ca-
lents, que no hi hauria casa, que no hi havia operació 
de bombolla immobiliària, que no hi hauria habitatge. 
Recordo les paraules del diputat Batet: «A aquest pla 
director no hi haurà habitatges, serà un pla director en 
el qual hi haurà equipaments d’oci que crearan recur-
sos i riquesa.» Aprovem la llei. Van haver d’aprovar la 
llei amb l’abstenció de tots els grups i només el suport 
del PSC, i en Damià Calvet, director de l’Incasòl, re-
itera, al novembre: «No és totxo.» Cito textual: «No 
és totxo, més aviat fem possible que hi hagi menys sòl 
urbanitzable.» La realitat és que amb el pla director 
que vostès ens presenten, amb l’última proposta que 
tenim, resulta que de tot això re. (L’oradora mostra un 
document a la cambra.) Totes aquestes taques blaves 
és el nou sòl urbanitzable que es guanya. En realitat, 
es perden hectàrees de sòl no urbanitzable i se’n gua-
nyen de sòl urbanitzable. Però, al final del 2014 se’ns 
obre el que li he dit, la finestra d’oportunitat, en el mo-
ment en què Veremonte no fa l’opció de compra, es re-
tira del projecte i, per tant, és la Generalitat qui fa una 
nova opció de compra.

No entraré a explicar-ho, perquè ja vam fer una 
interpel·lació i una moció gràcies a les quals vam 
poder tenir accés a aquest contracte i vam poder cre-
ar la comissió de seguiment, però és una opció de 
compra curiosa perquè, curiosament, en aquest do-
cument (l’oradora mostra un document a la cam-
bra) l’opció de compra és sobre les hectàrees on ha 
d’anar els resorts, i, curiosament, el document par-
la de totes les modificacions urbanístiques que «la 
Caixa» vol imposar en els terrenys que no estan en 
l’opció de compra. O sigui, s’imposen les condicions 
d’allò que no es ven. Per tant, en aquest nou esce-
nari, que són les cent una hectàrees, nosaltres cre-
iem que la Generalitat, l’Incasòl té una oportunitat. 
Perquè ara és la Generalitat qui decideix, i més ara 
que ja Veremonte s’ha retirat fins i tot del concurs. 
És l’Incasòl, és la Generalitat qui decideix aquest 
nou escenari com ha de ser. Vostès poden decidir si 
concentren tot l’aprofitament urbanístic en aquestes 
hectàrees o deixen que «la Caixa» faci les modifi-
cacions. Són vostès qui poden decidir-ho. Però, clar, 
i si «la Caixa» no està d’acord amb això que vostès 
decideixin, lícitament, doncs «la Caixa», també, lí-
citament, té tot el dret de no vendre’ls els terrenys, 
i quedar-se amb la planificació vigent. Que no passa 
re, si es queda amb la planificació vigent, pot cons-
truir. No sabem per què no ha construït fins ara. No 
li deu interessar, perquè el que pensem que es bus-
ca és una maximització de beneficis, perquè amb el 
pla director que vostès estan plantejant, el que abans 
eren trenta euros per metre quadrat, passa a valdre 
deu vegades més, és a dir, tres-cents euros el metre 
quadrat. Com es poden imaginar, si el fet de canviar 
els usos i l’aprofitament d’uns terrenys que en el seu 
dia es van expropiar ja podia plantejar un tema de 
reversió de l’expropiació, ara, amb aquest augment, 

amb aquesta maximització de beneficis, els bufets d’ad-
vocats del territori ja s’estan fregant les mans.

I ara, clar, aquest nou escenari ens dóna l’esperança 
–l’esperança, conseller– de poder repensar el projec-
te. Tenim una comissió de seguiment. No els dona-
rà temps a fer..., encara que facin l’aprovació inici-
al del pla director, no tindran temps de tramitar-lo, 
i vostès no ens poden deixar aquesta patata calen-
ta al nou govern, entre altres coses perquè no té el 
consens de tothom, perquè, a més, vostè sap que hi 
ha un informe..., en l’informe inicial hi han una sè-
rie d’impactes ambientals negatius que no se saben 
com resoldre, referits a aigua, tant subministrament 
com depuració, referits a vialitat, mobilitat, referits a 
energia, amb unes estacions transformadores.

Per tant, entenem que un govern que està en crisi, que 
està trencat, al final d’un mandat, no pot deixar una 
hipoteca. I perquè, a més, tenen una possibilitat, i ho 
deia el senyor Calvet quan va venir aquesta setma-
na a tranquil·litzar el territori, i ho deia el president: 
el principal objectiu del projecte Barcelona World és 
que Catalunya sigui un hub, especialitzar-lo en turis-
me de negocis. Bé, si el volem especialitzar en turisme 
de negocis, no entenem per què s’han de fer habitatges 
i no usos turístics. Per tant, si nosaltres volem apro-
fitar aquesta finestra d’oportunitat, tenim l’ocasió de 
revertir aquests aspectes de la llei que han sigut més 
lesius, que no van tenir el consens d’aquesta cambra 
–la rebaixa en la fiscalitat del joc, limitar la modifi-
cació urbanística als usos turístics i no als usos resi-
dencials–, perquè, com deia el conseller Puig, vostès 
ara negocien directament amb els operadors, perquè si 
no, amb tants enganys com hi ha hagut en tota aques-
ta tramitació, acabarem pensant que tot és una opera-
ció perquè acabi un operador, Peralada, instal·lant-se 
a canvi de la rebaixa fiscal, perquè aquí els interessos 
únics que es miren hauran sigut els de «la Caixa». Sa-
bem que durant tot aquest període un dels advocats, 
que és membre de la Comissió d’Urbanisme de Cata-
lunya, nomenat pel president, el senyor Pablo Molina 
Alegre, advocat de «la Caixa», ha estat entrant i sor-
tint del Departament de Territori, posant baza en com 
es negociava aquest pla director. 

Per tant, ara tenim l’oportunitat de fer això, igual que 
parlem de la nova política, parlar del nou urbanisme, 
d’un urbanisme transparent, que miri pel bé comú, pel 
benefici de tota la comunitat, i no pel benefici d’uns 
quants. Això és el que li plantejarem... 

La vicepresidenta primera

Diputada...

Hortènsia Grau Juan

...en la moció subsegüent a aquesta interpel·lació.

Gràcies. 

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller Andreu 
Mas-Colell.
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El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies, gràcies per les seves paraules inicials. 
Senyora presidenta, senyora diputada, gràcies per les 
seves paraules inicials. Aquest és un projecte impor-
tant, és un projecte molt significatiu, de molta mag-
nitud econòmica, per tant, no passa res si es discu-
teix una vegada l’any, o totes les interpel·lacions que 
li semblin convenients. Em sembla, vull puntualitzar 
que mai s’ha pogut dir en aquesta casa que en alguns 
dels diferents moments i incidències, que això no de-
manava canvis legislatius o canvis urbanístics, perquè 
és completament obvi i completament evident que els 
demanava, i els demanava des del principi, com cor-
respon a un projecte d’aquesta magnitud. 

És, efectivament, vostè ho ha dit, una decisió política. 
És una decisió política, és una decisió política aprova-
da per aquest Parlament de Catalunya, amb un ampli 
suport al territori. I la decisió política és continuar po-
tenciant la zona del CRT, del centre recreatiu i turístic, 
com una zona d’atracció de visitants, des de turisme 
a convencions de negocis, etcètera, perquè sigui un 
dels principals referents en aquests terrenys a Europa 
i al món. S’ha avançat en els últims vint anys, a pesar 
que vostès fa vint anys ja estaven en la mateixa posi-
ció que ara, però s’ha avançat; avui en dia tenim Port 
Aventura, que va creixent, que va incrementant-se; ac-
tualment tenim una magnitud d’uns 4 milions de vi-
sitants, i no hem de tenir límits, en aquest respecte, a 
les ambicions per a aquest centre, d’arribar algun dia 
a doblar el nombre de visitants. Això serà bo perquè 
la indústria de visitants és una de les indústries princi-
pals de Catalunya, és una indústria principalíssima del 
territori on està situat el CRT, i és activitat econòmi-
ca que, pròpiament regulada i pròpiament controlada, 
crea riquesa i llocs de treball, i, per tant, aquesta és la 
decisió política.

I els projectes que són d’una magnitud important, 
doncs, passen per incidències, passen per anades i tor-
nades, passen per corbes, però van avançant, i una de-
mostració és la història passada del mateix CRT. No-
més cal recordar totes les incidències al principi, fins 
que s’ha estabilitzat en la situació actual. Per tant, si 
puc fer un resum breu del que ha passat fins ara, co-
mença en el CRT; hi ha història anterior, però el CRT, 
que és la localització optima per a aquest tipus de pro-
jecte, comença efectivament amb l’arribada al projec-
te de Veremonte i l’opció de compra de Veremonte 
sobre uns terrenys que tenen un pla d’urbanisme fet, 
que vull fer constar que és un pla d’urbanisme fet du-
rant l’època del tripartit, eh?, i és un pla d’urbanisme 
que preveu habitatge i preveu edificació, o sigui que 
m’imagino que devia haver-hi alguna virtut en tenir 
aquests habitatges quan vostès van fer un pla d’urba-
nisme que els permetia. En fi, Veremonte té una opció 
de compra; en paral·lel, el procés comença, comença 
amb tota la tramitació legislativa de la nova llei, i he 
de dir que Veremonte i algunes de les persones im-
plicades en Veremonte fan una feina vàlida de buscar 
inversors, de buscar operadors, i he de dir que aquesta 
feina va estar ben feta. 

I efectivament, aquests operadors i inversors poten-
cials van aparèixer, són els que van anar en el seu 

moment a la Cambra de Comerç de Tarragona, i allí 
segueixen. Es va obrir, un cop aprovada la llei, el con-
curs en dues fases per les llicències de joc; quatre ope-
radors van passar la primera fase, i aquests són els 
únics qualificats per a la possibilitat d’anar a la segona 
fase. Aquests van ser Melco, Hard Rock-Veremonte, 
Melco-Veremonte i Peralada. Aquí els que compten 
són els operadors, és a dir, Melco, Hard Rock i Pe-
ralada. Aquests poden anar amb altres socis i poden 
aparèixer altres socis en el camí, però aquests són els 
punts fixos que han de ser allí per a la segona fase.

I alhora es comença el procés pel PDU. Arriba el mo-
ment d’exercir l’opció de compra, i Veremonte no 
exerceix l’opció de compra. Jo no entro ni surto en per 
què Veremonte no exerceix l’opció de compra, però la 
realitat és que la funció positiva de Veremonte ja es-
tava feta; la funció positiva de Veremonte, en tot cas, 
era fer els contactes inicials i interessar inversors, et-
cètera, i això jo no negaré que ho van fer, efectiva-
ment. Però en no exercir l’opció de compra, essencial-
ment, queden com a figures molt secundàries d’aquest 
projecte. Efectivament, la Generalitat va arribar a un 
acord amb «la Caixa» per poder dirigir i controlar bé 
el procés. Aquest acord va ser que, en la part en què hi 
han d’haver casinos –en aquella part, no en la resta, en 
aquella part–, la Generalitat té una opció de compra 
per 110 milions d’euros, fins l’any..., per un període de 
divuit mesos des de principis d’any, cosa que permet a 
la Generalitat lligar bé els aspectes urbanístics, els as-
pectes de venda dels terrenys, que són indispensables 
per a qualsevol ressort integrat que tingui un permís 
de joc, i en paral·lel, el concurs per llicències de joc. 

I aquí és on estem. El PDU s’està fent, el PDU és per 
a tota la zona del CRT, perquè aquesta és la zona que 
va ser delimitada per la nova llei; ja veuran com neix 
el PDU aviat, perquè pensem que a mitjans de juliol 
es podrà presentar a informació pública. Tota la nova 
edificació, l’edificació que té a veure amb edificació 
addicional per a finalitats d’activitat econòmica, està 
concentrada en aquesta àrea, més una mica a la zona 
de sota, encara que a la zona de sota no hi hauria ca-
sinos, i en termes d’edificis, els metres quadrats d’edi-
ficabilitat seran exactament els mateixos que hi havia 
abans i que van aprovar vostès, els metres quadrats de 
residencials seran exactament els mateixos. No digui 
que no perquè ja ho sabia, vostè.

Bé, ja continuaré després...

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Hortènsia 
Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Conseller, miri, el Port Aventu-
ra... És que ho he de repetir moltes vegades perquè 
sempre ens ho diuen. Nosaltres, amb el que vam es-
tar molt crítics, igual que ara, va ser amb el procedi-
ment. Amb el procediment, en com..., però no nos-
altres, nosaltres, Esquerra Republicana, pot llegir el 
senyor Bargalló, el PSC, amb el procediment, amb la 
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manera en com es va fer l’expropiació, amb la manera 
en tot l’afer De la Rosa, amb l’aval públic i la injecció 
de diner públic que es va haver de posar. Per tant, di-
guem les coses com són. I hi ha una altra qüestió. El 
Port Aventura ara, les empreses que conformen Port 
Aventura, el Bonomi i el fons aquest d’inversions, han 
ampliat Port Aventura, instal·laran el Ferrariland amb 
un hotel de luxe, van inaugurar fa dues setmanes un 
hotel de luxe, de súper luxe, i no han necessitat per fer 
això ni modificar l’urbanisme ni fer que tot un parla-
ment canvies una llei; per tant, aquí hi ha més qües-
tions –aquí hi ha més coses. 

Miri, vostè em diu que no es canvien els metres. Jo 
em baso en la documentació que el senyor Damià Cal-
vet ens va lliurar en l’última reunió de la comissió de 
seguiment. Vostè també ens parla que ja hi havia una 
modificació urbanística feta. Sí, es va fer una modifi-
cació, un pla parcial, es va desenvolupar un pla parcial 
que ja està fet, està urbanitzat, i que a «la Caixa» no 
li va interessar després perquè va venir la crisi, però 
també li recordo que quan es va fer aquell pla parcial, 
a canvi es va aconseguir que es fessin 350 habitatges 
públics per al territori. Ara no sabem a canvi d’aques-
tes bonificacions que tindrà «la Caixa» què quedarà, 
què quedarà de bé públic, què quedarà per a la comu-
nitat.

Vostès ens parlen que és un projecte molt important, 
però de moment aquest projecte ja està tenint costos; 
de moment suposem que ja hi haurà costos perquè 
s’està fent un pla director, s’haurà hagut d’encarregar, 
m’imagino que això ho sabrem aviat; hi ha unes pre-
guntes fetes, per tant, sabrem quins costos ha tingut 
l’elaboració del PDU del senyor Aragonès –esperem 
que ens ho diguin–, però també hi haurà uns costos 
d’urbanització. Ja sabem que aquests costos d’urbanit-
zació després s’imputen a qui compri, però, d’entrada, 
aquests costos d’urbanització estan...; no sabem si els 
pagarà la Generalitat, si hi haurà un crèdit de «la Cai-
xa», atès que és la més interessada perquè això surti. 
Per tant...

I després hi ha un altre problema, hi ha un proble-
ma tècnic, que no el dic jo, és que el diuen professors 
d’urbanisme de la Universitat Rovira i Virgili: el CRT 
es va pensar com un tot, es va expropiar com un tot, 
i tot l’urbanisme estava pensat com un tot. En el mo-
ment que vostès separin les 101 hectàrees, el que es 
coneix com «la banana», on han d’anar els integrated 
resorts, hi haurà un problema tècnic de difícil reso-
lució, d’aprofitaments..., d’aprofitaments parcials, de 
cessions, etcètera. Per tant, per això li ho dic.

Vostè diu: «Tenim el consens.» Quin consens? Un 
consens pírric, conseller. Vostès van tancar l’acord a 
l’últim moment amb el senyor Pere Navarro perquè..., 
bé, s’havien de reforçar, però vostès aquí no tenien el 
consens. La llei va tenir l’abstenció, en molts articles, 
de molts dels grups d’aquesta cambra. I ha tingut crí-
tiques, i també des del sector. Constantment diuen..., 
el senyor Damià Calvet: «No, no..., no és una llei feta 
a mida, no; serà bo per al territori.» Obrim una bossa 
de treball i hi ha apuntades sis mil persones, que tam-
bé, a hores d’ara, no saben què acabaran fent. El que sí 

saben segur és que podran treballar als hotels del Port 
Aventura i del Ferrari Land.

Per això li dic que ara tenim una oportunitat. Ara ja 
no tenen les pressions de Veremonte, vostès tenen la 
paella pel mànec. Vostès van fer la primera fase del 
concurs, tenen tres operadors i ara han de fer la sego-
na fase. Vostè em pot assegurar, conseller, que quan 
facin el PDU no es «plegaran» a les condicions que 
els exigeix «la Caixa» en l’acord de compra? «La Cai-
xa» els posa unes condicions en el conveni que vostès 
fan de compra. Els diu: «Sí, sí..., jo et venc això, però 
tu me canvies això i això –això i això.» Vostès ens ho 
poden assegurar, que es «plegaran»? Perquè és que al 
final del que parlem és del benefici d’uns. 

I, escolti, la planificació urbanística justament es 
fa pensant en la comunitat, pensant en el bé de tots, 
d’una manera transparent. Perquè per fer això no cal 
fer planificació urbanística –tornem al d’abans. I ai-
xò ho saben tots els promotors que han de fer un pla 
parcial i que saben que s’han d’adaptar a unes normes. 
I que s’han d’adaptar i que han de fer cessions d’usos i 
que no només es queden en el tros bo. El tros bo..., han 
de quedar-se també els trossos dolents. I, per tant, ai-
xò..., hi ha un tracte de favor que no està d’acord amb 
el que ha de ser un govern democràtic; ja li ho vaig 
dir. Per tant, vostès ens ho asseguraran, que no bene-
ficiaran els interessos de «la Caixa»?, que no es «ple-
garan» al que els està demanant «la Caixa» a nivell 
urbanístic? Això és una de les preguntes que m’agra-
daria que em contestés, conseller.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per replicar, el conseller d’Economia i 
Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies. Jo li demanaria una mica més de res-
pecte per al senyor Navarro i per les votacions en 
aquest Parlament. Cada u, que té posicions i que vota 
en aquest Parlament, té idees que són tan vàlides com 
les seves. Això que «hi ha consens quan jo hi sóc, i no 
hi ha consens quan jo no hi sóc», doncs, no val.

Això que «jo no estava en contra de Port Aventura, 
només del procediment», o «hi ha problemes tècnics», 
això ja ens ho coneixem. Ningú està en contra de res, 
només hi ha problemes tècnics o només hi ha proble-
mes amb el procediment. Així és com es procedeix..., 
això és una expressió concreta del que es vol dir per a 
«pals a la roda», ja ho sabem. Vostès estan a favor de 
la idea, però els molesta el procediment, els problemes 
tècnics, etcètera. Nosaltres volem que surti un projec-
te que és bo per a Catalunya, que és bo per al territori, 
que és bo per a una de les indústries principals de Ca-
talunya, que és bo per a l’ocupació. I això es fa, ja ho 
veurà, amb tota la cura i amb tota la vigilància per als 
millors interessos col·lectius o això que es diu «el bé 
comú», que s’ha esmentat abans.
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Tots els costos d’urbanització seran carregats als in-
versors, tots sense excepció. L’opció de compra no té 
cap despesa. Hem hagut de pagar, per tenir una opció 
de compra, o sigui, per aquí tampoc hi ha despeses. 
També em permeto dir que sóc optimista pel que fa 
als inversors, com ja es veurà en el seu moment. És 
veritat que Veremonte s’ha separat, però els que re-
alment comptaven eren tots els altres inversors. I ja 
ho veuran en el seu moment, aviat, com tot això es va 
materialitzant i prenent forma. I tot, evidentment, serà 
molt transparent.

Però el que no... –ara li diré una cosa que no farem–, 
el que no farem és parar-ho. El que no farem és aten-
dre la seva petició que ja que hi ha unes eleccions, et-
cètera, doncs, que ho deixem córrer i ho deixem per al 
proper Govern. Jo no sé quin serà el proper Govern, jo 
no sé qui governarà en el proper Govern, però el proper 
Govern es trobarà aquest projecte en marxa, es troba-
rà aquest projecte amb inversors potencials, es trobarà 
sobre la taula amb un gran projecte d’una gran enver-
gadura econòmica. I el proper Govern haurà de decidir 
què fa. Nosaltres no decidirem per ells. Aquí s’ha fet 
molta feina, s’ha fet molt bona feina. I, per tant, el pro-
per Govern es trobarà a la taula el resum i la situació 
en aquell moment de la feina que s’ha fet. I si el proper 
Govern vol agafar aquesta feina i tirar-la per la finestra, 
serà el consens del moment i serà el que podrà fer el 
proper Govern. Però nosaltres posarem sobre la taula 
tota la feina que s’ha fet.

La vicepresidenta primera

El tretzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema d’accés a l’educació superior, 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Interpel·lació
al Govern sobre el sistema d’accés a 
l’educació superior (tram. 300-00322/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, la diputada 
Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Bona nit. En primer lloc, 
conseller, també m’agradaria felicitar-lo perquè re-
centment ha estat investit doctor honoris causa per la 
Universitat de Chicago. Jo crec que és de rebut, doncs, 
fer aquesta referència en aquest sentit. I també aprofi-
tar per saludar el secretari general del CIC, el senyor 
Claudi Alsina.

Des d’Esquerra Republicana, conseller, li fem aquesta 
interpel·lació sobre el sistema d’accés a l’educació su-
perior, no tant per parlar de les vies d’accés –és a dir, 
de l’itinerari–, perquè en això crec que hi ha un pro-
cés consensuat, i clar, i que compartim i que a més a 
més l’hem defensat, amb la selectivitat i amb diversos 
mecanismes, sinó que el que volem fer és èmfasi en la 
garantia que tothom tingui les mateixes oportunitats 
per arribar a aquest sistema superior d’educació. I ai-
xò vol dir actuar en diferents fronts i en moments de 

la vida, però en especial prendre les millors decisions 
per garantir-ho, i posar el màxim d’eines possibles per 
aconseguir-ho.

Estem a les portes del final del curs acadèmic i també 
a l’inici del procés de matriculació universitària per al 
curs vinent. I quina és la sensació que tenim i que té 
molta gent? Doncs que la decisió sobre el futur for-
matiu dels joves i de les persones que volen continuar 
estudiant, si no era ja prou complex, perquè és quan 
decidim el futur, des de fa uns anys encara és més di-
fícil, encara és més complex perquè intervenen més 
elements en aquesta decisió, com són les possibilitats 
econòmiques de fer front a una etapa com aquesta. 
I que aquesta decisió no estigui presa amb llibertat, 
sinó que vingui condicionada per les possibilitats eco-
nòmiques, com li deia, per la inseguretat econòmica o 
per l’angoixa econòmica, creiem que és trist i que és 
injust, i que no respon al país que volem. I, per tant, 
tenim l’obligació i el deure de fer les polítiques públi-
ques necessàries en aquest sentit.

I per contrastar aquesta sensació, conseller, el que li 
demanem és si vostè té dades que avalin o no aquesta 
evolució dels estudiants de la formació superior. Han 
disminuït, els alumnes que arriben a la universitat? 
Perquè hi ha informes que ens diuen que sí. N’hi ha 
que parlen, fins i tot, de sis mil alumnes menys en-
tre el 2010 i el 2014. És així? No? Com evoluciona 
el nombre d’estudiants que arriben a l’educació su-
perior? I també parlo d’FP. I també, com han impac-
tat les variacions en el model de finançament de les 
universitats, que des del 2011-2012 van propiciar que 
hi hagués un augment dels preus públics d’accés a la 
universitat, i, per tant, un augment del cost que han 
d’assumir famílies i estudiants? Tenen dades de com 
ha impactat això? Tenen constància que hi pugui ha-
ver un efecte dissuasiu per aquests preus a la univer-
sitat? Quants estudiants perceben beques i ajudes per 
a estudiar? Com han funcionat, i quina és la valoració 
seva i del Govern de les beques Equitat, no?, creades 
precisament per vincular la renda al cost i per fer un 
sistema més progressiu? O si creu vostè també que les 
famílies monoparentals estan discriminades i tenen 
més difícil portar els seus fills a la universitat. 

Sé que potser no tindrà totes les dades que li demano, 
però sí que ens agradaria que ens les pogués fer arri-
bar, que siguin públiques i que siguin fàcils de consul-
tar. I també, doncs, quina és l’opinió a totes aquestes 
preguntes que li feia.

Perquè potser, conseller, una de les coses que més fal-
ta fa són avaluacions i indicadors d’efectivitat d’aque-
lles polítiques públiques que desenvolupem, saber 
l’impacte de les decisions que es prenen i l’efectivi-
tat dels mecanismes que es posen en marxa. I estudis 
d’observatoris, de fundacions, de recerques concretes, 
però no pel Govern, en aquest sentit. I si no és així, 
doncs, ja m’ho aclarirà.

I, per tant, crec que tenim unes polítiques públiques 
que a vegades no sabem si són útils o no, tenim dis-
persió de dades. I creiem, doncs, en aquest sentit 
–i així li ho traslladem–, que convindria que el Go-
vern també dediqués part dels seus esforços a fer allò 
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que més oblidem massa vegades, com és avaluar les 
polítiques públiques per prendre les millors decisions 
a cada moment. I així també ho concretarem en la 
posterior moció que vindrà, doncs, després d’aquesta 
inter pel·lació.

Com li deia, de dades diverses sobre els diferents ele-
ments que intervenen en el camí cap als estudis su-
periors en trobem en diferents estudis. Per exemple, 
la mateixa Enquesta de la joventut de Catalunya 2012 
defineix els aspectes socioeconòmics i l’origen soci-
oeconòmic de la família com els que més intervenen 
en les transicions en etapes educatives. I precisament 
el que diuen les conclusions és que el disseny institu-
cional del sistema educatiu i el sistema de beques, en 
tant que mecanismes de redistribució que són, doncs, 
aquestes beques i aquestes eines són clau per supe-
rar aquestes diferències socioeconòmiques que actuen 
com a barreres.

Un altre informe en aquest sentit, el de l’Observatori 
del Sistema Universitari, en concret un que fa referèn-
cia al finançament de les universitats públiques a Ca-
talunya, ens indica que Catalunya s’està acostant als 
països anglosaxons, on els estudiants paguen una ele-
vada proporció del cost total de les universitats, i que 
ens estem allunyant d’allà on havíem estat, que és de 
la majoria dels països d’Europa, on paguen menys del 
15 per cent, o, fins i tot, no paguen gairebé res.

Les aportacions dels estudis a Catalunya han passat de 
representar un 16 per cent de les despeses totals de les 
universitats, l’any 2011, a gairebé un 26 per cent l’any 
2013. I en aquest punt, conseller, des d’Esquerra estem 
preocupats. I ens preocupa que aquests canvis conjun-
turals –perquè els creiem conjunturals– que hi ha ha-
gut per la crisi i, per tant, aquest augment de preus 
públics, ens preocupa que això sigui una excusa per 
introduir canvis estructurals en el model, i que anem 
tendint, cada vegada més, cap a consolidar un model 
com l’anglosaxó, on els estudiants paguen alts costos 
i, per tant, amb un accés cada cop més inequitatiu al 
sistema d’educació superior.

Això és així, conseller? Quin és el seu model? Cos-
tos elevats amb un sistema potent de beques? Costos 
elevats amb préstecs privats? Esperem que no, perquè, 
per exemple, als Estats Units l’endeutament dels estu-
diants supera el bilió de dòlars i és un drama. Quin és 
el model, dèiem? Costos en funció de la renda? Costos 
baixos i, per tant, estudis sufragats amb els recursos 
públics? Ens agradaria saber què és el que defensa, i 
si la situació actual, de preus actuals, serà revertida i 
modificada tan bon punt sigui possible o si ha vingut 
per instal·lar-se i per quedar-s’hi.

Nosaltres el que pensem és que si això no ho rever-
tim correm el risc d’una regressió que ens allunyaria 
de l’alta inversió en talent i capacitat de recerca uni-
versitària que el país necessita per obrir camí cap a 
un nou model productiu que defensem. I, per tant, la 
nostra aposta és retornar al model de finançament pú-
blic que predomina en la immensa majoria de països 
de l’OCDE i d’Europa, i combinar-ho, que no vol dir 
substituir-ho, amb un sistema de beques més potent 
i ambiciós, en el qual també farem èmfasi en la mo-

ció posterior, i que no només vagi en funció de la ren-
da, que també, sinó que també actuï per compensar el 
cost d’oportunitat a l’estudi i, per tant, poder avançar 
cap a les beques salari. Conseller, d’això convé fer-ne 
debat i n’hem de parlar.

Encara alguna dada més i conclusió, extreta d’algun 
altre informe que existeix, en aquest cas un que és ti-
tulat «Les beques examen. Repensar el sistema d’aju-
des a l’estudi», en aquest cas elaborat per la Fundació 
Bofill, i que ha estudiat el sistema global de beques a 
Espanya i a Catalunya, i que ens conclou unes idees 
que no poden obviar-se; és més, alguna és totalment 
necessària per a entendre per què estem com estem.

Li destaco tres conclusions d’aquest informe. El pri-
mer, que el sistema de beques a Espanya segueix un 
model centralista i unitari que ha generat un conflic-
te històric deslleial i competencial amb Catalunya al 
llarg dels anys, i això segur que prou que ho sap; un 
model totalment injust, a més a més, on les diferències 
internes..., i, per tant, s’ha perjudicat les classes soci-
als més baixes dels territoris més rics, com pot ser Ca-
talunya, i aquí sense tenir en compte les beques equi-
tat, que són unes beques directes de la Generalitat.

Una segona conclusió que destaca aquest informe, que 
vull posar sobre la taula: que la reforma en beques, o 
les decisions en beques preses per part del ministre 
Wert l’any 2013, canviava el paradigma, perquè enca-
ra barrejava més i es confonia més els motius econò-
mics per tenir beca amb els requisits acadèmics, cosa 
que nosaltres creiem que ha d’anar totalment desvin-
culat. I una altra de les conclusions que destaca aquest 
informe, deixa clar que les beques incrementen entre 
un 22 i un 25 per cent les probabilitats d’acabar amb 
èxit el nivell secundari postobligatori i, per tant, esta-
bleix que, com més etapes becades, més efecte mul-
tiplicador d’oportunitats i d’ascens social i, per tant, 
garanteix la utilitat d’aquests mecanismes que ajuden 
a la garantia d’oportunitats.

Finalment, i tornant a una última dada de l’enquesta 
de joventut de Catalunya, que abans ja li he citat, el 
que està clar, i a més així ho mostren tots els indica-
dors i el sentit comú, és que el nivell educatiu assolit 
és un factor clau a l’hora d’explicar les trajectòries la-
borals d’emancipació o de mobilitat social i, per tant, 
a més formació i major nivell educatiu, tenim millors 
índexs d’inserció laboral, majors opcions d’ascens so-
cial i més oportunitats. A més formació, més oportu-
nitats. I, per tant, acabo aquesta primera part amb da-
des d’informes i amb idees i preguntes sobre la taula i 
després ja li detallaré les propostes concretes i el que 
creiem que cal dur a terme.

Dic que acabo aquesta primera part explicitant que si 
hem comentat, i estic segura que ho compartirem, que 
el pilar central del model ha de ser el de garantir la 
igualtat d’oportunitats d’accés als estudis, i en concret 
als estudis superiors, perquè són els que garanteixen 
més oportunitats. Si a més a més saben que tenim un 
sistema injust de beques perquè no tenim altra alter-
nativa que creure el que ens diuen des del Govern es-
panyol, i a més a més hem d’aguantar els incompli-
ments del no-traspàs, que encara no l’hem tingut, però 
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sabem que les beques són clau per millorar les opor-
tunitats, i si a més a més sabem i som conscients que 
no podem disposar de tots els nostres recursos malgrat 
que els generem, perquè qui els recapta i qui decideix 
és el Govern central, però som conscients que si els 
tinguéssim hauríem de prioritzar el coneixement, el 
talent, la formació i la inversió en universitats i recer-
ca i innovació. Sabent tot això que sabem i de què som 
conscients, només ens cal saber, conseller, quin és el 
model que defensa vostè per garantir l’accés i eliminar 
les desigualtats d’oportunitats, que esperem que sigui 
el del màxim suport públic a l’educació superior, i evi-
dentment, ser conscient que necessitem tenir les eines, 
els recursos i les competències d’un nou país, d’un nou 
estat, per posar-les al servei de garantir un nou model 
d’accés a l’educació superior que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats. Després li detallo les propostes.

La vicepresidenta primera

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

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputa-
da, moltes gràcies. En primer lloc, expressar el meu 
acord amb la frase «a més formació, més oportu-
nitats». Això és així. I, per tant, hem d’intentar ma-
ximitzar la formació. En aquests moments, a l’Estat 
espanyol, la proporció de la població entre divuit i 
vint-i-cinc anys que estan o han acabat la universitat 
és el 35 per cent, que és, de fet, el més elevat de la 
història, i que està, més o menys, a nivells europeus. 
O sigui, que s’ha fet feina a nivell universitari. És cert 
que si mirem les xifres veurem un biaix socioeconò-
mic. Veurem que a la universitat estan sobrerepresen-
tades les classes més benestants. I, per cert, aquest ha 
estat un argument clàssic fet des de l’esquerra a fa-
vor de les taxes universitàries, perquè si hi ha un bi-
aix de la població universitària cap a les capes soci-
oeconòmicament més benestants, llavors la gratuïtat, 
diguem-ne, és una taxa regressiva, no una taxa pro-
gressiva. Però, certament, vostè em pot dir, i tindria 
raó, que no s’ha de prendre la població que està a la 
universitat com a fixa, sinó que també s’han de veure 
els efectes d’incentius, i, certament, si les matrícules 
universitàries fossin una barrera decisiva, en aquest 
cas el judici hauria de canviar per aquest efecte, di-
guem-ne, indirecte, però molt potent.

Quina és la situació? No li estic donant xifres, aquí, 
ho confesso, perquè crec que la situació és que, amb el 
sistema que tenim actualment, que és un sistema que 
jo li descriuré ara i que és de compromís, no hi ha una 
barrera decisiva per a la universitat per a aquells estu-
diants que han acabat el batxillerat. Els estudiants que 
han acabat el batxillerat ja són una mostra esbiaixada 
cap a les classes benestants de la població global. I en-
cara que ho confesso, que aquí llavors em pot dir que 
estic tirant la pilota cap a una altra banda, sí, estic ti-
rant la pilota cap a una altra banda. Els impediments 
a l’ascensió social per la via de l’educació són impe-
diments que, malauradament, es fan efectius a etapes 

molt anteriors del procés educatiu i, per tant, hem de 
fer molta feina allí. Però ara em restringiré a la uni-
versitat.

Vostè m’ha preguntat quin és el model, quin és el... El 
que tenim actualment és, jo crec, un compromís; un 
compromís entre dues necessitats i una restricció molt 
important. La restricció molt important és que tenim 
els diners que tenim i, evidentment, jo crec que vos-
tè em creurà si li dic que a mi m’agradaria tenir-ne 
més. I em pot sentir, aquests dies, que m’estic queixant 
i dient sistemàticament, per exemple, que les baixades 
d’impostos que està promovent el Govern central són 
imprudents, i ara no toca. O sigui, no m’espanta tin-
dre impostos i generar ingressos per la via de la recap-
tació tributària, però me n’agradaria tenir més. Però 
aquesta restricció la tenim ara. I quines són les dues 
necessitats? Les dues necessitats que han d’arribar a 
un compromís, d’alguna forma, espero que sigui bas-
tant raonable i òptima, és el compromís entre el man-
teniment de la qualitat de la universitat i el compromís 
d’accés. I una solució, jo crec que raonable, a això, és 
que el que pugui pagar pagui i el que no pugui pagar 
disposi d’una beca. I això és el que hem intentat fer.

Efectivament, les matrícules universitàries, avui en 
dia, a Catalunya, que està més o menys com Madrid 
–Madrid és un altre lloc on el tema de la qualitat de 
les universitats pesa molt–, representen entre un 24 
i un 26 per cent del cost total de la universitat. Ai-
xò ens deixa força lluny del model anglosaxó. El mo-
del anglosaxó, en aquests moments són nou mil lliures 
versus un màxim de dos mil euros, per assimilar, en 
el cas... Ara no recordo la taxa. Se’n recorda, senyor 
Aragonès, de quina és la taxa de canvi entre la lliura 
i l’euro? (Veus de fons.) Eh? Algú sap la taxa..., quant 
val una lliura? (Veus de fons.) Molt bé, escolteu... Bé, 
doncs nou mil lliures versus dos mil euros és una dife-
rència important. O sigui que estem bastant lluny del 
model anglosaxó, però sí, també estem lluny del mo-
del alemany de gratuïtat completa. Hem establert un 
sistema de beques, de beques accés; primer vam po-
sar també les beques d’excel·lència, però hi ha els di-
ners que hi han, i les beques d’excel·lència han caigut, 
han caigut per poder-ho posar tot en les beques d’equi-
tat. En aquests moments, entre les beques del minis-
teri i les que afegim nosaltres –o les universitats, si es 
vol, eh?, nosaltres o les universitats–, les que indirec-
tament surten de les taxes que paguen els que poden 
pagar-ho, el 42 per cent dels estudiants de les univer-
sitats reben algun tipus d’ajut. Deixa’m assegurar-me 
que no em... Espera’t, és que no vull dir una cosa im-
precisa. Tinc dues xifres: 35 i 42. Agafem la mitjana: 
el 37, aproximadament. Ho sento.

El nombre d’estudiants no ha baixat, el nombre d’es-
tudiants l’any 2001 eren 198.000, van anar baixant 
fins l’any 2008, que vam arribar a 182.000. Una lec-
tura d’això és que el boom econòmic de la bombolla 
va desestimular continuar estudiant. I llavors ha tor-
nat a augmentar, a partir del 2008, que des de 182 ara 
estem a 196. Va arribar a ser, l’any 2012, 197.895, o 
sigui 2.000 més el 2012 respecte al 2015. No sé si po-
dem llegir gaire, en això; del 2001 al 2002 va baixar 
4.000. Jo crec que estem bastant estables en el nombre 
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d’estudiants, la qual cosa és inclús sorprenent, atesos 
els canvis demogràfics i atès que la formació profes-
sional està augmentant. És a dir, el panorama general 
és que hem de procurar que més estudiants arribin a 
l’ensenyament superior, sigui en formació professio-
nal, sigui en universitat, i això, hem de fer que aquest 
augment de la proporció compensi la davallada demo-
gràfica.

Ho repeteixo: crec que és un compromís raonable en-
tre les dues exigències, crec que entre els estudiants 
que acaben el batxillerat l’accés és possible, és factible, 
i les beques ho permeten. Si vostè em diu que inclús en 
acabar el batxillerat el fill d’una família molt benestant 
ho té més fàcil que el fill d’una família no benestant, 
jo no li podré negar això. Però a això ja m’hi adreçaré 
després, perquè és la política de beques i en parlaria a 
la segona etapa.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Marta Vi-
lalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, un parell d’a-
punts sobre el que ha comentat en la seva primera in-
tervenció. Evidentment, estem d’acord que cada ve-
gada hem de tendir que hi hagi més gent als estudis 
superiors, i això no vol dir només cap a la universitat, 
sinó, evidentment, cap a la formació professional, que 
és l’àmbit que més mancat ha estat, i precisament fa 
pocs dies vam aprovar una llei de formació professi-
onal que esperem que també contribueixi a tendir cap 
aquí.

Sobre el tema de la disminució dels alumnes a la uni-
versitat, és cert que potser les dades no ho reflectei-
xen, però també és veritat que amb l’atur juvenil que 
hi ha, hauríem potser de veure com hi ha com a mí-
nim un increment cap a la universitat. Perquè si hi han 
molts joves que no treballen, doncs, el normal seria 
pensar que s’incorporen als estudis per, diguem-ne, 
aprofitar aquestes etapes en què no poden accedir al 
mercat laboral.

I un últim apunt sobre el que hem comentat. Jo no li he 
dit que tendíem cap al model anglosaxó; per sort, n’es-
tem molt lluny, i espero que cada vegada ens n’allu-
nyem més; en tot cas, ho ha dit vostè. Tan lluny estem 
d’un model anglosaxó com un model alemany, que, 
doncs, veiem que a vegades ens podria servir d’exem-
ple en alguns àmbits.

En tot cas, precisament –i vostè ho ha comentat– per-
què som conscients de les dificultats que tenim com a 
país, des d’Esquerra sempre hem actuat amb respon-
sabilitat pel que fa a la política universitària, i hem es-
tat conscients de les limitacions i hem treballat con-
juntament amb vostès per millorar aquells assumptes 
del model que crèiem que teníem capacitat de canviar. 
I hem negociat, per tant, amb vostès per millorar les 
beques equitats; ens hem implicat a imaginar també 
polítiques més favorables i efectives; hem contactat, 
quan ha calgut, amb agents socials i amb els actors del 

sistema, i fins i tot en un dels debats de política general 
d’ara fa dos anys, l’any 2013, ja vam proposar i apro-
var, de fet, que es dissenyés un model de beques per a 
l’educació superior que no s’ha materia litzat, més en-
llà de les beques Equitat, que tampoc entenem per què 
no s’ha avançat més, perquè creiem que és totalment 
necessari dotar-nos d’aquests mecanismes, que, com 
ha quedat demostrat amb les dades que abans he expo-
sat, doncs, són útils i són necessaris.

En alguns avenços ens n’hem sortit; en altres, doncs, 
encara no en tenim prou, i per això fem aquesta 
interpel·lació i farem la moció a posteriori, però sí que 
creiem, doncs, que hi ha debats que hem de fer, i que 
estan entrelligats i que els hem de fer, i que és un bon 
moment ara per fer-los amb el context que tenim, ac-
tual. Primer, el de repensar el finançament de les uni-
versitats, i que substitueixi aquell que tenim, i que 
aquest model nou de finançament de les universitats 
sigui la base del model del nou país. Està d’acord que 
això caldrà fer-ho?; moltes de les universitats ho han 
posat sobre la taula. I, a la vegada, paral·lel amb aquest 
debat del finançament de les universitats, és quina és 
la contribució que han de fer els estudiants i les famí-
lies per a accedir a aquests estudis superiors; penso 
en universitats, però també en formació professional. 
I finalment, i també en paral·lel amb aquests debats, 
són quines eines i quins mecanismes posem a l’abast 
perquè el model sigui òptim: catàleg de beques, on 
és necessari separar els preus de les beques..., idees 
que li traslladarem en la moció posterior i que creiem, 
doncs, que hem d’afrontar i que hem de tirar endavant 
en aquest moment, com li deia, de reptes i d’oportu-
nitats. 

Deia com a Esquerra en la primera intervenció que el 
que ens cal també..., és necessària una avaluació de 
l’impacte i de l’efectivitat del sistema actual, de les de-
cisions i de les eines que tenim, perquè moltes vegades 
tenim informes d’altres observatoris o d’altres entitats, 
però no del mateix Govern. Per tant, li traslladarem la 
necessitat de fer aquests informes i d’analitzar quin és 
l’impacte de les polítiques públiques en aquest àmbit.

Li traslladarem també, i creiem que és necessari, un 
pla nacional de beques integral. I aquí té raó vostè: 
que cobreixi totes les etapes educatives, perquè moltes 
vegades no trobem el problema a l’educació superior, 
sinó que ve ja de molt més a baix, i, per tant, que si-
gui un pla nacional de beques integral per a garantir 
aquesta igualtat d’oportunitats a totes les persones del 
país, amb uns criteris concrets: criteris de renda, crite-
ris de mobilitat geogràfica, criteris per a cobrir el cost 
d’oportunitat, com deia abans –per tant, beques sala-
ri–, criteris acadèmics també –podem premiar l’excel-
lència, però que això no vagi en detriment de la pro-
gressivitat–, amb una calendarització, i que, per tant, 
tinguem clar quin és el model que volem aplicar per 
a garantir l’oportunitat d’oportunitats i fer-ho a través 
d’unes eines que poden ser les beques.

I, finalment, també proposarem impulsar un observa-
tori de beques, que en podem dir com vulguem, però, 
en tot cas, que coordinat amb l’agència que ja tenim 
actualment, que és l’AGAUR, doncs, contingui totes 
les dades i tota la informació necessària que jo abans 
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li preguntava, i que crec que també convé fer un exer-
cici de transparència i tenir-ho a l’abast de tothom.

Conseller, acabo. Estem convençuts que el nou pa-
ís serà el país del coneixement i el país de les opor-
tunitats, perquè precisament, si en alguna cosa podrà 
competir i podrem competir a Catalunya i ser refe-
rents, serà en la formació de la nostra gent i en el ta-
lent, i la nostra principal matèria primera serà el co-
neixement. I per això és bàsic esdevenir un país garant 
d’oportunitats per a tothom i inclusiu, sense perdre 
a ningú. (Sona el senyal acústic que indica que s’ex-
haureix el temps d’intervenció.) I oi que –acabo ja– el 
Govern fa la campanya «Preparats»? –l’estem veient 
aquests dies pertot arreu, el Govern fa una campanya 
que diu que estem preparats. Doncs, conseller, tam-
bé preparem-nos amb les millors eines per a garantir 
aquest coneixement, que tothom, sense discriminaci-
ons ni desigualtats, tingui possibilitat de preparar-se, 
tingui les millors oportunitats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller senyor An-
dreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
està clar que estem molt alineats en el nostre judici so-
bre aquest tema, hem d’enfortir el nostre sistema d’en-
senyament superior i d’ensenyament en general. Jo fa-
ria la precisió, sobre la qual elaboraré després..., que 
no hem d’ambicionar només formar molt bé la nostra 
gent, sinó que hem d’ambicionar formar molt bé mol-
ta gent, perquè crec que la manera de formar molt bé 
la nostra gent és tindre un sistema que atregui molta 
gent de fora.

M’ha preguntat abans quin seria el model. Aquesta és 
una pregunta estimulant que segurament és imprudent 
contestar-la, eh?, però de totes maneres la contestaré, 
però prengui-ho com a personal. La resposta més fàcil 
és dir: «No, escolti, quan tinguem més recursos –que 
és el que desitjo que tinguem–, dedicarem més diners 
a l’ensenyament superior –que és el que desitjo que 
fem–, i, per tant, l’accés a la universitat ha de resultar 
més barat que el que ara és –i en això també hi puc es-
tar d’acord–, i, per tant, anem al model alemany, eh?» 
I això seria el més fàcil per mi, dir: «Anirem com 
Alemanya quan tinguem els recursos...» Però a mi hi 
ha una cosa que em tortura una mica quan penso en el 
model alemany –que potser no tortura els alemanys, 
però potser sí, eh?–, i és el següent.

A mi m’agradaria que Catalunya formés no 200.000 
estudiants, sinó 400.000, d’on els altres 200.000 fos-
sin francesos, alemanys, anglesos, etcètera, i que vin-
guessin aquí no perquè les matrícules a Catalunya són 
més barates que a Anglaterra –que és el que passa 
ara–, sinó que vénen aquí perquè oferim un ensenya-
ment superior molt potent. Però això, si no hi ha una 
taxa universitària, això és impossible; els contribuents 
catalans no es poden permetre formar 200.000 estu-
diants de la resta d’Europa, no tenim els diners per a 
això. Per tant, això només és possible si als estudiants 
que vénen els beca el seu país o s’ho paguen ells, o mil 
coses d’aquestes. Però pensi que actualment no podem 
discriminar; és a dir, els estudiants anglesos (veus de 
fons)... –no, no, no es pot, és llei europea–, els estudi-
ants anglesos que vénen aquí paguen el que paguen els 
estudiants catalans. No es pot discriminar. Els únics 
que poden discriminar són els escocesos als anglesos, 
per un forat a la llei: perquè els anglesos no són d’un 
país estranger, i, per tant, això sí que ho poden fer. Pe-
rò als anglesos aquí els surt al nostre preu.

Per tant, jo, si tingués molts més diners, el que ex-
ploraria són beques als nostres residents, beques als 
fills i les filles dels contribuents, beques importants, 
beques que compensessin el preu d’entrada a la uni-
versitat i que l’efecte net per a algú que s’ha format 
aquí, que és resident aquí i que és un ciutadà de Ca-
talunya, que és fill de contribuents a Catalunya..., 
doncs, té una beca, té una beca que li compensa els 
diners que paga a la universitat. I això seria la ma-
nera com es garanteix l’accés plenament des de Ca-
talunya, però alhora pots tenir un sistema que intenti 
competir internacio nalment.

Però, ja dic, potser em poso..., no sé quina és l’expres-
sió catalana equivalent a «camisa de once varas», eh?, 
alguna cosa d’aquest estil. Però ja realment... I estic 
convençut que els alemanys tard o d’hora el tindran, 
aquest problema, perquè els alemanys també ambicio-
nen que vagin a estudiar a Alemanya molts estudiants 
de la resta d’Europa i, encara que són molt rics, doncs, 
aquest problema el tindran. Com el tenen a Bèlgica, 
per exemple, amb els estudiants de medecina france-
sos que van a estudiar a Bèlgica, i que en algun mo-
ment els belgues diuen: «Però, escolta, això té sentit?, 
que nosaltres estiguem finançant l’educació dels met-
ges francesos?»

La vicepresidenta primera

S’aixeca la sessió fins demà a les nou del matí.

La sessió se suspèn a les deu del vespre i set minuts.
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1. Debat general sobre el sistema sanitari públic de sa-
lut. Tram. 255-00008/10. Grup Parlamentari Socia-
lista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari de Ciutadans i Grup Mixt. Substanciació.


2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de juny, a les 10.00 h).


3. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels 
expresidents i expresidentes de la Generalitat. Tram. 
202-00065/10. Comissió d’Afers Institucionals. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 592, 27).


4. Projecte de llei de cooperatives. Tram. 200-00020/10. 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 600, 3).


5. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 200-
00029/10. Comissió d’Empresa i Ocupació. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes 
reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 
560, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: 
BOPC 595, 21, i esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 601).


6. Proposició de llei de protecció de la maternitat. 
Tram. 202-00087/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 516, 30).


7. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 
30 de març, de protecció de la seguretat ciutada-
na. Tram. 212-00013/10 i 212-00014/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
118775), Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i una diputada no 
adscrita (reg. 118836). Debat i votació de la proposta 
d’interposició de recurs d’inconstitucionalitat (dicta-
men Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 595, 34 
i proposta d’interposar recurs: BOPC: 601).


8. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes en favor dels afectats per l’índex de referència dels 
préstecs hipotecaris. Tram. 300-00321/10. Pere Bosch 
Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior del 
Govern. Tram. 300-00319/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre la funció pública i 
la reforma de l’Administració. Tram. 300-00318/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre els governs locals. 
Tram. 300-00323/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN 
World. Tram. 300-00320/10. Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’accés a 
l’educació superior. Tram. 300-00322/10. Marta Vilal-
ta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.


14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les desigualtats i l’índex de progrés social. Tram. 
302-00294/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobre-
sa a Catalunya. Tram. 302-00296/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la Inspecció d’Educació. Tram. 302-00295/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les infraestructures estratègiques. Tram. 302-
00297/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les disposicions addicionals vint-i-unena i vint-
i-sisena de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de me-
sures fiscals, financeres i administratives. Tram. 
302-00298/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans de comunicació. Tram. 302-00299/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les externalitzacions, els subcontractes i les priva-
titzacions dels serveis públics. Tram. 302-00300/10. 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt. Debat i votació.
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PUNT 2 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 18 de juny, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de vacunació. Tram. 310-00550/10. 
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estació intermodal del Camp de Tarragona del 
Corredor Mediterrani. Tram. 310-00551/10. Josep An-
dreu Domingo, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes universitàries. Tram. 310-00541/10. 
Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el cas de diftèria detectat recentment i la políti-
ca de vacunacions. Tram. 310-00544/10. Jordi Turull i 
Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya relativa al procés de preinscripció i 
matriculació escolars. Tram. 310-00545/10. Jordi Tu-
rull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte de l’activitat del Circuit de Barcelona-
Catalunya. Tram. 310-00546/10. Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de la política econòmica de la Generali-
tat i la seva liquiditat. Tram. 310-00548/10. Josep En-
ric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’obertura de noves delegacions a l’exterior. Tram. 
310-00549/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els menjadors escolars i la temporada d’estiu. 
Tram. 310-00547/10. Carina Mejías Sánchez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els fitxers policials amb base ideològica. Tram. 
310-00552/10. David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Sense ficció dedicat al contraban. 
Tram. 310-00542/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca. Tram. 310-00543/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00319/10. David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00316/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00317/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00321/10. 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. 
317-00318/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00322/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00320/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10


Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals


A la presidenta del Parlament


La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 27 de maig de 2015, ha estudiat el text de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per 
introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expre-
sidents i expresidentes de la Generalitat (tram. 202-
00065/10), l’Informe de la Ponència i les esmenes pre-
sentades pels grups parlamentaris.


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


Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat


Preàmbul


L’any 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 6/2003, sobre l’estatut dels expresidents de la Ge-
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’esta-
tut dels presidents de la Generalitat un cop havien dei-
xat el càrrec. No en va es tracta del càrrec institucional 
més important a Catalunya i mereix el degut reconei-
xement tant durant l’exercici de les funcions pròpies 
del càrrec com després.


Tanmateix, la llei no considerava la possibilitat que 
es poguessin revocar els drets i l’estatut dels expresi-
dents, ni tampoc establia supòsits de renúncia volun-
tària o obligada o de revocació parlamentària. No es 
pot obviar la possibilitat que es donin a conèixer fets 
relatius a alguna de les persones que han exercit el càr-
rec, esdevinguts abans, durant o després del seu man-
dat, que mereixin condemna i que la facin indigna de 
continuar gaudint de les consideracions que la llei li 
atorga.


En aquests casos, cal preservar la dignitat de la insti-
tució, salvaguardar-ne l’honorabilitat i fer evident que 
els actes en qüestió són impropis d’un president de la 
Generalitat i que, per tant, la persona responsable no 
pot continuar associada a aquest càrrec, que represen-
ta el conjunt del país.


Article 1. Modificació de l’article 4  de la Llei 
6/2003


Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que res-
ta redactat de la manera següent:


«1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia 
establertes per aquesta llei és incompatible amb l’exer-
cici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat en 
l’àmbit públic o privat i amb la participació en consells 
d’administració d’empreses públiques o privades. En 
queden exceptuades les activitats privades declarades 
compatibles per la legislació en matèria d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.


»2. Els expresidents de la Generalitat han de presentar, 
a l’efecte del que estableix l’apartat 1, una declaració 
d’activitats davant l’òrgan de l’Administració de la Ge-
neralitat competent en aquesta matèria.


»3. La remuneració dels expresidents de la Generalitat, 
els mitjans personals i materials que tenen adscrits, 
la dotació pressupostària de l’oficina a què es refereix 
l’article 7 i la declaració d’activitats s’han de fer pú-
blics anualment en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat.»


Article 2. Modificació de l’article 7  de la Llei 
6/2003


Es modifica l’article 7 de la Llei 6/2003, que resta re-
dactat de la manera següent:


«Article 7. Mitjans i memòria anual


»1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la 
Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment 
d’una oficina adequada a les responsabilitats i a les 
funcions exercides, i la dotació pressupostària per al 
funcionament ordinari d’aquesta oficina i per a les 
atencions de caràcter social i protocol·lari que corres-
ponguin.


»2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar 
una memòria anual, amb el contingut següent:


»a) La descripció de les activitats dutes a terme durant 
el període corresponent.


»b) La informació detallada sobre les despeses de fun-
cionament de l’oficina i sobre les despeses derivades 
de l’exercici dels drets i les prerrogatives reconeguts 
per aquesta llei, d’acord amb la dotació pressupostària 
assignada.


»3. Els expresidents de la Generalitat han de trametre 
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que 
s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat.»


Article 3. Addició de l’article 8 a la Llei 6/2003


S’afegeix un article, el 8, a la Llei 6/2003, amb el text 
següent:
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«Article 8. Renúncia i revocació dels drets i les prerro-
gatives dels expresidents


»1. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta 
llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per 
escrit davant la Mesa del Parlament.


»2. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aques-
ta llei poden ésser revocats totalment o parcialment 
per acord del Ple del Parlament, adoptat per majoria 
de dues terceres parts dels seus membres, en cas que 
consideri que ja no concorren les condicions d’hono-
rabilitat necessàries en la persona d’un expresident o 
expresidenta de la Generalitat, atenent fets coneguts o 
que es puguin constatar, o en cas de condemna penal 
ferma contra la persona d’un expresident o expresiden-
ta de la Generalitat.


»3. Abans d’adoptar l’acord de revocació, el Parlament 
ha de convocar l’expresident o expresidenta que en si-
gui objecte a una compareixença davant la comissió 
que correspongui, per tal que pugui manifestar la seva 
posició sobre els fets.


»4. La iniciativa del procediment de revocació corres-
pon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part 
dels membres del Parlament. La sol·licitud ha d’expres-
sar els motius que la justifiquen.


»5. El debat i la votació d’una sol·licitud de revocació 
s’han de substanciar en el termini de dos mesos des de 
la presentació de la sol·licitud. En cas de condemna pe-
nal ferma, el debat sobre la revocació s’ha d’incloure 
automàticament en l’ordre del dia de la primera sessió 
que es convoqui un cop feta pública la sentència.»


Disposició final


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


Palau del Parlament, 27 de maig de 2015


El secretari de la Comissió, Celestino Corbacho i Cha-
ves; el president de la Comissió, Sergi Sabrià i Benito


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:
3, 21, 22


Grup Parlamentari de Ciutadans:
9, 25
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10


Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries
Reg. 118839; 119061; 119065; 119069 


i 119074; 119073 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 12.06.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 118839)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 111 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (tram. 200-00029/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista


De l’article 2


«Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya 
[...] mitjançant la gestió integral de totes les polítiques 
d’ocupació que competencialment té atribuïdes.»


2 Esmena 2
De supressió
GP Socialista


De la lletra t quater, de l’article 24.


3 Esmena 3
De supressió
GP Socialista


De la lletra t bis, de l’article 27.


4 Esmena 4
De modificació
GP Socialista


De la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 35


«a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la 
Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea. Els fons 
procedents de la Unió Europea s’han de vehicular per 
mitjà del tresor de la Generalitat, segons la normativa 
vigent.»


5 Esmena 5
De supressió
GP Socialista


De la disposició addicional tercera.


Palau del Parlament, 9 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC


Esmenes presentades pel GP CiU i GP ERC (reg. 119061)


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 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (tram. 200-00029/10).


1 Esmena 1
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Transacció entre el text del dictamen i l’esmena 292 en 
relació a l’article 32


«Article 32. Estructura territorial


1. Els serveis territorials representen el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en el territori i són els impulsors i 
els coordinadors de les actuacions de les oficines de 
treball en llur àmbit d’influència territorial.


2. Les oficines de treball hauran de col·laborar en 
l’aplicació de les estratègies territorials a través dels 
seus directors, que seran reconeguts professionals amb 
capacitat d’emprendre iniciatives en el seu àmbit terri-
torial i dins el marc de les seves competències.


3. Els centres d’innovació i formació ocupacional for-
men la xarxa de centres de referència en la formació 
professional ocupacional. Basen llur activitat fona-
mentalment a impartir accions de formació profes-
sional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les 
necessitats de les persones, de les empreses i dels ter-
ritoris, i, si s’escau, de formació professional, d’acord 
amb els requisits del sistema de formació i qualificació 
professionals de Catalunya.»
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2 Esmena 2
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


Transacció entre el text del dictamen i l’esmena 334 en 
relació a la disposició addicional tercera


«Tercera. Gestió integral de les polítiques d’ocupació


D’acord amb l’objecte d’aquesta llei, d’establir el marc 
d’ordenació de les polítiques d’ocupació a Catalunya, 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a cen-
tre de governança del nou sistema d’ocupació, haurà 
d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la ges-
tió integral de les polítiques d’ocupació que li siguin 
transferides per l’Estat, amb el propòsit d’establir una 
vinculació eficient i corresponsable dels recursos des-
tinats a la polítiques actives i passives d’ocupació i 
d’erigir un model de referència a l’àmbit europeu en 
relació amb la millora de l’ocupabilitat de les persones 
i de la competitivitat de les empreses.»


3 Esmena 3
De supressió
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


De l’article 24.t quater


«t) quater. Reconèixer, controlar, gestionar i comple-
mentar les prestacions i els subsidis per desocupació i 
integració laboral en el marc de competències pròpies 
de la Generalitat.»


4 Esmena 4
De supressió
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya


De l’article 27.t bis


«t bis) Reconèixer les prestacions i els subsidis en el 
marc de les competències que li corresponguin a la Ge-
neralitat de Catalunya.»


Palau del Parlament, 12 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP CiU Portaveu GP ERC 


Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 119065)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 111 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (tram. 200-00029/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


A l’article 2


Article 2. Finalitats 


Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya són 
promoure el ple desenvolupament del dret a l’ocupa-
ció, estable i de qualitat, i afavorir la configuració d’un 
mercat de treball que contribueixi de manera eficient 
a garantir l’ocupabilitat de les persones, cobrir les ne-
cessitats de personal adaptat als requeriments de les 
empreses, i també afavorir la cohesió social i territori-
al, mitjançant la gestió integral de totes les polítiques 
d’ocupació que competencialment li puguin corres-
pondre li corresponen.


2 Esmena 2
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix l’article 24.t quater del Projecte de Llei.


3 Esmena 3
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix l’article 27.t bis del Projecte de Llei.


4 Esmena 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


A l’article 35.1.a


Article 35. Drets econòmics i règim pressupostari


1. Per al compliment de les seves funcions, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya compta amb els béns 
i els recursos econòmics següents: 


a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la Ge-
neralitat, de l’Estat i de la Unió Europea. Aquests dar-
rers Els ingressos provinents dels Fons Europeus s’han 
de vehicular per mitjà del tresor de la Generalitat, en 
consonància amb la normativa vigent.


5 Esmena 5
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix la disposició addicional tercera del pro-
jecte de Llei.


Palau del Parlament, 11 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President GP C’s Portaveu adjunta GP C’s 
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Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 119069 i 
119074)


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 111 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes, subse-
güents al dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 200-00029/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -   
Esquerra Unida i Alternativa


De l’article 32


«Article 32. Estructura territorial


1. Els serveis territorials representen el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en el territori i són els impulsors 
i els coordinadors de les actuacions de les oficines de 
treball en llur àmbit d’influència territorial.


2. Les oficines de treball hauran de col·laborar amb les 
estratègies territorials a través dels seus directors, que 
seran reconeguts professionals amb capacitat d’em-
prendre iniciatives en el seu àmbit territorial i dins el 
marc de les seves competències.


3. Els centres d’innovació i formació ocupacional for-
men la xarxa de centres de referència en la formació 
professional ocupacional. Basen llur activitat fona-
mentalment a impartir accions de formació profes-
sional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les 
necessitats de les persones, de les empreses i dels ter-
ritoris, i, si s’escau, de formació professional, d’acord 
amb els requisits del sistema de formació i qualificació 
professionals de Catalunya.»


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -   
Esquerra Unida i Alternativa


De la disposició addicional tercera


«Gestió integral de les polítiques d’ocupació


D’acord amb l’objecte d’aquesta llei, d’establir el marc 
d’ordenació de les polítiques d’ocupació a Catalunya, 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a cen-
tre de governança del nou sistema d’ocupació, haurà 
d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la ges-
tió integral de les polítiques d’ocupació que li siguin 
transferides per l’Estat, amb el propòsit d’establir una 
vinculació eficient i corresponsable dels recursos des-
tinats a la polítiques actives i passives d’ocupació i 


d’erigir un model de referència a l’àmbit europeu en 
relació amb la millora de l’ocupabilitat de les persones 
i de la competitivitat de les empreses.»


3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -   
Esquerra Unida i Alternativa


De la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 35


«a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la 
Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea. Els fons 
procedents de la Unió Europea s’han de vehicular per 
mitjà del tresor de la Generalitat, segons la normativa 
vigent.»


Palau del Parlament, 12 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 119073)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
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 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (tram. 200-00029/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«Article 2. Finalitats


Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya són 
promoure el ple desenvolupament del dret a l’ocupa-
ció, estable i de qualitat, i afavorir la configuració d’un 
mercat de treball que contribueixi de manera eficient 
a garantir l’ocupabilitat de les persones, cobrir les ne-
cessitats de personal adaptat als requeriments de les 
empreses, i també afavorir la cohesió social i territori-
al, mitjançant la gestió integral de totes les polítiques 
d’ocupació que competencialment té atribuïdes».


2 Esmena 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Article 24.t quater


«[...] informació i la comunicació.


t) quater. Reconèixer, controlar, gestionar i complemen-
tar les prestacions i els subsidis per desocupació i inte-
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gració laboral en el marc de competències pròpies de la 
Generalitat.


t) quinquies. Complir [...].»


3 Esmena 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Article 27.t bis


«[...] professional de Catalunya.


t bis) Reconèixer les prestacions i els subsidis en el 
marc de les competències que li corresponguin a la Ge-
neralitat de Catalunya.


u) Exercir qualsevol altra [...].»


4 Esmena 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Disposició addicional tercera


«Tercera. Gestió integral de les polítiques d’ocupació


D’acord amb l’objecte de la Llei d’establir el marc d’or-
denació de les polítiques públiques d’ocupació a Cata-
lunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com 
a centre de governança del nou sistema d’ocupació de 
Catalunya, ha d’assumir, d’acord amb la normativa vi-
gent, la gestió integral de les polítiques d’ocupació, in-
closes les competències exercides per l’Estat, establint 
una vinculació eficient i coresponsable dels recursos 
destinats a les polítiques actives i passives d’ocupació 
que suposi un model i un referent en l’àmbit europeu 
amb relació a la millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes i de la competitivitat de les empreses.»


Palau del Parlament, 10 de juny de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 
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PUNT 6 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de protecció de la mater-
nitat
Tram. 202-00087/10


Presentació
GP PPC


Reg. 108429 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 10.03.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 516, pàg. 30, del 16 de març de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 113633; 116324; 116495; 116883 / Admissió 


a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2015


Esmena presentada pel GP ERC (reg. 113633)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat 
a la Proposició de llei de protecció de la maternitat 
(tram. 202-00087/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 27 de març de 2015


Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 116324)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Propo-
sició de llei de protecció de la maternitat (tram. 202-
00087/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 11 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 116495)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de protecció de la ma-
ternitat (tram. 202-00087/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 12 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 116883)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de protecció de la maternitat (tram. 
202-00087/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 13 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU







 11 | Sessió plenària 56


PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediments per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 4/2015, del 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana
Tram. 212-00013/10 i 212-00014/10


Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 118775, 118836 / Admissió a 


tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2015 i 


Presidència del Parlament, 11.06.2015


Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 118775)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb l’ar-
ticle 61.e de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’arti-
cle 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, 
del Tribunal Constitucional; l’article 30.2 de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, i l’article 155.2 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, sol·liciten la convocatòria del Ple del 
Parlament de Catalunya per tal d’interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
(BOE 77 de 31 de març de 2015) per tal com, d’acord 
amb les conclusions del Dictamen 7/2015 del 4 de juny 
del Consell de Garanties Estatutàries, s’aprecien mo-
tius d’inconstitucionalitat dels articles següents de la 
Llei: 


L’article 20 de la Llei orgànica 4/2015 dictaminat con-
trari a l’article 18.1 CE.


L’article 35, apartat 1, pel que fa a l’expressió «o pels 
voltants d’aquestes», de la Llei orgànica 4/2015 dicta-
minat contrari a l’article 25.1 CE.


L’article 36, apartats 1, 2 i 8, i l’article 37, apartat 7, de 
la Llei orgànica 4/2015 dictaminats contraris a l’arti-
cle 25.1 CE.


L’article 36, apartat 22, de la Llei orgànica 4/2015 dic-
taminat contrari a l’article 25.1 CE.


L’article 36, apartat 23, de la Llei orgànica 4/2015 dic-
taminat contrari a l’article 25.1, com també a l’article 
20.2 CE.


La disposició final primera de la Llei orgànica 4/2015, 
que afegeix una disposició addicional desena a la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social 
dictaminada contrària a l’article 13.4 CE, interpretat 


d’acord amb la normativa internacional (art. 10.2 CE), 
i també contrària a l’article 24 CE.


Palau del Parlament, 8 de juny de 2015


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, portaveu ad-
junt; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt; 
Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Anna Simó i 
Castelló, Josep Andreu i Domingo, Maria Rosa Amo-
rós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet 
i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, Albert Donés i 
Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i  
Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Te-
resa Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta 
Vilalta i Torres, diputats, GP ERC


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Al-
ternativa i Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 118836)


A la Mesa del Parlament


Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya; l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional; 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, i l’article 155.2 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana (BOE 77 del 31 de març de 
2015) per tal com, d’acord amb les conclusions del Dic-
tamen 7 del 4 de juny de 2015 del Consell de Garanti-
es Estatutàries, s’aprecien motius d’inconstitucionalitat 
per la presumpta afectació de l’autogovern de Catalu-
nya dels següents articles de la Llei: 


1) L’article 20 de la Llei orgànica 4/2015 és contrari a 
l’article 18.1 CE.


2) L’article 35, apartat 1, pel que fa a l’expressió «o 
pels voltants d’aquestes», de la Llei orgànica 4/2015 és 
contrari a l’article 25.1 CE.


3) L’article 36, apartats 1, 2 i 8, i l’article 37, apartat 
7, de la Llei orgànica 4/2015 són contraris a l’article 
25.1 CE.


4) L’article 36, apartat 22, de la Llei orgànica 4/2015 
és contrari a l’article 25.1 CE.


5) L’article 36, apartat 23, de la Llei orgànica 4/2015 és 
contrari a l’article 25.1, com també a l’article 20.2 CE.
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6) La disposició final primera de la Llei orgànica 
4/2015, que afegeix una disposició addicional desena 
a la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integra-
ció social és contrària a l’article 13.4 CE, interpretat 
d’acord amb la normativa internacional (art. 10.2 CE), 
com també és contrària a l’article 24 CE.


Palau del Parlament, 9 de juny de 2015


Jaume Bosch i Mestres; Dolors Camats i Luis, porta-
veu; David Companyon i Costa, Hortènsia Grau Juan; 
Joan Herrera Torres, president; Laura Massana Mas; 
Joan Mena Arca, portaveu; Salvador Milà i Solsona, 
Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes, Lorena 
Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà Galan, di-
putats, GP ICV-EUiA; Marina Geli i Fàbrega, diputa-
da no adscrita







Ple del Parlament


PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i l’índex de pro-
grés social
Tram. 302-00294/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 118622 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya 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 desigualtats i l’índex 
de progrés social (tram. 300-00313/10).


Moció


La finalitat d’aquesta moció és situar com a prioritat, 
tant el debat polític com en l’acció de Govern, les de-
sigualtats socials i el desenvolupament sostenible tal 
i com d’altres països del nostre entorn han aprovat, 
l’exemple més recent és la LOI n° 2015-411 du 13 avril 
2015 visant à la prise en compte des nouveaux indica-
teurs de richesse dans la définition des politiques pu-
bliques, però també existeix legislació a Alemanya, 
Austràlia, Escòcia, Bèlgica i Nova Zelanda.


Totes les experiències parteixen de la idea de que els 
indicadors macroeconòmics, com el PIB, són insufi-
cients per mesurar el rendiment econòmic i el progrés 
social i l’impacte real de les mesures aprovades pel 
Go vern. Es tracta d’avaluar el veritable estat de ben-
estar de la ciutadania i no només l’avaluació macro de 
l’economia.


També l’estratègia de la UE pel 2020 requereix de 
nous instruments per conèixer el compliment dels ob-
jectius mediambientals i d’inclusió social.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 


1. Presentar anualment l’informe del progrés social 
de Catalunya basat en indicadors socials i ambientals, 
com pot ser l’índex de progrés social o altres indica-
dors sobre la qualitat de vida i el desenvolupament sos-
tenible, amb l’objectiu d’avaluar els resultats de les po-
lítiques públiques del Govern i la incidència de les lleis 
aprovades pel Parlament en el benestar de la ciutada-
nia I la lluita contra les desigualtats.


Aquest informe ha de servir com a referència per ela-
borar i avaluar els pressupostos de la Generalitat i el 
conjunt de la normativa del Govern i del Parlament, 
complementant les dades macroeconòmiques que 
s’utilitzen habitualment.


2. Constituir, en el termini de 2 mesos, una comissió 
científica integrada per una representació de l’Idescat, 
de les universitats catalanes i altres professionals de 
reconegut prestigi en l’àmbit de les ciències socials i 
ambientals per elaborar els indicadors pertinents i la 
realització de l’informe de progrés social.


Dossier per a la sessió 56


Convocada per al 17 de juny de 2015, a les 09.00 h


Segona part
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El Parlament de Catalunya acorda: 


3. Celebrar amb caràcter anual un debat sobre els re-
sultats socials i ambientals de les polítiques del Go-
vern i la legislació aprovada pel Parlament a partir de 
l’informe de progrés social.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 119320, 119328 i 119388 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 17.06.2015


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 119320)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i l’índex de progrés social 
(tram. 302-00294/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista


D’un nou apartat en el punt 1


«Elaborar, a partir d’aquest informe, mesures d’apli-
cació immediata per a combatre les desigualtats soci-
als, d’acord amb el món local, els agents econòmics i 
socials i les entitats socials, i amb el lideratge d’un co-
missionat, tal i com estableix la Moció 151/X del Par-
lament de Catalunya, sobre les polítiques socials.» 


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119328)


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’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les desigualtats i l’índex de pro-
grés social (tram. 302-00294/10).


1 Esmena 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«1. Presentar anualment un informe del progrés social 
a Catalunya, elaborat a partir d’indicadors de risc de 
pobresa i exclusió social i d’altres indicadors sobre la 
qualitat de vida i el desenvolupament sostenible, amb 
l’objectiu d’avaluar els resultats de les polítiques públi-
ques del Govern i la incidència de les lleis aprovades 
pel Parlament en el benestar de la ciutadania I la lluita 
contra les desigualtats.


Aquest informe haurà de servir com a referència per 
al disseny de les polítiques públiques i per a la seva 
avaluació.»


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


«3. Avaluar anualment les polítiques i l’estat de la in-
clusió social a Catalunya per mitjà de l’informe sobre 
el progrés social, que s’ha de presentar i debatre al 
Parlament.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119388)


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 desigualtats i l’índex de pro-
grés social (tram. 302-00294/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Presentar, anualment, l’informe del progrés soci-
al de Catalunya basat en els Indicadors territorials de 
risc a la pobresa i l’exclusió social i també els referents 
a qualitat de vida i desenvolupament sostenible elabo-
rats per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
que ajudi en l’elaboració i l’avaluació de polítiques pú-
bliques.» 
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2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Elaborar els indicadors i l’informe esmentat en el 
punt 1 amb la consulta i l’assessorament d’acadèmics i 
experts en la matèria de reconegut prestigi.»


3 Esmena 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Celebrar amb caràcter anual un debat sobre els re-
sultats socials i ambientals de les polítiques del Govern 
i la legislació aprovada pel Parlament a partir de l’infor-
me de progrés social.»


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la signatura del Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya
Tram. 302-00296/10


Presentació
GP PPC


Reg. 118628 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar 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 signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya (tram. 300-00316/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a les polítiques de lluita contra la desigualtat, ex-
clusió i pobresa, a: 


a. Impulsar i concretar, abans del finiment de la legis-
latura actual, un pacte per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa, que comprometi tots els agents 
socials, les administracions i els grups parlamentaris i 
que permeti dissenyar eines per a prevenir el risc d’ex-
clusió social, establir els mecanismes d’intervenció i, 
sobretot, fixar un horitzó per a reduir al màxim la po-
bresa a Catalunya tal i com es va aprovar a la resolució 
255/IX d’aquest Parlament.


b. Donar compliment a les resolucions i mocions de 
lluita contra la pobresa i les desigualtats aprovades 
per aquest Parlament en la present legislatura, so-
bretot pel que fa a la Resolució 577/X i a les Moci-
ons 10/X, 16/X, 26/X, 34/X, 35/X, 42/X, 52/X, 55/X, 
56/X, 60/X, 67/X, 74/X, 84/X, 92/X, 93/X, 107/X, 
108/X, 110/X, 117/X, 118/X, 127/X, 128/X, 136/X, 
142/X, 151/X, 162/X, 163/X, 176/X, 184/X, 187/X, 
188/X, 189/X, 192/X, 195/X, 196/X, 210/X i 212/X.


c. Impulsar en l’horitzó de 2020 una estratègia cata-
lana d’inversió en família i infància que ens permeti 
assolir en el període de cinc anys una inversió en in-
fància del 2,2% del nostre PIB.


d. Convocar i celebrar abans de finalitzar la legislatura 
una Cimera Social amb la presència dels actors soci-
als, econòmics, institucionals i polítics més represen-
tatius de Catalunya amb l’objectiu de definir un marc 
comú social més enllà d’alternatives polítiques i cicles 
electorals.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a les ajudes de caràcter social, a: 


a. Estudiar la introducció de l’índex AROPE com a 
criteri bàsic i fonamental en l’atorgament de les aju-
des de caràcter social, donat que aquest contempla, a 
banda del criteri monetari, altres aspectes d’exclusió, 
combinant factors de renda (pobresa relativa), privació 
material severa i baixa intensitat del treball i s’inscriu 
en l’Estratègia EU2020 el que permet harmonitzar les 
polítiques d’inclusió a nivell europeu.


b. Actualitzar l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya per tal que recuperi la devaluació econòmi-
ca que ha patit en els darrers anys tal i com es va apro-
var en aquest Parlament.


c. Incrementar els recursos destinats als ens locals per 
permetre la dotació de fons suficients als ajuts d’ur-
gència social municipals per a fer front a les necessi-
tats reals actuals, flexibilitzant la partida, adaptant-la 
a l’augment de la pobresa, l’exclusió social i les desi-
gualtats a Catalunya.


d. Recuperar de manera progressiva les prestacions fa-
miliars per infant a càrrec, tot recuperant el llindar de 
renda dels 12.000 euros.


e. Fer efectius els pagaments pendents de les presta-
cions familiars per infant a càrrec, tot prioritzant les 
famílies que presentin una situació de vulnerabilitat 
econòmica, d’acord amb l’interès superior dels infants.


f. Impulsar, amb una partida pressupostària oberta, 
una renda infantil garantida a tot Catalunya de 100 eu-
ros mensuals per totes aquelles famílies que es troben 
en situació de vulnerabilitat social.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció al dret a l’alimentació i al lleure, a: 


a. Establir una partida oberta de beques de menjador 
per a donar compliment als acords del Pacte per la In-
fància de Catalunya amb l’objectiu que totes els famí-
lies que ho necessitin puguin rebre l’ajut sense limita-
cions pressupostàries i que les famílies amb situació 
de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca.


b. Garantir l’accés al servei de menjador escolar du-
rant el període d’estiu i altres períodes no lectius, a to-
tes les famílies que ja tene l’accés durant el període 
lectiu, per donar compliment al dret a l’alimentació de 
totes les famílies, en especial als infants i als adoles-
cents.


c. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini 
d’un mes un informe on s’especifiqui l’estratègia, po-
lítiques, accions i pressupostos que destinarà el Go-
vern de Catalunya per garantir el dret a l’alimentació 
suficient i adequada i el dret al lleure durant els perí-
odes no lectius de 2015, tal i com es configuren a la 
legislació, mocions i resolucions aprovades per aquest 
Parlament.
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d. Garantir el dret al lleure inclòs en els articles 13, 
15,57 i 77 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, espe-
cialment a l’estiu, amb una dotació suficient de places 
de colònies, casals, campament, rutes i activitats de 
lleure per a infants i adolescents de famílies en situa-
ció de vulnerabilitat.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a l’actualització legislativa, a: 


a. Presentar al Parlament de Catalunya un informe d’e -
xecució pressupostària 2005-2015 de les mesures com-
promeses als pactes, acords, plans, mocions i resolu-
cions aprovats en relació a la política d’inclusió social, 
pobresa i desigualtat que permeti analitzar l’evolució 
de les polítiques i estratègies de lluita contra l’exclusió 
social, així com del compromís pressupostari previst, 
executat i liquidat.


b. Presentar en el termini de tres mesos al Parlament 
de Catalunya per al seu debat, l’Informe d’avaluació 
de les polítiques i l’estat de la inclusió social a Cata-
lunya.


c. Presentar el calendari de desplegament dels aspec-
tes pendents de la legislació social a Catalunya sobre-
tot pel que fa referència a la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials de Catalunya, la Llei 13/2006, 
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència, la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista i normativa que se’n deriva i la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i la 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.


d. Presentar, abans de finalitzar la legislatura, l’avant-
projecte de la nova llei de suport a les famílies, que 
ampliï la legislació actual de la Llei 18/2003 amb l’ac-
tualització de les noves situacions, atenent especial-
ment les famílies en situació de vulnerabilitat, les fa-
mílies nombroses i les monoparentals.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 


Esmenes presentades
Reg. 119321, 119329 i 119386 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 17.06.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 119321)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-


menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la signatura del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya (tram. 302-00296/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt abans del punt 2. Nova redacció


«El Parlament de Catalunya constata que l’aprovació 
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local suposa una recentralització dels 
serveis d’atenció a les persones i és contrària a Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials aprovada 
pel Parlament de Catalunya.»


2 Esmena 2
De modificació
GP Socialista


De l’apartat d del punt 2


«d. Recuperar de manera progressiva les prestacions 
familiars per infant a càrrec, tot recuperant el llindar 
de renda dels 16.000 euros.»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


D’un nou apartat g al punt 2


«g. Instar el Govern de l’Estat a habilitar un Fons Ex-
traordinari d’Emergència contra la Pobresa i l’Ex-
clusió Social per reforçar els mecanismes d’atenció 
directa a les persones i les famílies en situació de vul-
nerabilitat, amb especial atenció a la cobertura de les 
necessitats de la infància que realitzen majoritària-
ment els serveis socials municipals i les entitats so-
cials.»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


D’un nou apartat h al punt 2


«h. Instar el Govern de l’Estat a restituir el finança-
ment de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de Dependència i 
derogar les reformes introduïdes a la Llei en quant als 
serveis de cura, la revisió de la quantia dels ajuts eco-
nòmics dels beneficiaris i l’endarreriment de l’entrada 
de nous usuaris al sistema.»


5 Esmena 5
De modificació i addició
GP Socialista


De l’apartat b del punt 4


«b. Presentar immediatament al Parlament de Catalu-
nya per al seu debat, l’Informe d’avaluació de les po-
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lítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya, tal i 
com estableix la Moció 188/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats.»


6 Esmena 6
D’addició
GP Socialista


A l’apartat d del punt 4


«d. Presentar, abans de finalitzar la legislatura, l’avant-
projecte de llei de la protecció social i l’avantprojecte 
de la nova llei de suport a les famílies, que ampliï la 
legislació actual de la Llei 18/2003 amb l’actualització 
de les noves situacions, atenent especialment les famí-
lies en situació de vulnerabilitat, les famílies nombro-
ses i les monoparentals.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119329)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la signatura del Pacte per a la lluita con-
tra la pobresa a Catalunya (tram. 302-00296/10).


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


«1.a. El Parlament de Catalunya manifesta la conveni-
ència que el Govern, tots els grups parlamentaris, les 
entitats socials, els sindicats, els col·legis professionals 
i la resta d’actors s’impliquin en el Pacte per la Inclu-
sió Social i l’Eradicació de la pobresa perquè esdevin-
gui un full de ruta compartit per a eradicar la pobresa 
a Catalunya i expressa el desig que es concreti abans 
del finiment de l’actual legislatura.»


2 Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2.b. Actualitzar, quan la situació de les finances pú-
bliques ho permeti, l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya per tal que recuperi la devaluació eco-
nòmica que ha patit en els darrers anys tal i com es va 
aprovar en aquest Parlament.»


3 Esmena 3
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2.e. Fer efectius, a mesura que les disponibilitats de 
tresoreria ho permetin, els pagaments pendents de les 
prestacions familiars per infant a càrrec, tot prioritzant 
les famílies que presentin una situació de vulnerabili-
tat econòmica, d’acord amb l’interès superior dels in-
fants.»


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


«3.a. Mantenir, d’acord amb allò que ha aprovat el 
Parlament de Catalunya, una partida oberta de be-
ques de menjador per a donar compliment als acords 
del Pacte per la Infància de Catalunya amb l’objectiu 
que totes les famílies que ho necessitin puguin rebre 
l’ajut sense limitacions pressupostàries i que les famí-
lies amb situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la 
beca.»


5 Esmena 5
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«3.b. Garantir, a través dels recursos adequats per a 
cada situació l’accés a l’alimentació durant el període 
d’estiu i altres períodes no lectius als infants i adoles-
cents que ho necessitin.»


6 Esmena 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4.b. Presentar d’acord amb el calendari previst en el 
punt 1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats l’Informe d’avaluació de les polítiques i l’estat de 
la inclusió social a Catalunya.»


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


D’addició d’un nou punt, el 4.e.


«4.e. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi els 
imports de les aportacions finalistes destinades al De-
partament de Benestar Social i Família que s’han reta-
llat en els darrers tres anys, atès que aquesta reducció 
obliga a un sobreesforç a la Generalitat de Catalunya 
i perjudica greument les necessitats socials del país.»
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8 Esmena 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, el 4.f.


«4. f. Reclamar al Govern de l’Estat que modifiqui to-
tes aquelles mesures impulsades en els darrers tres 
anys i que perjudiquen les finances de les comunitats 
autònomes, atenent al fet que aquestes són les respon-
sables de les polítiques socials.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119386)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, 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 signatura del Pac-
te per a la lluita contra la pobresa a Catalunya (tram. 
302-00296/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.c


«1.c) Impulsar en l’horitzó de 2020 una estratègia ca-
talana d’inversió en família i infància que ens permeti 
assolir en el període de cinc anys una inversió en in-
fància del 2,2% del nostre PIB, d’acord amb la situa-
ció de les finances de la Generalitat.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.d


«1.d) Proposar la convocatòria i celebració d’una Ci-
mera Social amb la presència dels actors socials, eco-
nòmics, institucionals i polítics més representatius de 
Catalunya amb l’objectiu de definir un marc comú més 
enllà d’alternatives polítiques i cicles electorals.»


3 Esmena 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.c


«2.c) Incrementar, en funció de l’evolució de les ne-
cessitats del territori, els recursos destinats als ens lo-
cals per permetre la dotació de fons suficients als ajuts 


d’urgència social municipals per atendre les necessi-
tats referents a l’alimentació, higiene personal, vesti-
menta d’infants i adolescents en situació de risc.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.d


«2.d) Assegurar que el llindar de renda que dóna dret 
a l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la uni-
tat familiar, per a famílies que hagin tingut un naixe-
ment, adopció, tutela o acolliment s’apliqui per a totes 
les famílies amb ingressos inferiors als 16.000 euros.»


5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.e


«2.e) Continuar fent efectius els pagaments pendents 
de les prestacions familiars per infant a càrrec, a me-
sura que les disponibilitats de tresoreria ho permetin.»


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.f


«2.f) Estudiar la implementació d’una renda infantil 
garantida en forma de prestació econòmica a la qual 
tinguin accés els infants en situació de privació mate-
rial severa.» 7


7 Esmena 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.b


«3.b) Garantir l’accés a l’alimentació dels infants i 
adolescents, a través dels recursos adequats per a cada 
situació, ja siguin les beques menjador o aquelles me-
sures establertes durant els períodes d’estiu.»


8 Esmena 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.b


«4.b) Presentar en el termini de tres mesos al Parla-
ment de Catalunya per al seu debat, l’Informe d’ava-
luació de les polítiques i l’estat de la inclusió social a 
Catalunya.»
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9 Esmena 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.c


«4.c) Continuar amb el desplegament dels aspectes 
pendents de la legislació social a Catalunya sobretot 
pel que fa referència a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials de Catalunya, la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista i normativa que se’n deriva i la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i la 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.»


10 Esmena 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.d


«4.d) Presentar, tan aviat com sigui possible, l’avant-
projecte de la nova llei de suport a les famílies tot fent 
especial incidència a les famílies en situació de vulne-
rabilitat, les famílies nombroses i les monoparentals.»


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la Inspecció d’Educació
Tram. 302-00295/10


Presentació
GP PPC


Reg. 118627 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlamento


Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre la Inspecció d’Educació (tram. 
300-00317/10).


Moción


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Garantizar y fomentar la independencia de los Ins-
pectores de Educación para realizar su función con 
objetividad e imparcialidad.


2. Garantizar la provisión de plazas de la Inspección 
de Educación mediante la convocatoria de las corres-
pondientes oposiciones al Cuerpo de Inspectores de 
Educación como la vía habitual de acceso, para co-
bertura de vacantes o de nuevas plazas que pudieran 
crearse.


3. Mantener el concurso de méritos como el sistema 
accidental y transitorio de acceso a la Inspección pre-
visto en la LEC, para situaciones excepcionales.


4. En los concursos de méritos para seleccionar ins-
pectores en comisión de servicios mantener, de acuer-
do con la legalidad vigente, en concreto el Decreto 
123/1997, la valoración de los méritos acreditados por 
los candidatos como la primera fase eliminatoria, al 
margen de otras pruebas posteriores que puedan pro-
ponerse.


5. Garantizar la bajada progresiva del porcentaje de 
provisionalidad en el cuerpo de Inspectores de Educa-
ción desde el 71% actual, mediante la convocatoria ur-
gente y continuada de oposiciones, de manera que en 
cinco años el porcentaje de inspectores accidentales 
por comisión de servicios no supere el 15% del total.


6. En cualquier caso, convocar oposiciones de acceso 
al cuerpo de Inspectores de Educación antes de finali-
zar 2015, con el número de plazas suficiente para que 
el porcentaje de inspectores de carrera no sea inferior 
al 50% una vez resuelto este concurso de oposición.


7. Garantizar que la cobertura de vacantes de inspec-
ción se ajustará a la normativa vigente, en concreto al 
RD 276/2007, de 23 de febrero, en relación a la selec-
ción y composición de los miembros de comisiones y 
tribunales.


Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2015


Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz GP PPC Diputada GP PPC


Esmenes presentades
Reg. 119315, 119325 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 17.06.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 119315)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la Inspecció d’Educació (tram. 302-00295/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició al final de l’apartat 3


«3. Mantener el concurso de méritos como el siste-
ma accidental y transitorio de acceso a la Inspección 
previsto en la LEC, para situaciones excepcionales, 
acordant i consensuant les condicions del mateix en el 
marc de la Mesa Sectorial de negociació.»


2 Esmena 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De supressió i addició a l’apartat 5


«5. Eliminar el caràcter d’interinitat, provisionalitat 
i precarietat d’ocupació dels llocs d’inspecció Edu-
cativa, situat actualment en un Garantizar la bajada 
progresiva del porcentaje de provisionalidad en el cu-
erpo de Inspectores de Educación desde el 71% actu-
al, mediante la convocatoria urgente y continuada de 
oposiciones, atès que aquesta gestió no pot ser as-
sumible via comissió de serveis renovable any rere 
any, de manera que en amb l’objectiu que en un temps 
màxim de cinco años el porcentaje de inspectores ac-
cidentales por comisión de servicios no supere el 15% 
del total.»
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3 Esmena 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 8


«8. Vetllar per a què la Inspecció Educativa, en el 
marc de les seves competències atribuïdes per la LEC, 
vigili i controli el compliment de la norma també en els 
centres privats, tant els que estan sostinguts amb fons 
públics com els sostinguts amb fons privats.»


4 Esmena 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 9


«9. Estudiar mesures, en el marc de la Mesa Sectorial 
de negociació, per a què la Inspecció Educativa estigui 
lligada a la docència i que serveixi com a element de 
control democràtic i social del sistema educatiu.»


5 Esmena 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 10


«10. Avançar en la necessitat de garantir la Inspecció 
Educativa com a instrument de suport i col·laboració 
de la tasca docent i no com a element exclusivament 
disciplinari.» 


6 Esmena 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 11


«11. Instar el govern de l’Estat a derogar les limitaci-
ons pressupostàries que existeixen a la taxa de reposi-
ció de funcionaris, amb l’objectiu que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pugui 
convocar les oposicions necessàries i, especialment, 
les del cos d’inspecció educativa.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119325)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d’Educació 
(tram. 302-00295/10).


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


De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4 en un únic punt 1


«1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessi-
tat que l’Estat derogui les limitacions existents des de 
fa quatre exercicis pressupostaris a la taxa de reposi-
ció de funcionaris, per tal que el Departament d’Ense-
nyament pugui convocar les corresponents oposicions 
anuals als diversos cossos funcionarials de la Gene-
ralitat de Catalunya establerts al capítol IV de la Llei 
12/2009, d’educació de Catalunya, per cobrir les va-
cants i incrementar-ne l’estabilitat.»


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


De refosa dels punts 5, 6 i 7 en un únic punt 2


«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, un 
cop derogades per llei de l’Estat les limitacions a la ta-
xa de reposició de funcionaris, procedir a la convoca-
tòria d’oposicions d’accés al Cos d’Inspectors d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, per tal d’anar 
reduint de manera pactada la provisionalitat regulada 
per la disposició addicional quinzena de la Llei d’edu-
cació de Catalunya.»


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


D’addició d’un nou punt 3


«3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de la preparació d’un nou decret de la Inspecció d’edu-
cació, que substitueixi l’actual Decret 266/2000, que 
s’adeqüi a les finalitats, funcions i exercici de la funció 
inspectora en relació amb les necessitats actuals del 
sistema educatiu.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 







 11 | Sessió plenària 56


PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures estratègi-
ques
Tram. 302-00297/10


Presentació
GP SOC


Reg. 118639 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures estratègiques (tram. 300-00312/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al Govern de l’Estat: 


a) L’acceleració de la construcció del corredor medi-
terrani com a element dinamitzador de l’economia de 
la península Ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.


b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris en 
ample internacional als ports de Barcelona i de Tar-
ragona.


c) L’impuls d’una gestió pròpia de l’aeroport de Barce-
lona, autònoma respecte als altres aeroports dels siste-
ma d’AENA.


d) L’executació abans de 2017 del Pla de millora del 
servei de Rodalies a Catalunya.


e) L’inici de les obres de desdoblament de l’A-7 (Au-
tovia de l’Interior) al seu pas per les Terres de l’Ebre.


f) A dur a terme les actuacions necessàries per al des-
doblament de la N-II al seu pas per les Comarques Gi-
ronines i demanar la cessió de la titularitat de la matei-
xa del tram Tordera a Maçanet.


g) L’estudi del rescat de l’autopista AP-2 entre Mont-
blanc i Lleida per tal de descongestionar la carretera 
N-240 i millorar la connexió entre el Port de Tarrago-
na i les comarques de Lleida, com l’opció més econò-
mica i viable a curt i mig termini.


h) La continuació de manera immediata de l’obra de 
l’autovia A-27 en el tram Valls-Montblanc.


i) La resolució de la connexió ferroviària amb ample 
mixt –tercer fil– des de Figueres fins a Portbou.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que destini a les polítiques de recerca i des-
envolupament, en el pressupost de l’any 2016, recur-
sos equivalents al 2% del PIB previst a Catalunya, atès 
que les infraestructures del coneixement són impres-
cindibles per aportar competitivitat a les empreses.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, amb l’objectiu de dotar al territori de les 
condicions que permetin el desenvolupament d’actua-
cions que es consideren estratègiques ateses les seves 
potencialitats de dinamització econòmica i la capaci-
tat de projecció internacional del país, aprovar al llarg 
de l’any 2015 els Plans Directors Urbanístics de: 


a) el Circuit Barcelona - Catalunya.
b) la Gran Via - Llobregat.
c) del Delta del Llobregat.
d) del sector Riera de Caldes sud.
e) de reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu i tu-
rístic de Vila-seca i Salou.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les actuacions necessàries per 
posar en marxa el Polígon Logis Penedès i el Logis In-
termodal Empordà.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir el Pla Director Urbanístic del Sis-
tema Costaner com a element essencial per la conser-
vació del nostre territori i paisatge. En el cas que sigui 
necessària alguna adequació puntual, és condició ne-
cessària buscar el consens en el territori i amb totes les 
administracions afectades.


6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a l’alliberament del peatge de l’autopista C-32 
pels municipis del Maresme i del Baix Penedès i Gar-
raf amb el rescabalament de la concessió no més enllà 
de l’any 2016.


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a recuperar els nivells d’aportació econòmi-
ca al transport públic de l’any 2011, així com accelerar 
els treballs per posar en marxa al més aviat possible els 
trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro de 
Barcelona, especialment pel que fa a la posada en mar-
xa dels trams i estacions que permetin la connexió dels 
barris de la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell 
amb la resta de xarxa de metro, i la connexió amb l’Ae-
roport de Barcelona - el Prat.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC







 12 | Sessió plenària 56


Esmenes presentades
Reg. 119312, 119384, 119387 i 119389 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 17.06.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 119312)


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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infra-
estructures estratègiques (tram. 302-00297/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, de tota la lletra e, que queda redactat de 
la manera següent: 


«e) Que redacti el projecte de l’Autovia A-7 Castelló - 
l’Hospitalet de l’Infant. Subtram: la Jana - el Perelló. 
I el subtram: el Perelló - l’Hospitalet de l’Infant, res-
pectant el traçat acordat pels municipis de les Terres 
de l’Ebre i que executi de forma immediata aquestes 
obres. La presentació de les al·legacions per part dels 
Ajuntaments no pot suposar una excusa per a retardar 
l’execució de l’Autovia.»


2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, d’una nova lletra e bis, que queda redac-
tat de la manera següent: 


«e bis) Que estableixi l’obligatorietat de circular per 
l’AP-7 als vehicles pesants que entrin i surtin pels peat-
ges, Vinaròs-Ulldecona-Alcanar i el de l’Hospitalet de 
l’Infant - Móra d’Ebre, mentre no s’inicien les obres i 
es posi en funcionament l’Autovia A-7.»


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, de tota la lletra f, que queda redactat de 
la manera següent: 


«f) A dur a terme les actuacions necessàries per fer 
l’estudi del rescat de l’AP-7 entre Girona i la frontera 
francesa com a alternativa al desdoblament de la N-II 
al seu pas per les Comarques Gironines i demanar la 
cessió de la titularitat de la mateixa del tram Tordera 
a Maçanet.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, lletra g, d’un incís al principi del parà-
graf, que queda redactat de la manera següent: 


«g) El rescat immediat de l’autopista AP-2 entre Mont-
blanc i Lleida per tal de descongestionar la carretera 
N-240 i millorar la connexió entre el Port de Tarrago-
na i les comarques de Lleida, com l’opció més econò-
mica i viable a curt i mig termini.»


5 Esmena 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, d’una nova lletra g bis, que queda redac-
tat de la manera següent: 


«g bis) Que estableixi l’obligatorietat de circular per 
l’AP-2 els vehicles pesants que circulen per la N-240 
entre Montblanc i les Borges Blanques fins que no es 
resolgui la gratuïtat entre Montblanc i Lleida.»


6 Esmena 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, d’una nova lletra j, que queda redactat de 
la manera següent: 


«j) A establir la gratuïtat de l’AP-7 en el tram Torre-
dembarra el Vendrell com alternativa a la N-340 al seu 
pas per les poblacions d’Altafulla, Torredembarra, Ro-
da de Berà, Creixell i el Vendrell tal i com demanen 
els alcaldes d’aquestes poblacions, atès l’alt índex de 
sinistralitat d’aquesta via i l’alt volum de trànsit, espe-
cialment els caps de setmana i els mesos d’estiu.»


7 Esmena 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 1, d’una nova lletra j bis, que queda redactat 
de la manera següent: 


«j bis) Que estableixi l’obligatorietat de desviar els ca-
mions i vehicles pesants de la N-340 per l’AP-7 en el 
tram entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, tal i com 
reclamen els alcaldes del Pacte de Berà fins que s’alli-
beri el peatge de l’AP-7 en aquest tram.»
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8 Esmena 8
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 3, de tota la lletra e


e) de reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu i turís-
tic de Vila-seca i Salou.


9 Esmena 9
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 4, d’un incís, que queda redactat de la ma-
nera següent: 


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries 
per posar en marxa el Polígon Logis Penedès i el Logis 
Intermodal Empordà.»


10 Esmena 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 6 bis, que queda redactat de la ma-
nera següent: 


«6. bis) Habilitar la partida pressupostària necessà-
ria a fi i efecte de finançar el soterrament dels FGC 
entre el carrer de Sobarber i el castell de Can Feu a 
Sabadell, per tal de fer efectiva la seva execució ara, 
en solució de continuïtat amb les obres de perllonga-
ment actualment en curs i considerant el soterrament 
d’aquests 400 metres pendents com una obra comple-
mentària a l’actual obra i d’acord amb la proposta de 
la Taula de Soterrament i acceptada pels serveis tèc-
nics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.»


11 Esmena 11


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 8, que queda redactat de la manera 
següent: 


«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
el Govern de l’Estat: 


a) La construcció d’un intercanviador que faciliti la 
connexió de la línia convencional i la línia de alta ve-
locitat a l’àmbit del Penedès, concretament a l’Arboç.


b) L’inici dels treballs de Rehabilitació de la línia Reus - 
Roda de Barà, com a corredor per a mercaderies i/o 
mixt que pugui absorbir el tràfic generat pel Port de 
Tarragona i el complex petroquímic.


c) L’inici dels treballs de conversió a ample mixt de la 
línia convencional Vandellòs-Ulldecona, per tal de mi-
llorar la connexió ferroviària a les Terres de l’Ebre.


d) Que en la implantació del tercer fil compleixi els re-
quisits legislatius com l’elaboració d’estudi informatiu 
que inclogui l’avaluació ambiental i ho adreci a la Ge-
neralitat i els ens locals afectats per que puguin pre-
sentar al·legacions.


e) Que es revisi el projecte i la licitació de les obres per 
la implantació del tercer fil en el Corredor Mediterra-
ni en el tram: Castellbisbal-Murcia. Subtram: Sant Vi-
cenç de Calders - Tarragona - nus Vila-seca atès que 
s’han ignorat les afeccions a l’entorn urbà, cultural, 
patrimonial i natural (Zones PEIN) de les poblacions 
afectades.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis, portaveu; Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119384)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
estratègiques (tram. 302-00297/10).


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


Del punt 1.c


c) L’impuls d’una gestió pròpia de l’aeroport de Barce-
lona, autònoma respecte als altres aeroports dels sis-
tema d’AENA, amb la participació majoritària de les 
institucions catalanes.


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


Del punt 1.d


d) Establir un Pla de xoc urgent de millora del servei 
de Rodalies a Catalunya.
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3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.f


f) A dur a terme les actuacions necessàries per al des-
doblament de la N-II al seu pas per les Comarques Gi-
ronines i cedir la titularitat de la infraestructura.


4 Esmena 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De nous apartats al punt 1


j) El projecte i licitació urgent per a la reforma de les 
estacions de Sants i Tarragona.


k) L’aportació del pressupost necessari per fer viable la 
construcció de l’estació d’alta velocitat de la Sagrera.


l) Reprendre de manera immediata les obres de la 
N-340 i el túnel de Vallirana.


m) Finalització de les obres de connexió de la A-2 amb 
la A-7, especialment del pont de connexió a Castell-
bisbal.


n) Pla de millores en les línies regionals de Barcelona-
Manresa-Lleida i Tarragona - Mora d’Ebre per reduir 
els temps de trajecte i millorar les connexions.


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


Del punt 2


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar les polítiques de recerca i desen-
volupament en la línia del que recull el Pacte Nacional 
de Recerca i Innovació, incrementant en els propers 
anys els recursos públics i privats destinats a R+D i a 
innovació empresarial amb la finalitat de proporcio-
nar els fonaments per tenir una economia competitiva i 
una societat del benestar ben desenvolupada i que faci 
front als reptes ambientals, i tenint en compte que les 
infraestructures del coneixement són imprescindibles 
per aportar competitivitat a les empreses.


6 Esmena 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, amb l’objectiu de dotar al territori de les 
condicions que permetin el desenvolupament d’actua-
cions que es consideren estratègiques ateses les seves 
potencialitats de dinamització econòmica i la capaci-
tat de projecció internacional del país, revisar al llarg 
de l’any 2015 els Plans Directors Urbanístics sent con-


dició necessària buscar el consens en el territori i amb 
totes les administracions afectades.


a) el Circuit Barcelona - Catalunya.
b) la Gran Via - Llobregat.
c) del Delta del Llobregat.
d) del sector Riera de Caldes sud.
e) de reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu i tu-
rístic de Vila-seca i Salou.


7 Esmena 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 6


6. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
quantificar el rescat de l’autopista C-32 pels municipis 
del Maresme i del Baix Penedès i Garraf, determinant 
els mecanismes de finançament per a fer-lo possible, 
no més enllà de l’any 2016.


8 Esmena 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a recuperar els nivells d’aportació econòmica 
al transport públic de l’any 2011, així com accelerar 
els treballs per posar en marxa al més aviat possible 
els trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro 
de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en 
marxa dels trams i estacions que permetin la connexió 
dels barris de la Marina del Port i la Marina del Prat 
Vermell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió 
amb l’Aeroport de Barcelona - el Prat.


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119387)


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 infraestructures estratègi-
ques (tram. 302-00297/10).
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1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat que segueixi destinant a les polítiques de 
recerca i desenvolupament recursos necessaris per as-
solir l’objectiu de despesa en R+D+I del 2% del PIB 
(satisfent l’objectiu marcat per les Estratègies Lisboa 
2000 i Europa 2020 de que aquest esforç es distribu-
ís a raó de 2/3 pel sector privat i 1/3 pel públic), atès 
que les infraestructures del coneixement són impres-
cindibles per aportar competitivitat a les empreses. En 
aquest sentit, seguir impulsant accions d’atracció de fi-
nançament privat per assolir els objectius de % de PIB 
i de proporció públic-privada recomanats.» 


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar el cost del peatge de l’autopista 
C-32 pels municipis del Maresme i del Baix Penedès 
i Garraf amb el rescabalament de la concessió no més 
enllà de l’any 2016.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 119389)


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 les infra-
estructures estratègiques (tram. 302-00297/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


A l’article 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al negociar amb el Govern de l’Estat [...]» 


2 Esmena 2
De supressió
GP de Ciutadans


Del punt 1.c


«c) L’impuls d’una gestió pròpia de l’aeroport de Barce-
lona, autònoma respecte als altres aeroports dels siste-
ma d’AENA.»


3 Esmena 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans


Al punt 1.h


«h) La continuació de manera immediata de Prioritzar 
l’obra de l’autovia A-27 en el tram Valls-Montblanc.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President GP C’s Diputat GP C’s 
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les disposicions addicionals vint-
i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de 
l’11 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives
Tram. 302-00298/10


Presentació
GP ERC


Reg. 118647 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i 
Tenesa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les disposicions addicionals 
vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
(tram. 300-00314/10).


Moció


Durant les darreres dècades, Catalunya ha fet passos 
transcendents en la creació i en la gestió d’algunes es-
tructures d’estat fonamentals per al país. Passos que 
ens han permès als catalans gestionar alguns serveis 
públics de forma més democràtica, més compromesa 
amb la nostra identitat, i de forma més propera i efi-
cient.


Estructures que la gran majoria de ciutadans, malgrat 
totes les crítiques legítimes, valorem globalment de 
forma molt positiva, en l’àmbit dels mitjans de comu-
nicació públics, de la seguretat pública, de l’educació 
o de la sanitat.


Contra aquesta percepció majoritària, el Govern de 
l’Estat evidencia de forma reiterada la seva voluntat de 


laminar sistemàticament les competències del Govern 
català, amb la col·laboració d’un poder judicial que ac-
tua arbitràriament amb una interpretació a la baixa del 
marc competencial definit. Una asfixia competencial 
que ve acompanyada per una asfixia econòmica, que 
mitjançant una distribució arbitrària del sostre de dè-
ficit, pretén debilitar i desautoritzar la gestió dels go-
verns autonòmics, i especialment, la de les institucions 
catalanes.


En bona part, el procés nacional cap a la independèn-
cia de Catalunya s’accelera com a reacció a aquesta si-
tuació, i és en aquest marc que és necessari transmetre 
confiança a la ciutadania del país, i al mateix temps, a 
la comunitat internacional. Confiança derivada de la 
credibilitat de l’acció de les institucions catalanes, i 
principalment per part del Govern català, en assegurar 
que durant la transició nacional es garantirà la conti-
nuïtat del funcionament de l’administració i de la resta 
d’àmbits de la nostra societat.


Davant del procés que s’obre a partir del 27 de setem-
bre, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


1. Denunciar i difondre la naturalesa i les conseqüèn-
cies d’aquest ofec competencial i econòmic que pateix 
el nostre país per part del Govern de l’Estat, i les seves 
afectacions socials sobre la ciutadania.


2. Accelerar la implementació dels mandats derivats 
de la llei de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives en les seves disposicions addicionals 22ena, 
23ena, 24ena, 25ena i 26ena, referents a l’impuls a les 
estructures d’estat.


3. Desplegar en accions operatives, mitjançant el Co-
missionat per a la transició nacional, els informes ela-
borats pel Consell Assessor per a la transició nacional, 
així com comunicar públicament en el marc del Par-
lament de Catalunya el seu contingut dins de l’actual 
període de sessions.


Palau del Parlament, 5 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu GP ERC Portaveu adjunt GP ERC 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00299/10


Presentació
GP C’s


Reg. 118652 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


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 la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació (tram. 300-00315/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


1. Derogar la ley 2/2000, del 4 de mayo, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, por ser el CAC un or-
ganismo censor que no responde a los criterios de in-
dependencia y de pluralidad para los que fue creado.


2. Informar por escrito a los grupos parlamentarios de 
las medidas concretas tomadas hasta el momento para 
promover la pluralidad en los espacios informativos y 
de tertulias de actualidad política que tienen lugar en 
medios de comunicación públicos, así como de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por los medios de comunica-
ción públicos ante las quejas de falta de pluralidad por 
parte de algunos de los partidos políticos presentes en 
esta Cámara.


3. Reducir anualmente en un 25% las aportaciones de 
la Generalitat de Catalunya a los medios de comunica-
ción públicos y sus organismos reguladores.


4. Suprimir todas las subvenciones que reciben los 
medios de comunicación privados, con el fin de garan-
tizar la independencia y la objetividad informativa, y 
destinar el importe de estas partidas presupuestarias al 
mantenimiento del sistema de prestación de servicios 
sociales básicos.


5. Establecer criterios claros y transparentes por los 
que se otorguen y se adjudiquen, en igualdad de condi-
ciones, a los medios de comunicación la publicidad de 
campañas institucionales, y dar a conocer los importes 
y los criterios de adjudicación en el portal de transpa-
rencia de la Generalitat.


6. Informar en sede parlamentaria de 


a. Los medios de prensa escrita adquiridos por parte 
de t o dos los organismos y entes públicos dependien-


tes de la Generalitat, con expresión de sus concretas 
cabeceras


b. Número de ejemplares y coste anual de las adquisi-
ciones referidas en el punto anterior.


c. Lugares de distribución de los ejemplares adquiridos.


Palau del Parlament, 5 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s 


Esmenes presentades
Reg. 119313, 119322 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 17.06.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 119313)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació (tram. 302-00299/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 4


«4. Reduir els recursos destinats a subvencions a mit-
jans de comunicació privats mentre la situació econò-
mica no permeti garantir una recuperació de la dota-
ció pressupostària mínima necessària per a mantenir 
el model d’èxit dels mitjans de la CCMA.»


2 Esmena 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 6


«6. Informar en seu parlamentària dels exemplars de 
premsa escrita adquirits per part de tots els organis-
mes i ens públics dependents de la Generalitat, deta-
llant cost anual, nombre d’exemplars adquirits de cada 
capçalera anualment, i llocs de distribució d’aquests 
exemplars.»


Palau del Parlament, 15 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 119322)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans de comunicació (tram. 302-00299/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de tot el text del punt 1, nou 
text: 


«1. Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a 
complir escrupolosament amb els principis i finalitats 
contemplats a la Llei 2/2000, de 4 de maig, de creació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb ple-
na independència de les administracions públiques, i 
a vetllar, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, 
social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema 
audio visual a Catalunya, així com per la neutralitat i 
l’honestedat informatives. El Parlament recorda que 
tots els membres del Consell han d’actuar amb plena 
independència i neutralitat en les seves decisions, sen-
se sotmetre’s a cap instrucció o indicació en l’exercici 
de llurs funcions.»


2 Esmena 2
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de tot el text del punt 2, nou 
text: 


«2. Instar al CAC i enviar al Parlament un informe es-
pecífic trimestral sobre el compliment del principi de 
pluralisme polític i de la diversitat de veus dels espais 
de debat i tertúlies, així com en els espais informatius 
d’actualitat i temàtiques polítiques, en els mitjans pú-
blics de la CCMA.»


3 Esmena 3
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de tot el text del punt 4, nou 
text: 


«4. A la creació d’una Comissió de control i segui-
ment dels criteris d’interès públic per la convocatòria 
de subvencions a mitjans de comunicació privats i de 
l’atorgament de les mateixes, amb plena transparència 
per a la ciutadania.»


Palau del Parlament, 15 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les externalitzacions, els subcon-
tractes i les privatitzacions dels serveis pú-
blics
Tram. 302-00300/10


Presentació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt


Reg. 118653 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 09.06.2015


A la Mesa del Parlament


Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els 
subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics 
(tram. 300-00311/10).


Moció


Transparència i recuperació del valor del sector públic


1. Iniciar una campanya de publicitat per prestigiar els 
serveis públics amb l’objectiu de contrarestar el mis-
satge que persegueix justificar-ne el desmantellament 
a favor de potenciar serveis privats i de pagament.


2. Redactar un informe detallat dels contractes de con-
cessió, concert i conveni signats entre la Generalitat 
de Catalunya i l’empresa privada. Aquest informe ha 
de contenir com a mínim la següent informació: ter-
mini del contracte; condicions; grau de compliment; 
avaluació del servei prestat i beneficis per a l’adminis-
tració i els usuaris. En el cas que es demostri que les 
empreses concessionàries, concertades o conveniades 
han incomplert les condicions dels contractes signats, 
resoldre’ls immediatament.


3. Fixar l’obligació que un any abans no acabi el con-
tracte de concessió, concert o conveni amb una empre-
sa privada per prestar serveis públics, s’ha de redactar 
un informe que inclogui com a mínim la següent in-
formació: (1) costos del contracte externalitzat i com-
parar-los amb el que hagués costat la gestió pública; 
(2) avaluar els beneficis socials de l’externalització; i 
(3) comptabilitzar el benefici empresarial.


De l’àmbit municipal


4. Facilitar als municipis els mitjans necessaris (le-
gals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els 
processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, de remuni-
cipalització dels serveis bàsics privatitzats o d’aquells 
que se n’ha externalitzat la prestació.


5. Garantir l’autonomia local, la suficiència finance-
ra dels ajuntaments i reconèixer el paper clau que ju-


guen a l’hora de garantir la protecció social i la igual-
tat d’oportunitats.


6. Constituir una societat pública de serveis que, amb 
caràcter subsidiari, operi ens el municipis o ens supra-
municipals que en contractin el serveis.


7. Fixar les bases per establir línies de crèdit als mu-
nicipis i als ens supramunicipals que transcendeixin 
l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sane-
jament econòmic i financer. Aquestes línies de crèdit, 
a un tipus d’interès del 0%, tindran caràcter regular i 
s’articularan en el marc de l’ICF constituït com opera-
dor bancari normalitzat.


Mesures del Govern de la Generalitat


8. Instar el Govern de la Generalitat a demanar la reti-
rada per part del govern espanyol de la llei 27/2013, de 
27 de desembre per a la «racionalización y sostenibili-
dad de la administración local».


9. Retirar el «Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica».


10. Recuperar la titularitat pública de l’empresa Ai-
gües Ter Llobregat (ATLL).


11. Aturar la privatització dels serveis d’intermediació 
laboral.


12. Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya amb 
la plena assumpció de les competències i capacitats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs.


13. Establir l’obligació legal que en els supòsits de pri-
vatització de serveis bàsics o d’externalització de la 
prestació del servei es convocarà una consulta popular 
per referendar la decisió i fer-ho en el marc de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana.


Dels contractes de l’Administració Pública


14. Establir legalment que tots els contractes que l’ad-
ministració pública de la Generalitat firmi amb em-
preses privades hauran de respectar els drets laborals 
dels treballadors i treballadores, ja siguin directes o 
subcontractats, la qual cosa implica establir una jor-
nada màxima de 40 hores setmanals i dos dies de des-
cans, i que se’ls retribueixi amb un salari digne, que 
serà igual per un mateix tipus de feina. L’incompli-
ment d’aquestes condicions suposa la suspensió imme-
diata del contracte.


15. Prohibir la contractació d’empreses privades per 
prestar serveis públics que tinguin la seu social o soci-
etats que formen part de la matriu industrial domicili-
ada en paradisos fiscals.


Palau del Parlament, 4 de juny de 2015


Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt
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Esmenes presentades
Reg. 119319, 119324, 119383, 119385 i 


119390 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 17.06.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 119319)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les externa-
litzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels 
serveis públics (tram. 302-00300/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 1 bis


«1 bis. En aquest sentit, per tal de potenciar el reco-
neixement de la tasca dels servidors públics, el Par-
lament de Catalunya requereix al govern de la Gene-
ralitat l’inici de negociacions a la mesa general de la 
funció pública per establir els calendaris i els terminis 
per recuperar el poder adquisitiu perdut i la recupera-
ció i millora de les condicions laborals.»


2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 1 ter


«1 ter. Amb l’objectiu de millorar la imatge dels ser-
veis públics, el Parlament de Catalunya insta el govern 
de la Generalitat a promoure la creació i aplicació de 
reglaments interns a les diferents institucions del país 
que penalitzin la falta d’assistència o de dedicació dels 
servidors públics, ja siguin professionals o polítics, a 
les obligacions i tasques que els són conferides en el 
desenvolupament del seu servei.»


3 Esmena 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De supressió a l’apartat 3


«3. Fixar l’obligació que un any abans no acabi el con-
tracte de concessió, concert o conveni amb una empre-
sa privada per prestar serveis públics, s’ha de redactar 
un informe que inclogui com a mínim la següent in-
formació; (1) costos del contracte externalitzat i com-
parar-los amb el que hagués costat la gestió pública; 


(2) avaluar els beneficis socials de l’externalització; i 
(3) comptabilitzar el benefici empresarial.»


4 Esmena 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De supressió i addició a l’apartat 14


«14. Establir legalment que tots els contractes que l’ad-
ministració pública de la Generalitat firmi amb em-
preses privades continguin clàusules socials que ga-
ranteixin que s’hauran de respectar els drets laborals 
dels treballadors, ja siguin directes o subcontractats, 
la qual cosa implica establir una jornada màxima de 
40 hores setmanals i dos dies de descans, i que se’ls 
retribueixi amb un salari digne, que serà igual per un 
mateix tipus de feina. L’incompliment d’aquestes con-
dicions suposa la suspensió immediata del contracte.»


5 Esmena 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 16


«16. Garantir l’exemplaritat de l’administració catala-
na en les relacions laborals i de contractació dels seus 
treballadors i treballadores. En aquest sentit, tots els 
òrgans de les administracions públiques vetllaran pel 
garantiment de la negociació col·lectiva com a marc 
de relacions laborals, de manera que cap decisió la-
boral es prendrà sense la negociació prèvia a la mesa 
sectorial, junta de personal o comitè d’empresa corres-
ponent. Per aquesta mateixa raó, el govern de la Ge-
neralitat deixarà sense efecte el decret 81/2015, de 26 
de maig, de jornada i horaris de treball del personal 
del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalu-
nya mentre no s’hagi arribat a un acord en el si de la 
mesa sectorial.»


6 Esmena 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 17


«17. El Parlament de Catalunya emplaça el govern de 
la Generalitat a donar totes les explicacions oportunes 
als seus treballadors i treballadores en relació a la for-
ma irregular d’abonament dels 44 dies corresponents a 
la paga extraordinàries de Nadal de l’any 2012.»
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7 Esmena 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 18


«18. El Parlament de Catalunya requereix al govern 
de la Generalitat una rectificació en relació a la for-
ma irregular d’abonament dels 44 dies corresponents 
a la paga extraordinàries de Nadal de l’any 2012, de 
tal forma que s’aboni de forma correcta a tot el perso-
nal les quantitats corresponents, d’acord amb la nor-
mativa legal vigent i les reiterades sentències dictades 
sobre l’assumpte. En concret, el govern de la Generali-
tat abonarà la totalitat dels 44 dies, o el 24,04% de la 
paga extraordinària, paga addicional del complement 
específic o pagues addicionals equivalents, objectes de 
supressió en el mes de desembre de 2012.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 119324)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 ex-
ternalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions 
dels serveis públics (tram. 302-00300/10).


1 Esmena 1
De supressió
GP Socialista


En el punt 1


«1. Iniciar una campanya de publicitat per prestigiar 
els serveis públics amb l’objectiu de contrarestar el 
missatge que persegueix justificar-ne el desmantella-
ment a favor de potenciar serveis privats i de paga-
ment.»


2 Esmena 2
De modificació i addició
GP Socialista


Modificar una part del punt 2 i afegir text al final 
d’aquest punt


«2. Redactar un informe detallat dels contractes de 
concessió, concert i conveni signats entre la Genera-
litat de Catalunya i l’empresa privada. Aquest infor-
me ha de contenir com à mínim la següent informació: 
termini del contracte; condicions; grau de compli-


ment; avaluació del servei prestat i beneficis per a l’ad-
ministració i els usuaris. En el cas que es demostri que 
les empreses concessionàries, concertades o convenia-
des han incomplert les condicions dels contractes sig-
nats, resoldre’ls immediatament. caldrà resoldre’ls tal 
i com estableixi el propi contracte, concert o conveni.


Aquest informe caldrà presentar-se al Parlament, a 
través de la comissió corresponent, en els propers 3 
mesos, des de la seva aprovació.»


3 Esmena 3
De supressió
GP Socialista


En el punt 3


«3. Fixar l’obligació que un any abans no acabi el con-
tracte de concessió, concert o conveni amb una empre-
sa privada per prestar serveis públics, s’ha de redactar 
un informe que inclogui com a mínim la següent in-
formació; (1) costos del contracte externalitzat i com-
parar-los amb el que hagués costat la gestió pública; (2) 
avaluar els beneficis socials de l’externalització; i (3) 
comptabilitzar el benefici empresarial.»


4 Esmena 4
De supressió
GP Socialista


Suprimir el punt 6


«6. Constituir una societat pública de serveis que, amb 
caràcter subsidiari, operi ens el municipis o ens supra-
municipals que en contractin el serveis.»


5 Esmena 5
De modificació
GP Socialista


Substituir el punt 14 pel text següent: 


«14. Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empre-
ses que intervenen en la prestació de serveis o submi-
nistraments de la Generalitat i els representants de 
llurs treballadors, i per l’acompliment dels acords as-
solits entre les parts i, així mateix, revisar les contra-
ctacions públiques vigents i, si escau, no renovar-les 
en el cas que no es garanteixi que tots els treballadors 
(directes o subcontractats) que intervenen en la presta-
ció de serveis o subministraments tenen una jornada 
màxima de quaranta hores setmanals, dos dies de des-
cans setmanals i una retribució digna que garanteixi el 
mateix salari pel mateix tipus de feina, sens perjudici 
del que es pugui acordar en la negociació col·lectiva.»


Palau del Parlament, 11 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119383)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les externalitzacions, els sub-
contractes i les privatitzacions dels serveis públics 
(tram. 302-00300/10).


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


Del punt 1


«1. Realitzar les campanyes de publicitat que siguin 
necessàries per a què els ciutadans estiguin ben infor-
mats sobre el funcionament dels serveis públics, per tal 
de contribuir al seu prestigi.»


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


Del punt 2


«2. Disposar d’una informació detallada sobre els 
contractes de concessió, concert i conveni signats en-
tre la Generalitat de Catalunya i l’empresa privada. 
Aquesta informació ha de contenir com a mínim: ter-
mini del contracte; condicions; grau de compliment; 
avaluació del servei prestat i beneficis per a l’adminis-
tració i els usuaris. En el cas que es demostri que les 
empreses concessionàries, concertades o conveniades 
han incomplert les condicions dels contractes signats, 
realitzar els tràmits legals necessaris per a fer efectiva 
aquesta resolució.»


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


«3. Fixar l’obligació que per poder signar contractes 
de concessió, concert o conveni amb una empresa pri-
vada per a la gestió de serveis públics sigui necessari 
publicar els objectius perseguits, el guany de l’externa-
lització, i els indicadors corresponents. Anualment es 
publicaran aquestes dades al Portal de Transparència 
de la Generalitat juntament amb l’avaluació del com-
pliment o no dels indicadors corresponents.»


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


Del punt 4


«4. Facilitar als municipis, a través dels ens supramu-
nicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i eco-
nòmics) perquè puguin disposar d’un assessorament 
complert en matèria d’externalitzacions.»


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


Del punt 10


«Un cop finalitzats de manera ferma els processos ju-
dicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la vista 
de la sentència o sentències, dur a terme les accions 
necessàries per a recuperar la gestió pública d’Aigües 
Ter Llobregat, com a sistema de distribució d’aigua en 
alta.»


6 Esmena 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 11


«Instar el Govern a garantir el caràcter públic del ser-
vei d’ocupació de Catalunya, garantir que totes les 
persones aturades seran orientades des d’un servei pú-
blic, que els centres de formació professional públics 
incrementaran la seva activitat en l’àmbit de la forma-
ció ocupacional i que la intermediació laboral priva-
da, imposada per la legislació estatal, es limitarà als 
col·lectius de difícil ocupabilitat.»


7 Esmena 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 13


«13. El Parlament de Catalunya manifesta que en cap 
cas es poden privatitzar els serveis públics bàsics.»


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119385)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, 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 les externalitzacions, els 
subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics 
(tram. 302-00300/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Mantenir la campanya permanent del 012, telèfon 
d’informació al ciutadà, i realitzar les campanyes de 
publicitat necessàries per que els ciutadans tinguin la 
màxima informació sobre el funcionament dels serveis 
públics i consolidar el seu prestigi.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Incrementar la informació de l’activitat contractu-
al de la Generalitat de Catalunya i les empreses priva-
des, d’acord amb els paràmetres previstos en l’article 
13.4 de la llei de transparència (llei 19/2014), pel que 
fa als contractes de gestió dels serveis públics. En el 
cas que es demostri que les empreses concessionàries, 
concertades o conveniades han incomplert les condi-
cions essencials dels contractes signats, procedir im-
mediatament a aplicar les mesures legals que siguin 
d’aplicació quant necessàries per a la resolució de la 
concessió, concert o conveni.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Fixar l’obligació que per poder tramitar contrac-
tes de concessió, concert o conveni amb una empresa 
privada per a la gestió de serveis públics sigui neces-
sari publicar els objectius perseguits i els beneficis de 
l’externalització. Es publicaran aquestes dades al Por-
tal de Transparència de la Generalitat i s’hi publicaran 
també, a la finalització del contracte, els indicadors 
del grau d’assoliment dels beneficis previstos.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Facilitar als municipis, a través de les Diputacions 
i altres organismes supramunicipals, els mitjans neces-
saris perquè puguin iniciar els processos d’assessora-
ment, d’estudi i avaluació en matèria remunicipalitza-
ció i d’externalitzacions dels serveis públics.»


5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Fomentar fórmules de contractació centralitza-
da que operin en els municipis o ens supramunicipals 
amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudica-
ció dels seus contractes.»


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Establir línies de crèdit per als Ajuntaments i or-
ganismes supramunicipals, a traves de les Diputacions 
dins de les disponibilitats pressupostaries, que perme-
tin finançar a interès 0% les inversions necessàries per 
prestar directament els serveis públics bàsics.»


7 Esmena 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Instar el Govern de la Generalitat a seguir dema-
nant la retirada per part del govern espanyol de la llei 
27/201 3, de 27 de desembre per a la “racionalización 
y sostenibilidad de la administración local.”»


8 Esmena 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Continuar, com fins ara, amb el servei públic d’in-
termediació laboral, que és un servei propi del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació i que presta i forma part 
de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.»
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9 Esmena 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya amb 
la plena assumpció de les competències i capacitats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs, en els ter-
mes i el termini previstos a la Disposició Addicional 
Vint-i-quatrena de la llei 7/2007 de l’Agencia Tributà-
ria de Catalunya, introduïda per l’article 4 de la Llei 
de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, per a l’ordenació de cossos d’ads-
cripció exclusiva a l’Agència.»


10 Esmena 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Donar assessorament als ens locals, per tal d’im-
pulsar i fomentar actuacions de millora de la qualitat 
democràtica que vulguin convocar els municipis per 
consultar a la ciutadania sobre les actuacions que vul-
guin dur a terme.»


11 Esmena 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Introduir en la contractació pública de la Gene-
ralitat l’obligació de les empreses contractistes de ga-
rantir a tots els treballadors (directes o subcontractats) 
que intervinguin en la prestació contractada que tin-
guin una jornada màxima de quaranta hores setma-
nals, dos dies de descans setmanals i una retribució 
digna que garanteixi el mateix salari pel mateix tipus 
de feina, sens perjudici del que es pugui acordar en la 
negociació col·lectiva.»


12 Esmena 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Estudiar i buscar les mecanismes necessaris per 
prohibir la contractació d’empreses privades per pres-
tar serveis públics que tinguin la seu social o societats 
que formen part de la matriu industrial domiciliada 
en paradisos fiscals, donat que l’actual marc legal de 
contractació pública no contempla com a prohibitiva 
aquesta causa.»


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 119390)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les externalitzacions, els sub-
contractes i les privatitzacions dels serveis públics 
(tram. 302-00300/10).


1 Esmena 1
De supressió
GP de Ciutadans


«12. Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya amb 
la plena assumpció de les competències i capacitats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs.»


2 Esmena 2
De supressió
GP de Ciutadans


«13. Establir l’obligació legal que en els supòsits de 
privatització de serveis bàsics o d’externalització de la 
prestació del servei es convocarà una consulta popular 
per referendar la decisió i fer-ho en el marc de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana.»


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s
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Propostes de resolució presentades pel  
G Mixt (reg. 119435)


A la Mesa del Parlament


Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre el sistema sanitari públic de salut (tram. 
255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1. Actuar sobre  
les llistes d’espera mentre no s’elabori  
una nova disposició reglamentària 
d’accessibilitat al sistema de salut  
que derogui l’Ordre SLT 102/2015


a) Elaborar un pla de xoc per fer front a les llistes d’es-
pera amb l’objectiu de reduir en un 50% les llistes 
d’espera quirúrgiques i les llistes d’espera de diagnòs-
tic als centres del SISCAT abans de juny de 2016.


b) Per implementar el pla de xoc per tal d’eixugar les 
llistes d’espera, s’hauran de reobrir els serveis tancats, 
quiròfans i llits que han deixat d’estar operatius i es 
procedirà a dotar les plantilles de personal dels recur-
sos humans suficients per dur a terme l’objectiu amb 
èxit.


c) Per tal de promocionar i posar en valor els centres 
sanitaris de titularitat, gestió i provisió pública com 
l’ICS, es prioritzarà que els diversos centres de l’ICS 
siguin els receptors de les intervencions concretades 
al pla de xoc, i en cas que, en atenció a una adequa-
da planificació, resulti impossible que els centres de 
l’ICS puguin assumir el gruix de les intervencions, el 
repartiment d’aquestes entre els centres del SISCAT 
es farà excloent els centres sanitaris privats amb ànim 
de lucre.


d) Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT i 
unificar els codis ètics i protocols sobre l’activitat pri-
vada en aquells que en realitzin, amb la finalitat d’evi-
tar dobles llistes d’espera, duplicitats i/o operacions 
fraudulentes en la gestió de les llistes d’espera.


e) Sol·licitar al Departament de Salut que faciliti les 
dades de derivacions entre el 2012 i el 2015 dels cen-
tres del SISCAT i aturi de forma immediata i cautelar 
les derivacions d’activitats de centres que han patit re-
tallades a centres proveïdors privats.
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Proposta de resolució 2. Eliminar les barreres 
d’accés a la sanitat per les persones amb menys 
recursos econòmics


a) Eliminar la implantació de qualsevol mesura de co-
pagament que s’hagi dut a terme durant els anys 2011 a 
2015 que suposi una retallada de la cartera de serveis. 
En cas que aquest tipus de mesures siguin adoptades 
pel govern espanyol, instar el català que no només s’hi 
oposi, sinó que no les apliqui.


b) Garantir l’accés universal gratuït a l’atenció sanitària 
de qualitat a totes les persones que viuen a Catalunya 
i que no tenen la condició d’assegurats o beneficia ris 
del sistema nacional de salut, amb independència de si 
consten o no al padró, de manera que cap persona quedi 
exclosa de l’atenció sanitària per raons d’origen d’acord 
amb el que disposa el Reial Decret Llei 16/2012.


c) Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als 
tractaments de reproducció assistida a dones soles i 
parelles de lesbianes, essent un més dels serveis bàsics 
de la sanitat pública.


d) Garantir la gratuïtat dels medicaments prescrits 
pels facultatius del sistema sanitari a aquelles perso-
nes amb dificultats o impossibilitat de fer-ne front. As-
segurant que cap persona quedarà exclosa del submi-
nistrament farmacològic per raons econòmiques. En el 
mateix sentit, garantir la gratuïtat dels medicaments 
dispensats en les farmàcies dels hospitals.


Proposta de resolució 3. Reconeixement  
i foment de l’exercici dels drets de salut  
sexual i reproductiva


a) El Parlament de Catalunya considera que la salut és 
un dret humà fonamental i indispensable per a l’exer-
cici de la resta de drets humans, i que cal garantir-la 
amb l’accés universal als serveis públics de salut i amb 
el reconeixement i foment de l’exercici dels drets de 
salut sexual i reproductiva, i que cap d’aquests drets 
no ha de ser limitat per cap motiu discriminatori ni 
religiós. En aquest sentit el Parlament insta el Govern: 


b) Vetllar perquè l’accés universals de les dones als 
serveis de salut pública no es vegi amenaçat donat els 
nivells de depauperització femenina provocada per la 
crisi capitalista i les actuals mesures d’austeritat i les 
retallades.


c) Garantir l’accés universal i gratuït a la Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs, assistencial i farmacològic, a 
qualsevol hospital, centre de salut, centres especialit-
zats i serveis d’ASSIR.


d) Garantir l’accés universal als mètodes d’anticon-
cepció i la dispensació gratuïta de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública.


e) Blindar les garanties que la Llei actual estableix per 
protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les 
dones i professionals que efectuen una interrupció vo-
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luntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de re-
trocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.


Proposta de resolució 4. Sobre l’Atenció 
Primària


a) Reconfigurar l’atenció primària per garantir-ne l’ac-
cessibilitat, l’equitat i la qualitat, sense barreres ni 
discriminacions. Per tal que sigui la veritable porta 
d’entrada al sistema i que des de l’atenció primària es 
coordinin els recursos i als pacients. Així l’atenció pri-
mària ha de resoldre la majoria de patologies i necessi-
tats de salut dels nostres veïns i veïnes, amb prevenció, 
promoció de salut, diagnòstic, tractaments i rehabilita-
ció. Ha de fer un us raonable i equitatiu dels recursos 
per la qual cosa ha d’estar dotada pressupostàriament 
de manera suficient.


b) Avaluar i recalcular, si s’escau el temps de la visita 
mèdica per tal d’atendre adequadament i valorar amb 
els pacients les seves necessitats i les millors solucions.


c) Cobertura de totes les places vacants per jubila-
cions, incloses les previstes en el 2015. Adequació 
d’aquestes a les necessitats reals.


d) Cobertura de suplències en períodes vacacionals i 
baixes de llarga durada.


e) Revisió dels ràtios: metge/sa, infermer/ra, treba-
lladora social, psicòlogues, etc en funció de: edat de 
la població, morbiditat i indicadors socioeconòmics i 
dispersió del territori.


f) La sol·licitud de visita programada, per iniciativa del 
ciutadà, pel metge/sa, infermer/a de referència en el 
CAP, no pot demorar més de 48 h.


g) Provisió d’atenció domiciliaria pels professionals ha-
bituals de les persones. El seguiment de visites a domi-
cili, a la cronicitat, malalt fràgil complex, en la mesura 
del possible s’haurien de dur a terme pels metges/es, in-
fermers/res de referència. En aquest sentit eliminar els 
equips específics per a l’atenció domiciliària.


Proposta de resolució 5. Aturar i retirar  
de manera definitiva totes les decisions 
i processos que a la pràctica suposen 
l’esquarterament de l’ICS


a) El Parlament insta el Govern a retirar definitivament 
el projecte de Consorci Sanitari de Lleida de manera 
immediata i en tot cas, com a màxim, el dia després de 
la publicació de la resolució al BOPC en conseqüència 
amb les 11.439 al·legacions individuals presentades per 
la Marea Blanca de Ponent i Pirineus, les 38.575 sig-
natures recollides, i els centenars d’actes i posiciona-
ments que demostren la voluntat contrària del territori.


b) Suspendre immediatament el projecte CIMS, i en-
degar una investigació de les irregularitats lligades als 
contractes d’alta direcció (directora assistencial i ad-
junt a la gerència), despeses i justificació del cursos 


rebuts per els alts directius i pagament de dietes a alta 
direcció.


c) Exposar els resultats l’auditoria de l’IAS a la part 
social així com els pressupostos de l’any 2014 de l’IAS 
i l’ICS i posar-los a disposició de la Sindicatura de 
Comptes.


d) Suspensió immediata de les externalitzacions dutes 
a terme en el marc del Projecte CIMS i retorn dels ser-
veis a la seva situació anterior.


e) Iniciar una inspecció sobre el servei IAS Plus on es 
detallin els aspectes legals i econòmics (utilització de 
personal i espais públics per activitat privada, destina-
ció dels beneficis... etc).


f) Aturar el procés d’implementació dels Plans Funcio-
nals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès de 
manera immediata.


g) Presentar un informe al Parlament, en un termini 
no superior als tres mesos, on hi consti tots els infor-
mes de caràcter econòmic, tècnic i jurídic, que moti-
ven la creació d’aquests Plans Funcionals, així com el 
detall de tots els procediments que s’han seguit per a 
la seva constitució i desenvolupament


Proposta de resolució 6. Aturar tots els 
processos de constitució de consorcis  
o d’altres ens instrumentals, on hi hagi 
participació de prestadors de serveis que no 
siguin de titularitat pública


a) Aturar i retirar de manera immediata la creació del 
Consorci del Clínic, com a màxim el dia després de la 
publicació de la resolució al BOPC, d’acord amb les al-
legacions individuals presentades per Tancada Clínic 
i altres entitats i organitzacions, i la multitud d’actes i 
posicionaments que demostren la voluntat contrària de 
les veïnes i veïns de Barcelona.


b) Retirada de manera definitiva de la instrucció 5/2015 
que estableix el règim de l’autorització per part del Cat-
Salut per a la prestació d’assistència sanitària privada 
en centres, serveis i establiments sanitaris del siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) gestionats per entitats en què el Departament 
de Salut, el CatSalut o una altra entitat pública del De-
partament de Salut tinguin una participació majorità-
ria o centres de titularitat privada que utilitzin béns del 
CatSalut.


c) Realitzar un informe, en un termini no superior a tres 
mesos, sobre l’activitat de la Generalitat en tots els con-
sorcis –i estructures similars– on hi participen presta-
dors de servei que no siguin 100% de titularitat pública.
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Proposta de resolució 7. Adaptar i corregir  
les irregularitats recurrents detectades  
per la sindicatura de comptes en els consorcis 
sanitaris com pas previ per depurar les 
pertinents responsabilitats


a) Instar a la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa a determinar el nivell de subjecció a la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) de tot l’en-
tramat d’ens proveïdors del sistema sanitari català. 
Aplicar els criteris de màxima garantia per la trans-
parència i la igualtat. Establir el caràcter de vinculant 
d’aquest informe.


b) A l’espera de l’informe de la Junta Consultiva de Con - 
tractació Administrativa per determinar el nivell de 
subjecció a la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) aplicar en totes les contractacions admi-
nistratives el primer nivell de subjecció a la llei, el que 
han de complir les Administracions públiques.


c) Centralitzar la contractació dels serveis essencials 
en un ens amb categoria d’Administració Pública, per 
garantir el màxim nivell de subjecció a la Llei de Con-
tractes del Sector Públic (TRLCSP) a partir del dia 
després de la publicació de la resolució al BOPC.


d) Garantir el compliment de tota la normativa admi-
nistrativa respecte a la provisió de llocs de treball, in-
compatibilitats dels alts càrrecs i normativa adminis-
trativa general.


e) Garantir l’estabilitat professional mitjançant llocs 
de treball dignes garantint la formació i la innovació.


f) Aixecar el deure de sigil del cos Interventor de la 
Generalitat de Catalunya respecte a la fiscalització 
dels ens implicats en els serveis del sistema sanitari.


g) Fixar un sistema clar i centralitzat de fiscalització 
i control que determini com obligatori els controls de 
fiscalització prèvia i posterior no a efectes únicament 
pressupostaris o comptables sinó per poder avaluar 
quina és la utilitat de la despesa i poder valorar la seva 
oportunitat o no. Per tant instar al parlament a fer les 
modificacions normatives convenients.


h) Publicar els resultats de fiscalització i control d’una 
manera entenedora i clara com un exercici de transpa-
rència en el control democràtic dels recursos públics.


Proposta de resolució 8. Obertura d’un debat 
sobre el model sanitari català que impliqui 
treballadores i treballadors, usuàries i tots 
els agents del sistema


a) Replantejar el sistema de salut i el model sanitari, i 
fer-ho amb un procés que permeti fer un debat ampli 
i serè amb tots els agents del sistema. El Parlament de 
Catalunya es compromet a obrir el procés per a elabo-
rar una nova Llei General de Salut de Catalunya o mo-
dificar l’actual LOSC per plantejar un model sanitari 
de titularitat, gestió i provisió pública.


b) Incloure en el debat sobre la nova Llei General de 
Salut de Catalunya tots els agents implicats en el sis-
tema; treballadores i treballadors dels diferents perfils 
que s’interrelacionen en els centres de salut, usuàries i 
usuaris de la sanitat pública, tots els agents sindicats 
sense exclusió, plataformes i entitats en defensa de la 
sanitat pública, partits polítics, etc.


c) Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que, 
per preparar adequadament el debat sobre el model, 
mitjançant el CatSalut clarifiqui: 


1. Mapa d’agents proveïdors de la sanitat pública. Pú-
blics i Privats. Integrants del SISCAT.


2. Personalitat jurídica dels ens; I determinació sobre 
si es regeixen pel dret públic o el dret privat.


3. Volum de transferències dels ens públics als privats 
relacionats.


4. Activitat de la Generalitat en tots els consorcis –i es-
tructures similars– on hi participen prestadors de ser-
vei que no siguin 100% de titularitat pública.


d) Potenciar la implicació de les usuàries i usuaris; de-
mocratitzar la salut pública i l’atenció sanitària amb par-
ticipació de la població. La participació ciutadana millo-
ra la salut de la població de forma directa, per l’acció i 
implicació de les persones, i indirecta, per l’impuls d’ob-
jectius.


e) Plena transparència en el debat sobre el model adop-
tant un model de «dades obertes»: totes les dades d’ac-
tivitat i econòmiques amb identificació dels centres i 
entitats on es generen i explicació dels indicadors que 
s’hi elaborin han de ser d’accés públic, creïbles, com-
parables i fàcilment interpretables per tal que tothom 
que hi participi en el debat pugui tenir el mateix conei-
xement del sistema.


Proposta de resolució 9. De la necessitat 
de plena sobirania per plantejar un canvi 
estructural en el model sanitari


a) Que siguin declarats béns públics no susceptibles 
de negociació de cap Tractat d’Inversió i/o de lliure 
comerç, europeu, bilateral o multilateral, ni de trans-
acció mercantil els serveis de salut (sanitaris i sociosa-
nitaris), socials, de pensions, de cultura, subministra-
ments d’aigua i energies).


b) Evidenciar que els marcs de les autonomies de l’Es-
tat Espanyol són inoperatius, insuficients, ineficaços i 
restrictius per plantejar un sistema de salut que garan-
teixi el dret a la salut realment universal, sense exclu-
sions, equitatiu i amb una prestació de qualitat. I que 
aquest sistema necessàriament ha de ser de titularitat, 
gestió i provisió pública.


c) El parlament mostra el seu rebuig a l’Associació 
Trans atlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP), el 
tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) 
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i l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA) que actu-
alment s’estan negociant pel fet que incorporen en les 
seves negocia cions drets bàsics de la ciutadania, entre 
altres, els serveis sanitaris i sociosanitaris.


d) Sotmetre a referèndum, abans de la seva ratifica-
ció, aquelles propostes de tractats europeus, d’acords 
comercials entre la UE i altres estats o grups d’estats 
que tinguin major impacte sobre la salut, el sistema sa-
nitari i sociosanitari, els sistemes de protecció social, 
els serveis públics, la regulació ambiental i laboral o la 
protecció de la diversitat cultural.


Per tot l’anterior el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern Espanyol a: 


e) Mostrar el seu rebuig a l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió (TTIP), el tractat de lliure 
comerç de la UE amb canadà (CETA) i l’Acord sobre 
el Comerç de Serveis (TISA) que actualment s’estan 
negociant en tant que incorporen en l’objecte de les ne-
gociacions els serveis públics, entre altres els sanitaris 
o sociosanitaris.


f) Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a fa-
vor de retirar el mandat negociador a la Comissió de la 
UE sobre el TTIP, sobre el tractat de lliure comerç de 
la UE amb canadà (CETA) i l’Acord sobre el Comerç 
de Serveis (TISA) i a aturar immediatament les nego-
ciacions en marxa i que incorporen en l’objecte de les 
negociacions els serveis públics, entre altres els sanita-
ris o sociosanitaris.


Proposta de resolució 10. Per un model sanitari 
de titularitat, gestió i provisió pública únic


Per garantir la transició a un model de titularitat, ges-
tió i provisió pública, un model únic de sanitat públi-
ca universal, equitatiu i de qualitat s’han de dur a ter-
me un conjunt d’actuacions en els centres de salut per 
desmercantilitzar la salut pública i l’atenció sanitària 
del control privat i la influència del neoliberalisme i el 
complex industrial biomèdic-farmacèutic.


El Parlament insta el Govern a: 


a) Integrar l’atenció sanitària dins de la salut pública 
fent un èmfasi especial en la prevenció primària de la 
malaltia i la promoció de la salut.


b) Dotar l’atenció primària de l’autonomia, prestigi i 
recursos necessaris per atendre i ser resolutius en la 
gran majoria de patologies; 


c) Avaluació del sistema en termes de resultats en sa-
lut, transparència en la informació i utilitzar-la per 
modular l’oferta; 


d) Prohibició total de la promoció comercial als cen-
tres del CatSalut, amb independència del tipus de rela-
ció jurídica que hi mantinguin, per tant, ja siguin pú-
blics o concertats.


e) Fixar la incompatibilitat funcional entre models de 
gestió dins d’una mateixa infraestructura. La qualifi-
cació jurídica d’un hospital no pot ser pública i privada 
alhora.


f) Limitar per contracte la transferència de professio-
nals del sector privat al públic o viceversa per tal d’evi-
tar les anomenades «portes giratòries»; 


g) Modificar d’arrel el model de governança desterrant 
les teories mercantilistes de la NFP per establir límits 
en la pràctica gestora i principis orientats a la presta-
ció d’un servei públic amb garanties i de qualitat que 
posi en el centre del model el benestar de les persones, 
usuàries i treballadores i treballadors, dels centres sa-
nitaris.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt
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Propostes de resolució presentades 
pel GP ICV-EUiA (reg. 119451)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
sistema sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de Resolució 1. Marea blanca


El Parlament de Catalunya mostra el seu suport i se 
suma a les propostes «Per al dret a decidir sobre la 
nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya» subs-
crites per la cinquantena d’organitzacions d’usuaris, 
professionals, sindicals, polítiques i plataformes d’en-
titats que formen la Marea Blanca de Catalunya i en 
aquest sentit es compromet a treballar per fer possibles 
aquests 10 punts: 


1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal ac tuar 
sobre els veritables determinants de la salut. Incloure 
la «salut en totes les polítiques», donar una especial 
rellevància als treballs socials, restaurar l’Agència Ca-
talana de Salut Pública amb les funcions de la Llei Ge-
neral de Salut Pública de Catalunya, i reforçar els pro-
grames de prevenció, promoció i protecció de la salut 


2. Iniciar un procés de reversió de l’actual tendència 
medicalitzadora motivada per una visió biologista de 
la salut i per la cultura del consum, la intolerància al 
malestar o a les expectatives sobredimensionades de la 
capacitat del sistema sanitari. Impuls del debat social i 
professional i un canvi en el discurs polític, ajustant-lo 
a les possibilitats reals que ofereix actualment el co-
neixement científic i els recursos disponibles.


3. Garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció 
sanitària públic, de cobertura universal i sense exclu-
sions, equitatiu i finançat per impostos progressius su-
ficients per cobrir les necessitats de la població. Dero-
gació de les lleis, decrets i altres instruments jurídics 
que s’oposin a aquests principis generals expressats. 
Desenvolupar una legislació catalana que assegu-
ri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut 
gratuït en el moment de l’ús.


4. Pla de Nacionalització dels serveis públics de sa-
lut. Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el 
Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb 
funcions de planificació, finançament, gestió i avalu-
ació dels serveis de salut públics, integrals i integrats 
de Catalunya. Amb el criteri que tots els serveis as-
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sistencials que es paguen amb diners públics han de 
ser públics, caldrà la definició i declaració progressiva, 
per part del SNSC, dels proveïdors públics com a medi 
propi del SNSC.


5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, efi-
ciència, autonomia de gestió, avaluació independent. 
Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més 
autonomia dels governs sanitaris territorials, centres 
i treballadors de la sanitat. I amb una avaluació inde-
pendent i amb control democràtic amb transparència 
absoluta de resultats en salut i despeses. Eliminació 
de les «portes giratòries» en la sanitat pública i lluita 
compromesa contra la corrupció.


6. Fomentar la participació ciutadana. Participació r eal 
del personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els 
òrgans de govern del Sistema, territorials i de centres 
sanitaris, regulant aquesta participació per tal que si-
gui efectiva.


7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tec-
nologies i eines terapèutiques. Un sistema de salut sen-
se l’omnipresència de la indústria farmacèutica, i en 
el qual es regulin i es vigilin els conflictes d’interes-
sos de polítics, gestors i prescriptors, i s’hi seleccio-
nin els que de veritat són necessaris. Establir un sis-
tema rigorós, àgil i independent d’avaluació de noves 
tecnolo gies i prestacions abans de oferir-les en el siste-
ma públic i elaborar un catàleg de prestacions basat en 
la seva efectivitat i eficiència. Inversió en investigació 
mèdica i terapèutica en els centres públics i recupe-
rar les competències en recerca i els recursos perduts 
per les retallades.


8. Millora del sistema assistencial potenciant una Aten-
ció Primària forta i fer un pla de reforma de l’atenció 
hospitalària adequant-la a les necessitats de salut ac-
tuals. Fer de l’Atenció Primària i Comunitària, l’ins-
trument bàsic per a una atenció global i integrada, 
propera a les persones i comunitats, que sigui la porta 
principal d’entrada al sistema, amb dotació pressupos-
tària pròpia i suficient.


9. Derogació de corepagaments sanitaris i farmacèu-
tics i compromís de no imposició de noves taxes com 
l’euro per medicament que, com s’ha demostrat, signi-
fiquen barreres d’accés al tractament.


10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar 
l’autonomia i llibertat individual en les decisions sani-
tàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en 
el sistema públic, com a mínim en els terminis actu-
alment en vigor. Implicació del Sistema de Salut amb 
els recursos necessaris en la lluita contra la violència 
masclista. Dret a l’atenció al patiment i tractament del 
dolor, al no aferrissament terapèutic i a una mort dig-
na. Dret a la preservació de les dades personals i no 
cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les de-
sigualtats de gènere en salut.
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Proposta de Resolució 2. Transparència, 
control i ètica 


Mantenir el sistema de salut universal i de qualitat i 
lluitar contra la corrupció i les irregularitats dins del 
sistema, implica introduir elements de revisió tant de 
l’estructura organitzativa, com de transparència i de 
rendiment de comptes en el sistema de relacions actual.


En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reclama 
al Govern: 


1. Quant a transparència: 


a) Publicació actualitzada de totes les relacions con-
tractuals entre empreses prestadores de serveis al sis-
tema nacional de salut amb els salaris i contrapresta-
cions dels seus càrrecs directius.


b) Publicació actualitzada de totes les anàlisis i infor-
mes de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària.


2. Quant a avaluació dels resultats des de la perspecti-
va de l’ètica i no només administrativa: 


a) Establir en l’AQuAS una sistemàtica d’anàlisi de 
la informació disponible prou exhaustiva per detec-
tar desequilibris presents i riscos de futur per l’equi-
tat, l’estabilitat i la sostenibilitat de qualsevol entitat 
o incompliments d’un codi d’ètica i sostenibilitat que 
s’ha evidenciat és indispensable que s’estableixi i faci 
complir.


b) Creació d’un observatori independent format per ex-
perts que revisi els indicadors de la central de resultats 
de forma que es garanteixi una avaluació acurada i cons-
tant sobre la qualitat i l’eficiència del sistema, l’equitat, 
l’accessibilitat, i també que es coneguin els efectes en la 
salut del condicionants socials i econòmics.


3. Quant als sistemes de control: 


a) Codi ètic i de sostenibilitat aplicat a totes les entitats 
del sistema nacional de salut de Catalunya aplicat als 
respectius òrgans de govern, als professionals propis i 
a les empreses o professionals que es contractin


b) Pla de salut, pla de serveis, i contractes programa 
actualitzats i compromesos a l’inici de l’exercici eco-
nòmic supervisats explícitament pels governs dels Ser-
veis Territorials de Salut.


c) Sistema d’informació integrat de la sanitat amb fi-
nançament públic per a totes les entitats que integren 
el Siscat i amb interoperativitat de totes les dades.


d) Incorporació als sistemes d’informació, avaluació i 
control de dades i indicadors de resultats i processos 
que afecten no sols a la qualitat i eficiència en termes 
de millora individual i immediata de la salut de les 
persones sinó també al valors i resultats en equitat, èti-
ca i cohesió social


e) Compliment estricte de la normativa d’incompati-
bilitats i dels mecanismes per a evitar conflicte d’in-


teressos de tots els i les professionals del sistema i de 
tots els i les membres dels consells d’administració de 
consorcis i societats públiques.


4. Quant a estructura del sistema i governança: 


a) Partir d’un servei nacional de salut de Catalunya so-
ta control públic format per totes les entitats que han 
de tenir caràcter de mitjà propi de la Generalitat. La 
utilització legal del concepte de «mitjà propi i servei 
tècnic d’un poder adjudicador» impulsat per la Unió 
europea, és necessària per a clarificar relacions i si-
tuacions jurídiques i, sobretot, per què el Govern as-
sumeixi la responsabilitat de confiar en el seus pro-
pis mitjans i assegurar-ne la seva sostenibilitat sense 
generar manques d’equitat en l’atenció a les persones.


b) Generar instruments de deliberació ètica, que per-
metin l’autonomia de gestió dels hospitals i centres 
d’atenció primària (no d’independència autogestiona-
da) des d’una perspectiva professional per una banda i, 
al mateix temps, la participació de la ciutadania, els i 
les professionals del sistema i els ens locals, i una deli-
beració pública en l’avaluació de l’equitat del sistema.


5. Quant a l’informe específic emès per la Sindicatura 
el passat 23 d’abril de 2015, realitzat per donar com-
pliment a la resolució 964/X del Parlament de Cata-
lunya:


Lliurar al Parlament, en el termini d’un mes, un in-
forme complert en relació a les mesures de correcció 
dutes a terme per a resoldre les irregularitats detecta-
des en els informes de la Sindicatura de Comptes i la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, en 
relació als consorcis sanitaris i les empreses del sector 
sanitari en els darrers quatre anys i en el qual es deta-
lli el cost de les esmentades irregularitats i els motius 
pels quals els mecanismes de control i inspecció no les 
van detectar. 


Proposta de Resolució 3. Territorial


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


Lleida: 


− Aturar la posada en marxa encoberta del consorci 
sanitari de Lleida a través de la creació de càrrecs de 
coordinació de serveis sense concurs públic i la unifi-
cació de la gerència de l’hospital de Tremp, i deixar en 
suspens definitivament el projecte de creació del Con-
sorci sanitari de Lleida, així com qualsevol altre pro-
jecte que comporti desmembrar l’Institut Català de la 
Salut.


− Revocar el tancament dels 90 llits al juliol i 156 llits 
a l’agost i setembre a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida tenint en compte que el tanca-
ments de llits a Lleida suposen un greuge compara-
tiu respecte a altres territoris al no disposar d’un altre 
hospital preparat per determinats serveis i assistències 
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com pediatria o UVI complexes, i aturar, pels matei-
xos motius, el tancament del servei de pediatria i el 
tancament de quiròfans.


Barcelona: 


Garantir que el nou ens que es creï per a gestionar 
l’Hospital Clínic de Barcelona: 


− Serà 100% públic i no obrirà cap porta d’entrada a la 
participació d’entitats privades al seu Consell de Go-
vern, ni a l’externalització de la seva activitat assisten-
cial i sanitària.


− No es regirà per principis mercantils de rendibilitat 
econòmica i productivitat, sinó pels principis de qua-
litat, universalitat i equitat d’accés de tots els usuaris 
i usuàries.


− Servirà per a incrementar la transparència i el con-
trol públic i democràtic de la seva gestió.


− No promourà, en cap cas, els tractes diferents dels 
pacients ni en l’espera ni en l’atenció rebuda segons la 
seva procedència.


Tarragona: 


Garantir que el desenvolupament dels Plans Funcio-
nals de Salut que s’estan desenvolupant al Tarragonès 
i al Baix Penedès, sota el nom TGN Salut Aliança Es-
tratègica no perjudicarà els interessos públics del Joan 
XXIII i de GIPPS a favor de la Xarxa Santa Tecla, per 
la qual cosa s’informarà dels beneficis que suposa per 
a la salut pública la implantació d’aquest nou model 
de gestió.


Ebre: 


Dotar de les competències i recursos necessàries a la 
Gerència Territorial de l’ICS de les Terres de l’Ebre 
per què exercici les seves funcions i fer de l’Hospital 
Verge de la Cinta el centre públic de referència de les 
Terres de l’Ebre dotant-lo dels recursos necessaris.


Girona: 


Per tal de donar compliment a la moció 190/X, en rela-
ció a l’apartat on es diu: «Insta el Govern a fer un pro-
cés d’avaluació del projecte CIMS pel que fa a la inte-
gració de serveis dels hospitals Josep Trueta de Girona 
i Santa Caterina de Salt, després dels dos primers anys 
de funcionament», iniciar, en el termini de dos mesos, 
un procés de participació que inclogui les aportacions 
dels usuaris, professionals i càrrecs directius d’aquests 
dos centres.


Berguedà: 


Revisar l’aportació per càpita que es destina al Ber-
guedà i dotar pressupostàriament l’Hospital de Berga.


Dotar la comarca d’un nou TAC, d’una ressonància i 
d’un laboratori clínic d’anàlisis, per no haver de deri-
var-ho tot a serveis privats i fora del territori.


Bages: 


Plantejar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, 
tant en consultes d’especialistes, com en proves diag-
nòstiques, com en intervencions quirúrgiques a l’Alt-
haia de Manresa.


Proposta de Resolució  4. Visc+ i Recerca


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


a) Aturar definitivament el projecte Visc+ com a pro-
jecte de venda de les dades del sistema sanitari a tra-
vés d’una gestió externalitzada.


b) Dur a terme el juliol de 2015 el procés participatiu i 
deliberatiu públic per mitjà d’unes jornades obertes de 
debat, en els termes de participants mínims i d’infor-
mació requerida acordats a la Moció 150/X del Parla-
ment de Catalunya, per a definir els límits ètics i legals 
amb que es pot cedir l’ús de dades anonimitzades del 
sistema sanitari català per a facilitar la recerca des de 
centres públics que tingui per objectiu la utilitat públi-
ca o la millora del propi sistema sanitari.


Proposta de Resolució  5. Reversió retallades 
i derivacions a privats + finançament


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


a) Compromís de recuperar en les partides pressupos-
tàries destinades a Salut, en un màxim de 3 anys, els 
1.400 milions d’euros retallats en despesa sanitària de 
2010 a 2015, així com la despesa per càpita.


b) Reclamar a l’Estat que no apliqui, i en tot cas com-
prometre’s que a Catalunya no s’aplicaran, les reco-
manacions del Fons Monetari Internacional per a Es-
panya de disminuir la despesa en sanitat i educació i 
augmentar-ne el copagament.


c) Continuar reclamant a l’Estat els deutes pendents 
amb Catalunya, persistir en la reclamació de l’abona-
ment de l’atenció sanitària a ciutadans d’altres comu-
nitats autònomes o de l’estranger que actualment es 
gestionen des del Fons de Cohesió i el Fons de Garan-
tia Sanitària, i reclamar al Govern de l’Estat que tot 
allò recaptat per l’IVA sanitari es destini a increment 
dels pressupostos per a Sanitat Pública via governs au-
tonòmics.


d) Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis dels 
hospitals de titularitat pública catalans que no estiguin 
al 100% de la seva capacitat i que tinguin plantes i 
quiròfans tancats, equips de diagnòstic per la imatge 
infrautilitzats, o altres mitjans assistencials disponi-
bles, cap a la sanitat privada amb ànim de lucre, esti-
gui o no aquesta integrada en el Siscat.


e) Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, 
assistencials i laborals de les retallades fetes des de 
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2010 centre per centre, conjuntament amb els i les 
caps de servei o els responsables assistencials de cada 
centre, els representants dels treballadors i treballado-
res i les plataformes d’usuaris.


Proposta de Resolució  6. Precarietat laboral 


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


1. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions salarials ni laborals, ni en jornades, ni en 
nombre ni en condicions de contractacions) a cap cen-
tre de la xarxa pública catalana durant el 2015.


2. Garantir les substitucions de les jubilacions i baixes 
de professionals sanitaris per evitar que aquestes no su-
posin una pèrdua global en la disponibilitat del personal 
sanitari necessari per a garantir l’activitat assistencial. 


3. Prendre les mesures necessàries per a equiparar les 
condicions salarials i laborals dels professionals de la 
sanitat catalana a les ràtios mitjanes de la Unió Euro-
pea en un termini de 5 anys.


4. Obrir convocatòria de noves places d’oferta pública 
d’ocupació a l’ICS, per a resoldre la precarietat i l’in-
terinatge que actualment pateixen molts treballadors i 
treballadores.


5. Atendre la petició conjunta feta pels sindicats CCOO, 
UGT, Metges de Catalunya, SATSE i CATAC-CTS, 
tots ells amb representació a la Mesa Sectorial de Ne-
gociació de la Sanitat de l’Institut Català de la Salut 
per a que el Govern se plantegi el cessament immediat 
de l’actual Gerent de l’ICS.


Proposta de Resolució  7. Salut pública 


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


1. Retornar la personalitat jurídica a l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, retirada per decret des de 
l’1 de gener de 2014, per a poder garantir que dóna 
compliment de totes les funcions que li atorga la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. Entre d’al-
tres, per complir amb el que fixa la llei respecte: 


− La necessitat d’una organització executiva, flexible 
i àgil.


− La mobilització de les cooperacions intersectorials i 
interadministratives.


− L’estructura territorial de l’ASPcat.


− La co-governança amb l’administració local.


2. Compromís de recuperar els nivells del pressupost 
de 2010, en un termini de 3 anys, en les partides pres-
supostàries destinades a Salut Pública.


Proposta de Resolució  8. Atenció Primària 
i Comunitària


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


1. Revertir les retallades fetes en nombre de professi-
onals de l’Atenció Primària, en horaris dels CAPs i en 
punts d’atenció continuada tancats els darrers 4 anys.


2. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut fins a 
arribar al nivell del 2010 en un màxim de tres anys, tal 
i com es va aprovar a la Moció 159/X del Parlament 
de Catalunya, mantenir l’objectiu d’arribar a mig ter-
mini a destinar a l’atenció primària un 25% del pres-
supost global de salut, i fer un pla de recursos humans 
i un pla de necessitats d’inversió en equipaments dels 
centres.


3. Retribuir dignament la feina dels seus i de les seves 
professionals i cobrir al 100% les places dels i les pro-
fessionals que es jubilen i les baixes laborals.


4. Garantir l’atenció el mateix dia que se sol·licita visita 
en els casos aguts, i 48h màximes d’espera en visites 
programades per al metge de família, per l’infermer i 
pel pediatre de referència, tal i com es va aprovar a la 
Moció 159/X del Parlament de Catalunya.


5. Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels 
processos assistencials amb base a l’Atenció Primària. 
Potenciar el lideratge de l’Atenció Primària en el siste-
ma sanitari i en la cura del pacient, millorant la capa-
citat de gestió dels seus professionals en els processos 
assistencials del propi àmbit i de la coordinació amb 
altres àmbits.


6. Impulsar la investigació independent dels hospitals 
des de l’Atenció Primària i també els estudis sobre ac-
tivitats comunitàries.


7. Potenciar la participació dels i de les professionals 
dins del sistema així com l’autonomia de gestió i aban-
donar el model de gestió gerencialista actual.


8. Reorientar les prioritats de farmàcia cap a una millo-
ria en la terapèutica del malalt com a primer objectiu.


9. Millorar la qualitat, la capacitat resolutiva i reduir la 
càrrega burocràtica de l’atenció primària.


10. Tornar a implantar la figura de director o directora 
d’Atenció Primària tant a l’ICS com al CatSalut, com a 
lideratge necessari per a que els serveis de salut s’ori-
entin a les necessitats bàsiques de la població i no cap 
a l’hospitalocentrisme.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Propostes de resolució presentades  
pel GP PPC (reg. 119454)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Eva García 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat general sobre el sistema sanitari pú-
blic de salut (tram. 255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1. Millora de la qualitat 
assistencial


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Posar en marxa un sistema de garanties de temps 
màxims de resposta en l’atenció primària, l’atenció es-
pecialitzada de caràcter programada i no urgent, l’ac-
tivitat quirúrgica, primeres consultes d’assistència es-
pecialitzada i proves diagnòstiques especialitzades en 
el Sistema Català de Salut. Aquest nou sistema haurà 
de garantir que: 


a) Les visites programades pel metge o metgessa de 
família, per l’infermer o infermera i pel pediatra, 
s’atendran amb un màxim de 48 hores.


b) L’atenció en urgències hospitalàries es realitzarà en 
un màxim de 24 hores, des de l’arribada del o de la pa-
cient fins que se li assigna llit d’aguts o sociosanitaris.


c) Es disposi de transport sanitari en un màxim de 10 
minuts des de la seva sol·licitud.


d) Els procediments quirúrgics, amb prescripció no 
urgent establerta per un metge especialista quirúrgic 
i acceptada pel o la pacient, per a la realització l’hos-
pital tingui previst la utilització de quiròfan es realitzi 
en un màxim de 60 dies.


e) Les primeres consultes d’assistència especialitza-
da, programades i en règim ambulatori que siguin sol-
licitades per indicació d’un metge d’atenció primària 
per a un metge d’atenció especialitzada, que siguin 
efectuades a un o una pacient, per primera vegada, 
en una especialitat concreta i per un problema de sa-
lut nou i que no tinguin la consideració de revisions, 
s’atenguin, en un procediment ordinari en 45 dies, i en 
un procediment extraordinari en 15 dies per l’accés a 
serveis especialitzats.


f) Les proves diagnòstiques i/o terapèutiques especia-
litzades que siguin sol·licitades pels facultatius que 
exerceixin les seves funcions en una consulta progra-
mada ambulatòria d’un centre d’atenció primària o 
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especialitzada del Servei Català de la Salut, i que no 
tinguin la consideració de proves de revisió o control 
evolutiu es realitzin en un màxim de 45 dies per a l’ac-
cés a proves diagnòstiques i/o terapèutiques.


2. Impulsar un protocol per obrir un procediment ad-
dicional de seguiment de les llistes d’espera des del 
moment de la primera sol·licitud d’assistència mèdica 
per a cada pacient, incloent qualsevol canvi d’especia-
litat o expedient per tal de saber el temps transcorre-
gut entre la primera necessitat del pacient fins a la re-
solució del cas.


Aquest procediment serà compatible i complementari 
als procediments vigents d’informació de llistes d’es-
pera i haurà d’incloure referències a aquests, siguin 
per canvis d’especialista, per esperes per a diagnòs-
tics, per a esperes per a intervencions o de qualsevol 
altre tipus.


3. Establir un sistema d’informació sanitària en ma-
tèria de llistes d’espera per a consultes d’assistència 
especialitzada, activitat quirúrgica i proves diagnòsti-
ques especialitzades així com regular un Registre de 
Pacients en Llista d’Espera de Catalunya. Aquestes 
garanties s’haurien d’aplicar a les persones titulars del 
dret a l’assistència sanitària que estableix l’article 2 de 
la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Ca-
talà de la Salut, i que a més es trobin inscrites en el 
Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.


4. Garantir que en els municipis de Catalunya que 
disposen d’equipaments sanitaris, almenys, un centre 
d’atenció primària o consultori local estigui obert les 
24 h del dia els 365 dies de l’any.


5. Revisar els objectius assolits i el cost que ha suposat 
la implantació de programes tals com la targeta «Cui-
da’m», i si l’experiència en positiva, ampliar els serveis 
que ofereix aquest programa sanitari.


6. Aturar la licitació del projecte VISC+ fins que s’ha-
gi acabat del tot el procés participatiu i deliberatiu, do-
nant així compliment a la Moció 150/X del Parlament 
de Catalunya.


7. Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentària 
la instrucció que pretén regular l’activitat sanitària 
privada en centres sanitaris del Sistema Sanitari Inte-
gral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), de 
manera que quedi blindat que mai no es pugui dur a 
terme cap activitat privada que comporti endarrerir o 
posposar l’assistència de pacients del sistema sanitari 
de cobertura pública, donant compliment a la Resolu-
ció 950/X del Parlament de Catalunya.


8. Deixar sense efecte la Instrucció 05/2015, emesa pel 
Servei Català de la Salut (CatSalut) el 26 de març de 
2015, sobre el règim d’autorització per a la prestació 
d’assistència sanitària privada en centres del sector pú-
blic o que utilitzen recursos públics, fins que aquest ti-
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pus de prestació i el possible règim de gestió, realitza-
ció i autorització no hagin estat debatuts i consensuats 
en seu parlamentària.


9. Donar íntegrament compliment al Reial Decret-llei 
16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millo-
rar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, limi-
tant a la cobertura sanitària urgent l’accés a la sanitat 
pública als immigrants en situació administrativa ir-
regular.


10. Revisar la reordenació dels serveis de l’atenció ur-
gent duta a terme com a conseqüència de la conten-
ció de la despesa en l’àmbit de la salut per cada àmbit 
territorial de salut, i reduir l’impacte de l’ajust pressu-
postari que afecta els centres d’atenció primària i els 
consultoris locals.


11. Estendre els programes d’atenció domiciliària pro-
gramada amb equips de suport, especialment els adre-
çats a persones amb malalties cròniques, immobilitza-
des i a tota la gent gran, amb l’objectiu de prestar una 
atenció sanitària integral a les persones grans que ho 
requereixin, de manera coordinada amb els hospitals i 
amb els serveis socials.


12. Millorar la qualitat dels serveis i, especialment, 
la coordinació amb els diferents nivells assistencials, 
com l’atenció primària i l’hospitalària, l’atenció pre-
coç, el tractament, la rehabilitació i la reinserció so-
cial, en col·laboració amb els diversos sectors, depar-
taments i administradors, i donarem especial suport a 
les famílies.


13. Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública da-
vant possibles crisis epidemiològiques.


14. Revisar el contingut del protocols aplicats en situa-
cions de crisis epidemiològiques.


15. Millorar i reduir el temps de resposta del Departa-
ment de Salut davant futures crisi epidemiològiques.


16. Millorar els nivells d’informació que el Departa-
ment de Salut ofereix davant possibles crisis epidemio-
lògiques.


17. Crear unes comissions de seguiment, conjuntament 
amb Ajuntaments, associacions de veïns, Consells Co-
marcals, centres hospitalaris de referència i d’altres 
institucions representatives de la població de les zones 
afectades, per coordinar eficientment la participació i 
la informació de tota la població implicada en l’àrea 
d’una hipotètica zona de crisi afectada epidemiològi-
cament.


18. Fer pública la darrera versió actualitzada dels pro-
tocols d’actuació en casos de crisi sanitària.


Proposta de resolució 2. Lliure elecció  
de metge i centre 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Ampliar l’espai de col·laboració sostenible de les 
entitats de provisió de serveis sanitaris privats amb el 
sistema per donar resposta als objectius de la nostra 
política de salut.


2. Implantar el xec sanitari per totes les famílies de Ca-
talunya per tal que siguin aquestes les que puguin deci-
dir entre el CatSalut o qualsevol altre operador sanitari, 
independentment de la seva renda o condició econòmi-
ca, com ja fan centenars de milers de famílies catala-
nes, així com el facultatiu generalista de l’atenció pri-
mària o l’especialista de la primària o la hospitalària.


3. Desglossar els pressuposts de l’asseguradora públi-
ca, el CatSalut, per cada grup d’elements del catàleg 
de serveis i calcular el cost d’una virtual pòlissa sani-
tària per cada grup.


4. Assignar a cada usuari o cada unitat familiar les 
diferents pòlisses que els cobreixen i presentar un in-
forme anual del cost de la sanitat per a cada ciutadà 
segons els diferents grups de serveis.


5. Donar la llibertat als usuaris i a les famílies de rein-
tegrar els diners que el Govern de la Generalitat desti-
na a qualsevol de les pòlisses sanitàries per contractar 
una altra asseguradora sempre garantint que es presta 
el grup íntegre d’elements del catàleg de serveis que 
correspon a dita pòlissa.


Proposta de resolució 3. Nou model de prestació 
de serveis sanitaris


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Establir, a partir de l’exercici 2016, una deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les despe-
ses realitzades per a la contractació de la cobertura 
mèdica per assegurances de salut privades, que serà 
del 15% de l’IRPF fins un valor màxim de 300 euros 
l’any i per les rendes inferiors als 30.000 euros l’any.


2. Establir una nova relació entre les entitats assegu-
radores i les entitats proveïdores de sanitat privada per 
impulsar un procés rigorós de reconversió amb la fina-
litat de fidelitzar i reforçar un espai de mercat sosteni-
ble, de qualitat i d’excel·lència.


3. Implementar nous serveis que puguin ser oferts des 
de les oficines de farmàcia, per alleugerir la seva situ-
ació d’asfíxia financera. Alguns d’aquests nous serveis 
podrien ser: 
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a) Abastament, administració i control de les vacuna-
cions i els seus calendaris, amb l’ampliació de la obli-
gatorietat dels calendaris de vacunació actuals.


c) Abastament, administració i control dels productes 
farmacèutics a les residències geriàtriques, aprofitant 
la xarxa d’oficines de farmàcia i facilitant la distribu-
ció d’aquest tipus de productes de manera més eficient 
(més ràpid i a menys cost, en aprofitar la xarxa d’abas-
timent de la pròpia estructura de les oficines de far-
màcia).


d) Abastament, administració i control dels medica-
ments hospitalaris de dispensació ambulatòria, aprofi-
tant la xarxa d’oficines de farmàcia i facilitant l’accés 
dels usuaris a aquest tipus de medicaments, en redu-
ir-los els desplaçaments.


e) Participació més activa en programes de prevenció 
sanitària, com el seguiment de la HTA, obesitat, entre 
altres com ja ho fan en altres patologies.


f) Participació més activa en programes de promoció 
de la salut, com la personalització de dosificacions, el 
control i seguiment de l’intercanvi i ús de xeringues, la 
cessació tabàquica, etc.


g) Revisar els objectius assolits i el cost d’implantació 
de la recepta electrònica.


4. Crear comissions farmaco-terapèutiques en tots els 
àmbits territorials de salut, per tal d’aplicar la selecció 
de medicaments en llur àmbit d’influència, garantir-hi 
la participació dels professionals, fer el seguiment del 
consum de medicaments, desenvolupar la informació 
i la formació continuada independents de la indústria i 
avaluar els resultats obtinguts.


5. Compartir des de l’Institut Català de la Salut, ICS, 
les dades de les Històries Clíniques, HCC, amb la xar-
xa sanitària estatal, a fi i efectes de la unificació de la 
targeta sanitària amb el DNI, per l’aprofitament de si-
nèrgies, la millora en el compliment de la protecció de 
dades sanitàries i la reducció de costos per l’aprofita-
ment d’una xarxa d’informació ja implantada, en bon 
funcionament i d’àmbit.


6. Impulsar la constitució de Entitats de Base Associa-
tiva (EBA) com a eines de gestió dels Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) en mans dels propis professio-
nals sanitaris, amb l’objectiu de que a finals de 2017 
estiguin un mínim d’un 40% de centres gestionats 
d’aquesta manera.


Proposta de resolució 4. Millorar  
les condiciones de treball dels professionals 
sanitaris


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Millorar la situació actual dels professionals sanita-
ris, evitant la desmotivació per motius salarials i defi-
nint i complint uns veritables Plans de Carrera Profes-
sional a cada nivell professional.


2. Recuperar el prestigi pels professionals de la sanitat 
pública, reforçant la seva autoritat, afermant la segure-
tat en la seva carrera professional i implicant-los més 
en la presa de decisions mitjançant la gestió clínica.


3. Implantar un nou model de relacions professionals 
que promogui incentius per motivar els professionals i, 
en conseqüència, que adopti progressivament les refor-
mes organitzatives i retributives que calguin.


4. Promoure la formació continuada dels professionals 
sanitaris en funció dels objectius de cada organització sa- 
nitària.


5. Establir un nou marc de relacions de la infermeria, 
basat en el reconeixement de la infermeria i de les se-
ves tasques, assolint més protagonisme, resolent la 
manca d’estabilitat professional.


6. Publicar per cada centre de treball, sempre respec-
tant la protecció de dades personals, el catàleg de per-
sonal assignat sigui en dedicació complerta o en dedi-
cació parcial i les seves funcions i horari laboral.


7. Publicar, sempre respectant la protecció de dades 
personals, tot el catàleg laboral del Departament de 
Salut detallant les funcions, el nivell salarial i el centre 
o centres de treballs assignats.


8. Garantir que el concurs voluntari de trasllats de per-
sonal estatutari, sanitari i no sanitari: 


a) Tingui en compte l’adequació del personal al lloc de 
treball d’acord amb la formació específica i les compe-
tències respectives.


b) Es faci amb transparència, i es faciliti tant al Par-
lament com a tots els col·lectius afectats la informació 
sobre tots els passos, fases i criteris del procés.


c) Inclogui la recol·locació, en tots els casos en què si-
gui possible, i d’acord amb la normativa vigent, del 
personal interí cessat, tant el sanitari com el no sanita-
ri, per mitjà d’aquest concurs de trasllats.


d) Inclogui el control i el seguiment de la situació en 
els hospitals d’origen dels trasllats, i garanteixi que les 
places que quedin vacants es proveeixin i que aquesta 
provisió no es faci mitjançant contractes precaris.


9. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per a 
l’any 2016 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
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del sector sanitari de la Generalitat que han patit reta-
llades en els seus complements de pensió.


10. Derogar tota normativa que redueixi pagues de 
pensions per jubilacions o els seus complements i be-
neficis a jubilats i jubilades de la sanitat catalana.


Proposta de resolució 5. Equipaments sanitaris 
per una sanitat de qualitat


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Posar en marxa, abans de finalitzar l’exercici 2015, les 
obres de reforma i millora per garantir la salubritat e 
higiene en aquells equipaments sanitaris que ho re-
quereixin. En aquest sentit, el Govern haurà de donar 
a conèixer els centres en els que s’ha dut a terme algun 
tipus d’intervenció i el tipus de millora realitzada.


2. Publicar un catàleg de tots els immobles propietat 
del Departament de Salut, el seu cost de manteniment, 
la seva ubicació, superfície i característiques relle-
vants, així com l’ús que se’n fa.


3. Publicar un catàleg de tots els immobles llogats en 
qualsevol forma pel Departament de Salut, el seu cost 
de lloguer, la seva ubicació, superfície i característi-
ques rellevants, així com l’ús que se’n fa.


4. Publicar un balanç del nivell d’execució del Pla d’in-
versions en equipaments de salut per al període 2004-
2012 («Horitzó 2012»), on establia les actuacions d’in-
versió, és a dir, el conjunt d’activitats que pretenien fer 
per construir nous equipaments de salut o per refor-
mar, ampliar o millorar-ne els existents, detallant les 
actuacions d’inversió en nous equipaments de salut o 
reforma, ampliació o millora dels existents que s’han 
deixat de fer.


5. Aprovar un Pla d’inversions en equipaments de 
salut per al període 2016-2022 («Horitzó 2022»), on 
s’estableixin les actuacions d’inversió, és a dir, el con-
junt d’activitats que s’hauran de fer per construir nous 
equipaments de salut.


6. Establir un model de finançament dels nous equi-
paments sanitaris que garanteixi la patrimonialització 
de les inversions fetes a càrrec dels pressupostos de la 
Generalitat.


Proposta de resolució 6. Per un sistema sanitari 
públic lliure de corrupció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Presentar, abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions, un informe sobre el grau de compliment de les 
conclusions i recomanacions de la Resolució 396/X 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el 


Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la Ges-
tió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses.


2. Crear una registre públic de contractació del siste-
ma sanitari públic de Catalunya, amb dades accessi-
bles en formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, 
XML, JSON o SQL), en el que els catalans puguin sa-
ber els proveïdors, dates d’inici i final de servei i els 
costs totals de tots els programes, concessions i con-
tractes de tot el sistema públic sanitari català incloent 
els diferents contractes-programa dels proveïdors que 
treballen per la Generalitat de Catalunya.


3. Personar-se com a part en tots els procediments ju-
dicials per presumpta corrupció en la sanitat pública 
catalana, i especialment en la causa judicial sobre el 
cas Innova, atès que el sumari s’estén més enllà del 
municipi de Reus.


4. Informar periòdicament al Parlament en tot allò 
que, no estant subjecte a secret de sumari, estigui re-
lacionat amb el curs de les investigacions dels suposat 
casos de corrupció en el sistema sanitari públic català.


5. Exigir el rescabalament en allò que hagi perjudicat 
qualsevol procés de corrupció a l’erari públic de la Ge-
neralitat de Catalunya.


6. Dur a terme els canvis normatius necessaris per-
què les entitats que obtenen la majoria de llurs ingres-
sos dels recursos públics a través de contractes amb el 
Servei Català de Salut tinguin l’obligació d’ésser trans-
parents en llur gestió econòmica i contractual, de la 
mateixa manera que ho han d’ésser les entitats de titu-
laritat pública. Aquestes dades s’han d’incorporar com 
a dades del sistema nacional de salut dins l’Agència de 
Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya.


7. Elaborar un codi ètic i de sostenibilitat pel sector sa-
nitari consensuat per a les prestacions privades en les 
organitzacions sanitàries de la xarxa sanitària d’utilit-
zació pública sobre els principis de respecte a la com-
petència, eficiència, qualitat i equitat, que: 


a) S’apliqui a totes les entitats del sistema nacional de 
salut de Catalunya als respectius òrgans de govern, als 
professionals propis i a les empreses i als professionals 
que es contractin.


b) S’apliqui als centres de salut on hi hagi usuaris de la 
sanitat pública i privada.


c) Reguli d’una manera més estricta que a la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, el 
tractament de les possibles situacions que puguin ge-
nerar conflictes d’interessos en l’àmbit de la gestió sa-
nitària.
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Proposta de resolució 7. Una gestió sanitària 
transparent


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Reforçar el compliment de la moció 133/X, de cre a-
ció del Registre de professionals sanitaris de Catalu-
nya, amb la creació, en el termini de tres mesos, d’un 
portal web on, sense publicar dades personals i amb 
dades accessibles en formats estàndard d’intercanvi de 
dades (CSV, XML, JSON o SQL), els ciutadans i els 
professionals de la Sanitat puguin consultar el catàleg 
laboral incloent la descripció funcional, l’entitat con-
tractant, la unitat de destí i els costs laborals de tots 
els treballadors que depenen de la sanitat pública ca-
talana, sigui personal contractat pel Departament de 
Salut, per empreses públiques, consorcis, fundacions 
o qualsevol entitat que executi contractes finançats di-
recta o indirectament per la Generalitat de Catalunya.


2. Actualitzar trimestralment les dades contingudes al 
web de la central de resultats i fer-les accessibles en 
formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, 
JSON o SQL).


3. Reforçar els criteris de transparència en la subcon-
tractació de serveis sanitaris assistencials a privats i a 
públics.


4. Crear un sistema propi d’informació sobre els medi-
caments i la terapèutica accessible i a l’abast de tots els 
ciutadans per incrementar la informació dels proces-
sos sanitaris en els que es troben immersos.


5. Exigir al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari la no atenció de cap en-
càrrec aliè a les seves funcions, fent, a més a més, pú-
blics tots els seus treballs i informes.


6. Encarregar al Consell Assessor per a la Sostenibi-
litat i el Progrés del Sistema Sanitari informes i estu-
dis sobre els temes que a data d’avui es consideren els 
problemes de la sanitat catalana (llistes d’espera, im-
pagament a proveïdors, estat dels equipaments i dels 
serveis, situació dels professionals sanitaris, etc.) per 
tal de formular-ne solucions i garantir la qualitat assis-
tencial del nostre sistema sanitari.


7. Garantir que els mitjans de comunicació públics de 
la Generalitat, especialment TV3, informen de manera 
veraç, objectiva i puntual sobre la situació de possibles 
futures crisi epidemiològiques, evitant les especulaci-
ons i participant activament evitar alarmes socials per 
desinformació.


8. Elaborar i publicar els contractes programa entre el 
Departament de Salut i totes les entitats de salut públi-
ques amb personalitat jurídica pròpia.


9. Reforçar la independència de la Central de Resultats 
com a instrument de tot el sistema sanitari de Catalu-
nya, mitjançant un comitè d’experts que garanteixi la 


qualitat i la independència de la informació. Així ma-
teix, l’insta a crear la Central de Resultats de Recerca i 
Innovació Biomèdica en l’àmbit de l’Agència de Qua-
litat i Avaluació del Departament de Salut.


Proposta de resolució 8. Millora del transport 
sanitari


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Complir els plecs de condicions dels contractes de 
prestació de serveis amb les empreses adjudicatàries 
del transport sanitari.


2. Crear una pàgina web, així com aplicació associada 
per a smartphone, a través de les que els usuaris pu-
gui fer el seguiment, disposant d’un codi personal, en 
temps real, de la geolocalització de la unitat de trans-
port sanitari activada, per conèixer en tot moment el 
temps previst d’atenció.


3. Garantir que tot municipi tingui accés al transport 
sanitari, de tots els tipus, en els temps de resposta mà-
xims ajustats a normativa.


4. Garantir que cada municipi tingui una web amb la 
informació de quines unitats de transport sanitari as-
signades, les característiques tècniques de cada vehi-
cle, els horaris i el personal disponible així com la pre-
visió en temps d’assistència per a cada franja horària.


5. Publicar de manera instantània totes les altes i bai-
xes, temporals o definitives, de vehicles de transport 
sanitari per tal que els ciutadans puguin saber en cada 
moment quantes unitats hi ha operatives a la seva de-
marcació en cada moment.


Proposta de resolució 9. Complir els compromisos 
de pagament als proveïdors


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Destinar les partides provinents de l’Administració 
de l’Estat pel pagament de la factura farmacèutica re-
alment a aquesta finalitat, i no a finalitats alternatives, 
encara que siguin del mateix Departament de Salut.


2. Facilitar al Parlament, amb periodicitat mensual, la 
informació relativa a l’ús que fa del Fons de Liquiditat 
Autonòmica i la relació de les factures pagades per mit-
jà del mecanisme financer de pagament a proveïdors.


3. Complir amb el concert signat l’abril del 2010, no 
tornant a incórrer en endarreriments en els pagaments 
a aquest col·lectiu més enllà dels 35 dies establerts.


4. Reconèixer públicament que el Govern d’Espanya 
col·labora amb la Generalitat de Catalunya a fer front 
als deutes que té contrets, per mitjà dels mecanismes 
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financers de pagament a proveïdors i dels recursos 
provinents del Fons de Liquiditat Autonòmica.


5. Fer les previsions de tresoreria necessàries per fer 
els pagaments a les farmàcies en el termini que fixa la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la mo-
rositat en les operacions comercials.


6. Assumir el compromís de que no es tornarà a pro-
duir una situació d’impagament a les farmàcies de Ca-
talunya, respectant l’ordre de prioritats establert en el 
protocol d’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic.


Proposta de resolució 10. Un pressupost centrat 
en els serveis sanitaris i en les persones


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Incrementar progressivament el pressupost de les 
polítiques de salut a partir del pressupost de 2016, per 
tal que la despesa per càpita en sanitat a Catalunya si-
gui de 1.600 euros per càpita l’any 2020.


2. Presentar, en el termini de tres mesos, un programa 
de reducció de l’estructura de l’ICS i del CatSalut, així 
com totes les entitats i programes dependents del De-
partament de Salut per a la racionalització de la despe-
sa burocràtica pel que fa especialment a la promoció i 
comunicació del propi sistema de salut.


3. Suprimir els governs territorials de salut.


4. Posar en marxa una plataforma única de processos 
de compra i de distribució dels medicaments finançats 
a càrrec de l’Institut Català de la Salut en l’àmbit hos-
pitalari.


5. Deixar sense efecte l’increment retributiu pel 2015 
dels alts càrrecs de la sanitat pública catalana, desti-
nant la part de dotació pressupostària encara no con-
sumida al compliment dels compromisos de pagament 
amb els proveïdors sanitaris.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Santi Rodríguez i Serra Eva García Rodríguez
Portaveu adjunt GP PPC Diputada GP PPC 
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Propostes de resolució presentades  
pel GP C’s (reg. 119455)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
sistema sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1. Model sanitari  
i finançament


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a


1. Adoptar les mesures necessàries per tal de que Ca-
talunya disposi d’un sistema públic de salut, que doni 
cobertura a totes les necessitats assistencials i sanità-
ries de la població, i en el que la prestació assistencial 
per part d’ens privats sigui una opció lliure per part 
dels ciutadans.


2. Destinar una dotació pressupostaria que permeti 
garantir la sostenibilitat d’un sistema català de salut, 
públic i de qualitat. Per això el Govern es comprome-
trà a dotar-lo d’un finançament públic suficient, que 
permeti que el nivell de despesa per càpita en salut ar-
ribi als mateixos nivells que el que tenen el països del 
nostre entorn de referència.


Proposta de resolució 2. Planificació sanitària 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a


1. Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i retri-
bució de provisió de serveis sanitaris per part del De-
partament de Salut als centres del SISCAT, prioritzant 
la utilització dels centres propis de l’ICS i dels centres 
concertats sense ànim de lucre.


2. Establir mecanismes públics que permetin garan-
tir la transparència i l’equitat entre els diversos centres 
concertats, garantint la suficiència de recursos per tal 
de que puguin dur a terme la prestació sanitària con-
tractada.


3. Impedir que s’utilitzin recursos sanitaris públics, o 
finançats amb diners públics, per desenvolupar activi-
tats privades quan, tot i existir llista d’espera pendent, 
aquests recursos estiguin sent infrautilitzats o quan el 
seu ús privat comporti retardar o posposar l’assistèn-
cia de pacients del sistema sanitari de cobertura pú-
blica.
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Proposta de resolució 3. Revisió de recursos


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar i analitzar, atenent a criteris tècnics i 
objectius, el disseny i dotació organitzativa, de gestió, 
de planificació, de direcció, de coordinació i de suport 
administratiu existent actualment en els diversos ni-
vells i ens públics del sistema sanitari de Catalunya, 
amb la finalitat d’evitar duplicitats i eliminar borses 
d’ineficiència, per tal de que sigui possible derivar i 
invertir els recursos i mitjans que resultin prescindi-
bles al nucli fonamental de l’activitat sanitària que és 
la prestació assistencial i l’atenció als ciutadans.


Proposta de resolució 4. Aspectes específics  
de la professió mèdica


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa un àmbit de debat i negoci-
ació, amb la participació de l’Administració sanitària 
i dels diversos agents socials i dels representants dels 
professionals mèdics de Catalunya, per tal de valorar 
i, en el seu cas acordar, aquells aspectes que podrien 
ser considerats com a propis i específics de la professió 
mèdica i que, per raons d’interès general, serien tri-
butaris d’una regulació normativa diferenciada de les 
condicions retributives i laborals, de caràcter general 
i convencional, que actualment són d’aplicació en el 
sector sanitari català.


Proposta de resolució 5. Planificació, 
desenvolupament i formació de Recursos 
Humans


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa un àmbit de debat i negoci-
ació, amb la participació de l’Administració sanitària 
i dels diversos agents socials i representants dels pro-
fessionals del sector, per tal d’analitzar, valorar i dis-
senyar un model global de planificació, desenvolupa-
ment i formació professional (2016-2026) per tots els 
treballadors del sector sanitari de Catalunya, a curt i 
mig termini, que tingui en compte els diversos nivells 
assistencials, territorials i de complexitat i especialitat 
assistencial.


Aquest model global de planificació, de desenvolupa-
ment i de formació professional ha de permetre retenir 
talent en el sistema sanitari públic i, alhora, mantenir 
una assistència sanitària integral de qualitat, garantint 
accés i equitat a tots els ciutadans de Catalunya. Els 
objectius facilitadors a considerar s’haurien de dirigir a


– Establir les condicions laborals i salarials mínimes 
dels professionals del sector, de forma que siguin equi-
parables a les dels àmbits territorials propers.


– Garantir la suficiència dels recursos humans i la seva 
capacitació i qualificació, per tal que quedi garantida 
l’equitat territorial.
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– Desenvolupar mesures incentivadores suficients que 
permetin retenir els professionals, tant en el territori 
com en el sector públic.


– Fomentar i garantir la formació continuada i la re-
cerca clínica, considerades a tots els efectes com in-
tegrants de les tasques encomanades a desenvolupar.


– Establir un sistema de promoció i carrera professi-
onal que sigui equiparable dins dels diversos nivells i 
centres assistencials del sector, de forma que faciliti la 
mobilitat geogràfica i laboral dels professionals.


– Facilitar la participació dels professionals, dels tre-
balladors i dels seus representants legals en els àmbits 
laborals i professionals que els hi són propis.


Proposta de resolució 6. Reposició i inversions


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir amb caràcter d’urgència un pla de re-
posició dels equips i elements tecnològics que permeti 
garantir el manteniment i l’adequació de les prestaci-
ons sanitàries als avanços tècnics i científics produïts 
en els darrers anys, dotant-lo de partides pressupostà-
ries suficients, específicament considerades i destina-
des a inversió pública, i mantenint la titularitat i la ges-
tió de les mateixes dins d’aquest àmbit públic. 


Proposta de resolució 7. Drets dels ciutadans


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a


1. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT, 
proporcionant als pacients la data aproximada d’inter-
venció o numero d’ordre dins llista d’espera, tant pels 
procediments quirúrgics com pels diagnòstics, com a 
expressió de transparència, tal i com ha proposat ja el 
Síndic de Greuges.


2. Establir criteris clars i objectius de priorització per 
gravetat i el procés de seguiment i inspecció de com-
pliments dels mateixos, fixant garanties de temps mà-
xim, com ja va ser aprovat en moció parlamentària.


3. Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit 
per a ser atès en les urgències d’un hospital, així com 
un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a 
ser ingressat a planta, que no superi les 24 hores d’es-
tada a les urgències hospitalàries, d’acord amb el que 
ja va ser aprovat per moció parlamentària.


4. Garantir que tot pacient intervingut no haurà de 
prorrogar la seva estada al quiròfan per motiu de man-
ca de llits disponibles en la unitat de cures postopera-
tòries o en la unitat d’hospitalització que correspon-
gui, i que cap pacient haurà de perllongar tampoc la 
seva estada a la unitat de cures postoperatòries per 
motiu de manca de llits d’hospitalització.


Proposta de resolució 8. Drets dels ciutadans (II)


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a


1. Garantir la prestació assistencial als pacients en el 
centre més proper al seu domicili però, alhora, respec-
tar el dret d’opció d’aquells pacients que, per les raons 
que sigui, prefereixen ser atesos en altres centres del 
sector públic.


2. Garantir de forma efectiva el dret dels ciutadans a 
obtenir una còpia completa de la seva historia clíni-
ca, en la que es continguin els informes, els resultats 
i les imatges de les proves analítiques i de diagnòstic 
i/o tractament que els hi hagin estat realitzades. L’ob-
tenció d’aquesta còpia serà gratuïta quan s’exerceixi 
amb la finalitat de recavar una segona opinió, sigui o 
no dins del sistema públic català de salut i, en qualse-
vol cas, només es podrà exigir contraprestació quan 
estigui previst en una taxa pública i sempre limitat pel 
preu de cost real dels materials de suport. 


3. Facilitar l’accés als fàrmacs anomenats «d’ús com-
passiu» a tots aquells pacients en què, per motius as-
sistencials i amb evidència científica demostrable, ha-
gin estat indicats pel seu metge especialista habitual, 
amb independència del centre o del territori.


4. Incloure dins del catàleg de prestacions farmacolò-
giques els nous fàrmacs pel tractament de l’hepatitis, 
fent efectiva la seva prescripció a tots aquells pacients 
en que existeix indicació mèdica contrastada amb les 
actuals evidències científiques i no restringint-la no-
més als pacients amb malaltia avançada. Aquesta ad-
ministració redundarà en un benefici social important 
i un estalvi econòmic considerable, a mig i llarg ter-
mini, pel sistema públic degut a les greus complica-
cions i a l’elevat cost de l’evolució de la malaltia que, 
ara i gràcies als nous fàrmacs, es pot deturar i fins i 
tot curar. 


5. Limitar normativament les taxes i els copagaments 
per serveis sanitaris o farmacològics de qualsevol ti-
pus, per medicaments, per pròtesis o per productes sa-
nitaris, a la quantia màxima que es pugui establir per 
normativa estatal, de forma que es garanteixi l’equitat 
entre els ciutadans de Catalunya i els de qualsevol al-
tre territori.


Proposta de resolució 9. Coordinació sanitària


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar les mesures necessàries per tal de


1. Establir un calendari únic de vacunacions obligatò-
ries per totes les Comunitats Autònomes, amb especial 
referència pel que fa a les malalties infecto-contagio-
ses greus i amb alta morbimortalitat i que comporten 
un greu risc per la salut pública i, molt especialment, 
per la població infantil.
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2. Garantir que la Historia Clínica sigui accessible i 
compartida en tots els centres públics i del sector pú-
blic de tota Espanya, amb independència de l’admi-
nistració autonòmica del centre, del nivell assistencial 
del que es tracti i del lloc de residència habitual del 
pacient.


3. Crear una targeta sanitària que pugui ser utilitzada 
en qualsevol punt d’Espanya, sense cap menyscapte en 


els serveis assistencials, sanitaris o farmacològics a re-
bre pels ciutadans i amb independència de l’adminis-
tració autonòmica que hagi de prestar-los.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 
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Propostes de resolució presentades  
pel GP SOC (reg. 119462)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre el 
sistema sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1. Per una nova Llei  
de Salut


La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya data de 
l’any 1990, amb algunes modificacions puntuals l’any 
1995. Per tant, es tracta d’una llei marc de tot el siste-
ma sanitari que ja té 25 anys de vigència.


El cert és que convindria disposar d’una nova llei que 
abordés aquesta matèria des d’un punt de vista integral 
(la LOSC és principalment una llei organitzativa) i per 
tant, contemplés tant els aspectes estructurals com els 
materials.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar l’elaboració d’una nova Llei de Salut 
que inclogui, com mínim: 


Principis del sistema 


1. La garantia dels drets relatius a la salut pel que fa a 
l’equitat territorial, social i en qualitat en l’accés uni-
versal a la cobertura i serveis sanitaris de tots els resi-
dents a Catalunya.


2. La responsabilitat del Departament competent en 
Salut com a autoritat sanitària responsable de la políti-
ca de salut, de la planificació estratègica, la inspecció i 
l’avaluació, establint criteris objectius i explícits per a 
la determinació de les prioritats pressupostàries.


3. L’establiment del finançament suficient de la cartera 
de prestacions i catàleg de serveis.


4. La previsió pressupostària plurianual del Depar-
tament de Salut, amb escenaris pressupostaris quin-
quennals, i l’habilitació d’un fons de contingència 
(equivalent a un fons de reserva), per assolir els nivells 
de la UE –15 i garantir la sostenibilitat de la cartera de 
serveis i les seves revisions i els plans d’inversions ne-
cessaris en equipaments i tecnologies.


Governança, descentralització i participació


5. Reforçament del Servei Català de la Salut que ha de 
ser el garant i l’encarregat d’exercir la responsabilitat 
pública en relació als drets en l’àmbit de la salut, a la 
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sostenibilitat econòmica del sistema i al control efec-
tiu del compliment de les obligacions de les entitats 
proveïdores i l’adopció de les mesures que s’escaiguin.


6. Descentralització i territorialització del sistema, 
mitjançant uns Serveis Territorials de Salut que exer-
ciran la responsabilitat de garantir l’equitat en l’accés 
de qualitat per a la població del territori i disposaran 
de l’assignació capitativa i del lideratge de l’atenció 
primària i comunitària.


7. El Lideratge dels serveis territorials de salut en la 
governança del territori, conjuntament amb els ens lo-
cals i amb la participació de les associacions de paci-
ents i familiars i entitats del territori.


8. La participació i major protagonisme dels profes-
sionals en la gestió dels centres i la governança de les 
institucions sanitàries.


9. La participació a diferents nivells de la ciutadania, 
usuaris, i del voluntariat.


Serveis de Salut


10. La priorització del sector públic i de les entitats 
sense ànim de lucre en la provisió de serveis sanitaris


11. L’establiment d’un model d’atenció integral a la 
persona que incorpori la progressiva integració dels 
serveis sanitaris i socials, incloent els Ajuntaments 
amb capacitat de decisió.


12. La restricció d’accés a la gestió dels serveis sani-
taris a empreses sanitàries amb experiència prèvia en 
aquest àmbit.


13. El sistema s’orientarà a la promoció i la protecció 
de la salut i a la prevenció de la malaltia. Els progra-
mes de salut pública comptaran amb un compromís de 
finançament estable.


14. La consideració de l’Atenció Primària i Comunità-
ria de salut com pilar principal del sistema, enfortint 
la seva capacitat resolutiva amb un compromís de fi-
nançament estable, que en qualsevol cas no ha de ser 
inferior al 35%.


15. La desburocratizació dels centres.


16. L’eliminació de duplicitats en l’administració sa-
nitària.


17. L’enfortiment dels Serveis de Salut Mental.


Avaluació, retiment de comptes i transparència


18. La creació d’unitats d’Auditoria Interna al centres 
del SISCAT, els informes de les quals seran sistemàti-
cament publicats i contemplats en l’avaluació del com-
pliment de les obligacions dels centres.


19. L’establiment d’un codi ètic entre Departament de 
Salut-Servei Català de Salut i les entitats i instituci-
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ons prestadores de serveis i béns del sistema sanitari 
català.


20. L’establiment de codis ètics pels gestors i profes-
sionals del sistema sanitari públic i d’una normativa 
sobre incompatibilitats d’alts càrrecs durant i al final 
del seu mandat.


21. La transparència en l’assignació i la gestió de re-
cursos públics i dels contractes, convenis, concursos, 
subvencions.


22. La transformació de l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) en un orga-
nisme independent que ha de tenir un paper clau en la 
revisió continuada dels determinants de salut i de la 
desigualtat de la cartera de serveis i el catàleg de pres-
tacions, de la recerca i la innovació, i en l’avaluació 
dels resultats en termes de qualitat, equitat, eficiència, 
i salut. Els seus informes hauran de ser considerats pel 
Govern per tal de que es mantinguin o es millorin els 
objectius d’equitat, eficiència i seguretat del sistema 
sanitari públic.


23. Fer compatible la traçabilitat i l’ús ètic dels recur-
sos públics sanitaris amb la necessària autonomia dels 
centres, gestió clínica dels professionals i el rendiment 
de comptes basat especialment en resultats en salut.


Proposta de resolució 2. Farmàcia


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Elaborar conjuntament amb el sector farmacèutic 
un pla de pagaments a les oficines de farmàcia, pel que 
resta de l’any per l’any 2015 i pel pressupost de 2016, 
que els doni una garantia d’estabilitat financera, i que 
contempli el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol de mesures contra la morositat; Alhora, establir 
en la previsió pressupostària plurianual amb horitzó 
2020 mecanismes estables que garanteixin compromi-
sos de temps de pagament.


2. Promoure canvis estructurals en el sector, a través 
de canvis legislatius si és el cas en l’actual model de re-
tribució de les oficines de farmàcia comunitària per, a 
banda de recollir aspectes logístics derivats de la com-
pra, emmagatzematge i dispensació de medicaments, 
que incorpori la retribució per l’acte professional.


3. Promoure canvis estructurals en el sector, mitjan-
çant la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació 
farmacèutica de Catalunya, per tal de desenvolupar un 
nou model professional i de concertació que contempli 
una Cartera de Serveis de Salut per les farmàcies, que 
comporti una tarifa integrada de prestacions.


4. Impulsar la Mesa del medicament de Catalunya 
com a òrgan consultiu i deliberatiu que integri al De-
partament de Salut - CatSalut, les Oficines de Farmà-
cia, els Consell de Col·legis Professionals, les Patro-


nals, els Fòrums dels Pacients, agents de la indústria, 
la distribució i experts.


5. Garantir la medicació antiviral per l’hepatitis C –in-
dependentment de la fórmula de pagament per part del 
CatSalut de la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria–, per tal que cap pacient amb indicació 
clínica acordada en quedi exclòs per raons pressupos-
tàries o bé es produeixin retards que trenquin l’equitat.


Proposta de resolució 3. Finançament


El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


1. Elaborar una previsió pressupostària plurianual del 
Departament de Salut en l’horitzó 2020, habilitant un 
fons de contingència (equivalent a un fons de reserva), 
que tendeixi a convergir amb una càpita de despesa 
per càpita i a un pes del pressupost sanitari sobre el 
PIB no inferior a la mitjana de la UE‐15, i a assolir 
com a mínim la mitjana espanyola. A partir de 2020, 
s’elaboraran escenaris pressupostaris quinquennals 
per assolir els nivells de la UE-15 i garantir la soste-
nibilitat de la cartera de serveis i les seves revisions i 
els plans d’inversions necessaris en equipaments i tec-
nologies.


2. Garantir que l’activitat docent i de recerca dels pro-
fessionals als centres de salut i hospitals es financi 
amb pressupostos específics a càrrec dels Departa-
ments de la Generalitat que tinguin competències en 
aquests àmbits.


3. Actualitzar els convenis entre el SCS i les Mútues 
laborals per establir els diagnòstics de malalties pro-
fessionals que s’atribueixen a malaltia comuna però en 
realitat són contingències laborals. Recuperar pel SCS 
els costos de les assistències produïdes com a conse-
qüència directa o indirecta de les malalties professio-
nals i accidents laborals.


4. Garantir al pressupost dels centres de l’ICS els recur-
sos necessaris adreçats a inversions en infraestructures, 
reposicions i renovacions tecnològiques per tal de ga-
rantir el manteniment de la capacitat de resolució dels 
centres d’acord amb el seu nivell d’especialització.


5. Elaborar un Pla de pagament a proveïdors, ajustat a 
llei, tant en el sector SISCAT com per oficines de far-
màcia comunitària i altres, pel que resta de l’any 2015 
i pel pressupost de 2016; alhora, establir en la previsió 
pressupostària plurianual amb horitzó 2020 mecanis-
mes estables que garanteixin compromisos de temps 
de pagament.


6. Millorar els instruments d’assignació pressupostària 
de línies assistencials, capitatiu de centres, de sector i 
de regió, revisant el model de compra, de pagament i 
avaluació. Cada Regió Sanitària ha de poder resoldre 
la major part dels problemes de salut dels seus ciuta-
dans, sempre garantint la igual qualitat clínica.
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7. Instar el Govern de l’Estat que realitzi els traspassos 
de la titularitat del Patrimoni dels hospitals i centres 
de salut gestionats per l’ICS, per tal de reforçar la seva 
solvència financera.


8. Reclamar al Govern de l’Estat que reconegui la des-
pesa sanitària provocada a les comunitats autònomes 
com a conseqüència de l’impacte de l’augment dels ti-
pus impositius de l’IVA sobre els productes sanitaris 
i arbitrar mecanismes per a que els sigui compensat, 
y no signifiqui, com a conseqüència, una reducció del 
pressupost disponible en matèria sanitària.


9. Implementar, abans que acabi el 2015, un model 
consorciat de Central de Compres de productes sa-
nitaris i farmacèutics, logística, emmagatzematge i 
distribució, acordat amb les patronals sanitàries del 
SISCAT, per tot el sistema sanitari públic, utilitzant 
Logaritme AIE Serveis Logístics com a base per a 
aquest nou model.


Proposta de resolució 4. Professionals


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Impulsar un acord marc per un model contractual i 
retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari pú-
blic, respectant la negociació col·lectiva de les parts i 
l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte la 
categoria professional, el coneixement, les competèn-
cies, l’experiència, la responsabilitat desenvolupada i 
els resultats de l’activitat professional en relació amb 
els objectius del sistema sanitari.


2. Regular i establir els topalls màxims de les diferèn-
cies salarials dins de cadascuna de les organitzacions 
que formen part del SISCAT i entre elles, i impulsar 
un codi ètic amb principis comuns dins d’aquestes or-
ganitzacions.


3. Establir un sistema d’incentius per a la retenció del 
talent, el coneixement i l’experiència en el si del siste-
ma sanitari públic, i paral·lelament una regulació con-
sensuada del règim d’incompatibilitats.


4. Garantir que les jubilacions de professionals sa-
nitaris i els concursos de trasllats no influiran en la 
disponibilitat del personal sanitari necessari per a la 
garantia de l’activitat assistencial i no suposaran una 
reducció encoberta d’efectius ni afectaran a l’equitat 
territorial del sistema de salut.


5. Garantir la suficiència de recursos financers en un 
marc plurianual 2015-2025 per l’assoliment dels ob-
jectius establerts al nou Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025.


6. Establir un pla econòmic que permeti, en el termini 
màxim de dos anys, la recuperació del poder adquisi-
tiu dels treballadors i treballadores  del SISCAT, de les 
plantilles perdudes, la reducció de la precarietat labo-


ral i la racionalització de les càrregues de treball dels i 
les professionals, amb l’objectiu de revertir els efectes 
que les retallades indiscriminades han tingut sobre les 
condicions de treball del personal i, en conseqüència, 
sobre l’atenció sanitària.


7. Realitzar un debat amb la presència dels col·legits 
professionals de metges, infermeres, psicòlegs clínics, 
odontòlegs i altres, els sindicats majoritaris del sector 
sanitari i els Consells de la professió medica i d’in-
fermeria, sobre la compatibilitat de l’activitat pública i 
privada dels professionals sanitaris.


Proposta de resolució 5. Recerca i Innovació


El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


1. Prioritzar la recerca i la innovació en salut i el seu 
reconeixement com a sector estratègic per la millora 
de cohesió social i l’economia productiva del país.


2. Promoure el desenvolupament de programes de 
recerca i innovació, amb el finançament adient, per 
aprofundir en el coneixement de les desigualtats soci-
als i la seva repercussió en la salut de les persones amb 
la finalitat de reduir-les a partir de la generació d’in-
tervencions socials i sanitàries basades en l’evidència.


3. Avaluar l’efectivitat del model de recerca en salut en 
quant al seu equilibri entre les inversions en els projec-
tes de les institucions i empreses del sector, i el retorn 
social de les mateixes.


4. Donar el suport suficient, econòmic i logístic al des-
envolupament tecnològic, la innovació i la transferèn-
cia de coneixement dels hospitals, empreses i institu-
cions vinculades al camp de les tecnologies mèdiques.


5. Afavorir el procés de transferència del coneixement 
científic i/o tecnològic generat en els ens de titularitat 
pública (universitats, hospitals, centres de recerca) fins 
la seva arribada al mercat, convertint-los en nous pro-
ductes i serveis. Així mateix, aquests organismes es 
responsabilitzaran del seguiment i de la transparència 
d’aquesta transferència de coneixement.


6. Impulsar una perspectiva multidisciplinar i integra-
da de la investigació en Ciències de la Salut, tot recol-
zant el desenvolupament de la recerca i la innovació en 
les diferents professions sanitàries i que vagi més enllà 
de l’àmbit de la biomedicina.


7. Adoptar les mesures necessàries per què els profes-
sionals investigadors dels centres sanitaris del sistema 
català de salut tinguin els mateixos drets i reconeixe-
ment que els investigadors i investigadores de les uni-
versitats i els centres CERCA.


Proposta de resolució 6. Salut Pública


La salut de les persones té veure amb determinants 
socioeconòmics i amb molts altres determinants que 







 4 | Sessió plenària 56 · GP SOC


tenim al nostre voltant en la vida diària que són modi-
ficables, fonamentalment el nostre estil de vida (com 
ens alimentem, característiques de la feina, si estem 
sotmesos a estrès, si som fumadors o no, si fem acti-
vitat física,...) i el medi ambient que ens envolta (pol-
lució, soroll, radiacions diverses, contaminants,...), a 
més de les característiques biològiques i genètiques de 
cadascú que no podem modificar.


Aquests determinants, que influeixen en la salut de les 
persones, també produeixen desigualtats en la seva sa-
lut que poden ser reduïdes a través de polítiques pú-
bliques de salut. Cal elaborar un mapa de la salut i les 
seves desigualtats a Catalunya. A partir d’aquest diag-
nòstic, desenvolupar programes de salut comunitària 
que redueixin les desigualtats en salut dels territoris 
on són més necessaris. Cal prioritzar la prevenció. És 
molt rentable invertir en temes de foment de salut de 
forma sostinguda i amb un criteri d’aplicar polítiques 
de proximitat.


Cal incorporar doncs el concepte de salut a totes les 
polítiques donat que els determinants de la salut són 
molt amplis.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Acabar amb la política erràtica i reactiva del Depar-
tament de Salut en matèria de Salut Pública, impulsant 
polítiques efectives de prevenció, promoció i vigilàn-
cia de la salut.


2. Prioritzar la prevenció de la malnutrició i de les 
desigualtats en salut derivades de la pobresa i la pre-
carietat social mitjançant la recuperació i/o suficient 
dotació, entre d’altres, dels Programes d’Atenció Do-
miciliària per Nadons, el Programa de Salut i Escola i 
altres Programes de Salut Comunitària, així com dels 
programes de salut mental, que han de permetre la de-
tecció i actuació davant de casos de malnutrició i de 
l’increment dels trastorns mental com a conseqüència 
de la crisi. Amb aquest objectiu, elaborar un mapa de 
la salut i les seves desigualtats a Catalunya.


3. Garantir l’atenció sanitària dels infants incorporant 
a la cartera de serveis les atencions sanitàries buco-
dentals i de dèficits sensorials, importants per al des-
envolupament dels menors, i ampliant els programes 
de salut mental per a infants i joves.


4. Integrar el conjunt dels serveis de salut pública, afe-
gint als de protecció de la salut i als de la seguretat ali-
mentària els relatius a la vigilància de la salut pública, 
a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut, 
per a donar respostes adequades a les necessitats de 
la nova societat i estar atents a les situacions de més 
desigualtats, afegint-hi també la salut laboral i la salut 
mediambiental.


5. Concretar la cartera de salut pública, liderada des 
de l’atenció primària, en els propis centres de salut i 


en la comunitat (centres educatius, de lleure, socials, 
cívics, etc.).


6. Generalitzar la consultoria de psicòleg i psiquiatra 
a l’atenció primària a tot Catalunya abans que acabi 
el 2015.


7. Completar la implementació del Codi Risc Suïcidi a 
tot Catalunya abans que acabi el 2015.


8. Blindar les polítiques públiques de promoció i de 
prevenció entorn la salut sexual, afectiva i reproducti-
va així com la promoció d’hàbits i conductes afectives 
i sexuals saludables, amb actuacions a nivell universal 
(en l’àmbit escolar, comunitari i sanitari) i també a ni-
vell específic en població vulnerable.


9. Impulsar campanyes informatives, de caràcter peri-
òdic, en relació a la importància i beneficis de la vacu-
nació, que contribueixi a eliminar creences sense ba-
se científica que posen en risc la salut dels catalans i 
catalanes.


10. Recuperar la personalitat jurídica pròpia de l’Agèn-
cia de Salut Pública com a instrument polític i tècnic 
per a una actuació coordinada i eficaç en salut pública, 
amb entitats territorials i sectorials.


11. Garantir la realització i publicació, amb caràcter 
bianual, d’un informe específic de Salut Pública per 
part de la Central de Resultats, així com l’actualització 
i publicació anual de l’informe «Determinants socials 
i econòmics de la salut» de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya.


Proposta de resolució 7. Vacunes 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. D’acord amb la comunitat científica, implantar un 
calendari de vacunes obligatòries i gratuïtes, amb una 
atenció especial a aquelles malalties amb alta mortali-
tat i morbiditat i que suposin un risc per la salut públi-
ca, i establir els mecanismes legals pertinents perquè 
la vacunació dels infants sigui un fet.


2. Liderar dins el Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut un acord entre les comunitats autò-
nomes per treballar en la mateixa direcció.


Proposta de resolució 8. Equipaments i 
inversions


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Presentar en tres mesos un Pla d’Inversions tecno-
lògiques (reposicions i renovacions) i arquitectòniques 
(nous centres i reformes) del Sistema de Salut de Ca-
talunya 2015-2020, partint dels Plans anteriors, con-
cretant les inversions per cada una de les regions sani-
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tàries i el Pla corresponent de finançament, per tal de 
garantir el manteniment i millora de les infraestructu-
res, la renovació tecnològica i la incorporació de noves 
tecnologies.


2. Garantir al pressupost dels centres de l’ICS els re-
cursos necessaris adreçats a inversions en infraestruc-
tures i renovacions tecnològiques per tal de garantir el 
manteniment de la capacitat de resolució dels centres 
d’acord amb el seu nivell d’especialització.


3. Continuar el Pla d’inversions previstes per l’Hos-
pital Joan XXIII, especialment pel que fa a la setena 
planta i la construcció d’un nou edifici de consultes 
externes.


4. Mentre no es porti a terme la construcció del nou 
Hospital Josep Trueta de Girona, garantir l’adequat 
manteniment per al seu bon funcionament de les instal-
lacions de l’actual.


5. Posar en funcionament el Centre d’Alta Resolució 
(CAR) de La Granja de la ciutat de Tarragona abans 
de l’estiu de 2017 per tal d’incrementar els dispositius 
sanitaris amb alta capacitat de resolució.


6. Recuperar immediatament els serveis suprimits 
dels CAPs en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
i especialment al CAP Guineueta, així com garantir 
el finançament necessari per a l’inici de les obres de 
construcció, rehabilitació o per a la posada en funcio-
nament, dins l’any 2015 dels següents equipaments de 


salut: CAP Vila de Gràcia, CAP Carreres Candi - Joan 
de Sada, CAP Isabel Roig, CAP a l’Illa d’Equipaments 
del Mercat del Guinardó, el nou centre de Salut Men-
tal de Gràcia, CAP del Parc i La Llacuna, CAP Bar-
celoneta, CAP Casc Antic / Rec Comtal i CAP Vila 
Olímpica.


7. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de les obres de l’Hospi-
tal del Mar, l’ampliació de l’Hospital Clínic i l’equi-
pament dels nous quiròfans de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, per a recuperar el nivell de transferències 
corrents pel Consorci Mar.


8. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de les obres de l’Hospi-
tal de Bellvitge, i en concret, del nou servei d’urgènci-
es, dels quiròfans i del servei de reanimació, permetent 
el drenatge amb celeritat a les diferents unitats quirúr-
giques i de tractament.


9. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de l’Hospital de Vila-
decans.


10. Iniciar els treballs per a la construcció del nou 
Hospital Ernest Lluch, de Montcada i Reixach.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC
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Propostes de resolució presentades  
pel GP CiU, GP ERC (reg. 119457)


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 estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre el sistema sanitari públic de salut (tram. 
255-00008/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució 1. Model sanitari  
i contractació amb els centres del Siscat


1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al model sa-
nitari català: 


a. Posa en valor la qualitat del sistema públic de salut 
de Catalunya i la voluntat de promoure el consens i 
l’acord polític per a garantir una sanitat pública uni-
versal, equitativa i de qualitat per a tots els ciutadans 
de Catalunya, com a eix essencial de l’Estat del Ben-
estar i de la cohesió social en el marc d’un model sa-
nitari propi d’arrelament històric, social i territorial de 
Catalunya, donant així compliment al capítol XVIII.1 
de la Resolució 776/X del Parlament de Catalunya que 
insta a la Comissió de salut a rebre formalment el do-
cument de bases per al Pacte Nacional de Salut enco-
manat pel Parlament en la seva Moció 3/X.3 i entrat al 
Parlament en data 28 de març de 2014.


b. Declara com a prioritat màxima un acord ampli per 
millorar el finançament de les polítiques de salut, per tal 
de garantir que el model sanitari català podrà fer front 
als reptes de futur que se’ns plantegen a l’hora que ga-
ranteix el caràcter universal i els principis d’equitat i 
qualitat. Així doncs, el compromís que la recuperació 
econòmica ha de permetre reduir el diferencial de des-
pesa sanitària pública de prop de 2 punts del PIB amb 
els països de la UE-15.


c. Insta el Govern de la Generalitat a lliurar al Parla-
ment de Catalunya tota la documentació necessària per 
fer el debat tenint en compte les dades actualitzades 
del Siscat sobre derivacions, activitat privada, incom-
patibilitats, participació territorial, governança del sis-
tema i les institucions, tal com es va demanar a la mo-
ció 277/X del Parlament de Catalunya.


d. Declara que totes les forces polítiques que donin su-
port a les propostes de resolució que siguin aprovades 
en el marc d’aquest debat monogràfic de salut es com-
prometen a donar continuïtat als compromisos durant 
la propera legislatura.
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2. El Parlament de Catalunya, pel que es refereix a la 
contractació amb els centres del Siscat: 


– Tenint en compte que amb l’entrada en vigor de la Di-
rectiva 2014/24/UE, del Parlament europeu i del Con-
sell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pú-
blica i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE 
(DOUE L94, de 28.3.2014), s’ha obert un període de 
transposició d’aquesta Directiva per part dels diferents 
Estats membres de la Unió Europea, que conclou el 
dia 18 d’abril de 2016.


– I que l’exposició de motius de la Directiva esmentada 
diu expressament que, atenent la importància del con-
text cultural i el caràcter delicat dels serveis d’atenció 
a les persones (sanitaris, socials i educatius), ha d’ofe-
rir-se als Estats membres un ampli marge de maniobra 
per organitzar l’elecció dels proveïdors dels serveis de 
la manera que considerin més oportuna i, per això, les 
normes de la Directiva tenen en compte aquest impe-
ratiu en imposar solament l’observança dels principis 
fonamentals de transparència i igualtat de tracte i en 
assegurar que els poders adjudicadors puguin aplicar, 
per a l’elecció dels proveïdors d’aquests serveis públics 
essencials, criteris de qualitat específics.


– Així com que corresponen a les Comunitats Autò-
nomes les competències de desplegament legislatiu, 
execució i control dels serveis sanitaris, socials i edu-
catius, incloent la competència d’organització dels ser-
veis esmentats, i és per això que les Comunitats Autò-
nomes, poden, mitjançant una norma amb rang de llei, 
desplegar les previsions dels articles 74 a 77 de la Di-
rectiva assenyalada, per tal d’adequar la contractació 
dels serveis públics d’atenció a les persones (sanitaris, 
socials i educatius) a les peculiaritats dels models de 
salut, social i educatiu propis de cadascuna d’elles.


– I comptant que en l’àmbit sanitari, aquesta llei tin-
dria per objecte l’ordenació de les prestacions sanità-
ries del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública 
de Catalunya (Siscat) i hauria de garantir la continuïtat 
del model organitzatiu sanitari propi del país establert 
a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya, i les seves disposicions concordants.


– Com també que per tal d’endegar el procés conduent 
a l’aprovació d’aquesta llei cal crear un grup de treball 
integrat per experts, tant en matèria sanitària com con-
tractual, que en un període no superior a sis mesos re-
dacti les bases del pertinent avantprojecte de llei.


– D’altra banda, i fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei 
reguladora de l’ordenació de les prestacions sanitàri-
es del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública 
de Catalunya (Siscat), escau mantenir vigents els ac-
tuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats 
per a la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària, 
sociosanitaris i de salut mental, inclosos els d’atenció 
a les drogodependències, d’utilització pública d’àmbit 
comunitari, regulats en el Decret 196/2010, de 14 de 
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desembre, del Siscat, per tal de no desvirtuar l’aplica-
ció de la llei esmentada.


– Així com vistes les mocions del Parlament de Ca-
talunya 159/X, sobre l’atenció primària de salut, 
i 190/X, sobre la situació de la sanitat, en les quals 
s’insta el Govern a evitar la convocatòria de concursos 
públics per a la gestió de les àrees bàsiques de salut, 
i l’Informe del grup de treball creat a l’empara de la 
Moció 3/X del Parlament de Catalunya, sobre les po-
lítiques de salut, proposant un nou marc normatiu de 
contractació que estableixi els criteris vinculants en la 
contractació pública que permetin preservar les espe-
cificitats del model públic actual del nostre estat del 
benestar.


Insta el Govern de la Generalitat a aprovar un acord de 
govern que permeti: 


a. Autoritzar la creació d’un grup de treball, integrat 
per experts en matèria sanitària i de contractació, de-
signats pel titular del Departament competent en ma-
tèria de salut, encarregat d’elaborar, en un període mà-
xim de sis mesos, les bases d’un avantprojecte de text 
normatiu que transposi la Directiva europea 2014/24/
CE de serveis en allò que correspon a la contractació 
de serveis sanitaris del Siscat en el marc d’una llei ca-
talana de contractació de serveis sanitaris i socials 
d’atenció a les persones.


b. Autoritzar que els actuals convenis, contractes i au-
toritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis 
sanitaris d’atenció primària, sociosanitaris i de salut 
mental inclosos els d’atenció a les drogodependències, 
d’utilització pública d’àmbit comunitari es mantinguin 
vigents fins a l’entrada en vigor i implementació de la 
llei esmentada.


Proposta de resolució 2. Greuges de l’Estat 


El sistema sanitari públic de Catalunya pateix un sub-
finançament crònic fruit del dèficit fiscal de Catalu-
nya, de les mancances del sistema de finançament au-
tonòmic, de la manca de recursos que l’Estat espanyol 
destina a l’actual Sistema Nacional de Salut i de les 
contínues deslleialtats institucionals del Govern de 
l’Estat en aspectes tan fonamentals com el finança-
ment de noves prestacions o els mecanismes de com-
pensació de l’atenció a pacients provinents d’altres co-
munitats autònomes.


El problema del dèficit estructural sanitari, valorat per 
les CCAA en un 10% dels pressupostos, no s’ha re-
solt amb el sistema de finançament autonòmic actual 
i s’ha agreujat per la inactivitat del Govern estatal que 
es va comprometre a prendre mesures amb un impac-
te superior als 7.267 M€ (1.163 M€ a Catalunya), que 
majoritàriament no s’han dut a la pràctica, i en canvi 
ha pres mesures que han suposat increments de des-
pesa per a Catalunya, com l’increment de l’IVA dels 


productes sanitaris (58 M€), l’aprovació sense finança-
ment estatal dels nous tractaments per a l’hepatitis C 
(190 M€) o la manca de compensació de gran part de 
l’atenció sanitària prestada a malalts desplaçats d’al-
tres CCAA (53 M€). També ha reduït aportacions que 
feien el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
mitjançant els fons finalistes per a programes sanitaris 
que des de l’any 2010 s’han reduït un total de 39 milions 
d’euros, i la Seguretat Social (INSS), que ha reduït les 
aportacions del conveni per al control de la incapacitat 
temporal en 47 M€ entre 2010 i 2014.


Per tot l’exposat, el Parlament de Catalunya: 


1. Constata la continuació d’una actitud constant de 
deslleialtat de l’Estat espanyol cap a Catalunya, que 
es tradueix en un augment de les dificultats pressupos-
tàries de la Generalitat en tots els àmbits, incloent el 
sanitari.


2. Reprova l’actitud de supèrbia i vulneració del marc 
institucional establert, en aprovar el 28 de maig el Pro-
jecte de Llei Orgànica de modificació de la LOFCA 
i de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb substancial impacte sobre el marc ins-
titucional sanitari, sense debatre, i ni tan sols informar 
al Consell de Política Fiscal i Financera, marc de rela-
ció entre l’Estat i les Comunitats Autònomes en l’àm-
bit de la coordinació i el finançament autonòmic.


3. Davant d’aquest escenari i mentre no s’assoleixi la 
plena sobirania fiscal i una eventual assumpció de les 
plenes competències i capacitats en l’assignació de re-
cursos i el finançament de prestacions del sistema de 
salut de Catalunya, insta el Govern a reclamar al Go-
vern de l’Estat que: 


a. Millori el finançament autonòmic reconeixent, en-
tre altres greuges, el dèficit estructural del SNS i ade-
qüi els límits de dèficit entre nivells d’Administracions 
Públiques, Estat i CCAA.


b. Garanteixi, d’acord amb el principi de lleialtat insti-
tucional, el finançament específic per a les noves presta-
cions (com per exemple, el tractament farmacològic de 
l’hepatitis C, que podria arribar als 190 M€ a finals del 
2015 per a Catalunya).


c. Eviti la centrifugació del dèficit a les CCAA, com-
pensant la major despesa sanitària que aquestes estan 
suportant amb l’increment realitzat pel govern estatal 
dels tipus d’IVA aplicables als productes sanitaris a 
partir de 2015, ja que l’increment de recaptació que 
se’n deriva resta en mans de l’Estat i no repercuteix en 
el finançament de les CCAA.


d. Compleixi el mandat de la Llei General de Sanitat de 
compensar l’atenció sanitària a pacients desplaçats en-
tre CCAA amb instruments de compensació basats en 
la informació d’activitat sanitària ja existent, sense en-
carir els costos administratius associats a aquesta com-
pensació i evitant traslladar el problema al pacient.
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e. Incrementi els fons finalistes provinents de l’Estat 
per a finançar programes sanitaris (drogodependèn-
cies, malalties emergents, VIH, malalties rares, etc.) i 
del conveni de control de la incapacitat temporal, que 
s’han reduït des del 2010.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir un finançament públic en salut suficient i sosteni-
ble, sobre la base del marc pressupostari previst a mig 
termini per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, un or-
dre de prioritats en la distribució dels futurs recursos 
públics per partides de despesa que prioritzi els resta-
bliment de les cobertures socials en els àmbits educa-
tiu, sanitari i social, un cop restituïts els ajustaments 
practicats als sous dels treballadors públics, amb l’as-
piració, atenent al nivell de riquesa del país, de fer 
convergir el nivell de despesa amb la dels països amb 
un PIB/càpita i sistema sanitari similar, un cop assoli-
da la plena sobirania fiscal.


Proposta de resolució 3. Lluita contra  
el càncer i codis d’atenció a les emergències


De l’eficiència en la lluita contra el càncer i els codis 
d’atenció a les emergències en depèn l’esperança de vi-
da de la ciutadania, per això, pel que fa a la lluita con-
tra el càncer cal tenir en compte: 


La tendència evolutiva del càncer a Catalunya mostra 
un increment d’entorn del 20% de casos entre el 2010 
i el 2020, en bona part atribuïbles a l’envelliment de 
la població catalana. Un altre factor explicatiu és l’im-
pacte del tabaquisme en les dones, com demostra l’in-
crement del càncer de pulmó i altres tumors relacio-
nats amb el tabac. Aquest impacte, juntament amb la 
millora de la supervivència, els avenços de la recer-
ca oncològica i en la prevenció així com la necessitat 
d’adaptar les organitzacions assistencials als nous rep-
tes plantejats, fa necessari establir nous objectius en 
l’atenció del càncer.


El problema plantejat pel càncer requereix d’una estra-
tègia que combini tots els possibles nivells d’interven-
ció, des de la prevenció fins el tractament i la pal·liació, 
tot i tenint present que sense continuar promovent la 
recerca, els avenços obtinguts fins ara poden estan-
car-se. Les recomanacions europees i de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut de forma sistemàtica proposen 
integrar en un pla global les estratègies de prevenció 
primària, de cribratge, d’atenció oncològica (incloent, 
atenció psicosocial i pal·liativa), de recerca i els siste-
mes d’informació.


Si algun tret característic està emergint en la lluita con-
tra el càncer a Europa és la necessitat de definir una 
millor coordinació assistencial entre tots els diferents 
professionals i organitzacions assistencials implicats en 
l’atenció oncològica, amb un èmfasi singular en: 


– l’atenció multidisciplinària com eix del model d’aten-
ció dels pacients amb càncer,


– les xarxes assistencials com a model de treball per 
coordinar els nivells sanitaris i les organitzacions al 
territori,


– la necessitat de disposar de centres de referència amb 
capacitat de competir internacionalment en la combi-
nació de recerca i atenció que requereix volums de pa-
cients elevats i combinar la tecnologia avançada i la 
capacitat de recerca amb una proximitat al pacient,


– una major rellevància de les necessitats dels pacients 
que han sobreviscut a la malaltia, tant des del punt psi-
cosocial com de necessitat d’avaluar els efectes adver-
sos del tractament,


– la importància de disposar de sistemes d’informació 
que permetin avaluar els resultats clínics per a garantir 
una apropiada qualitat assistencial.


L’atenció oncològica incrementa progressivament la 
seva complexitat degut al nombre d’especialitats que 
han de prendre part en el procés diagnòstic i terapèu-
tic, així com al continu progrés efectuat per la recerca, 
que té com a conseqüència un continuat flux d’innova-
cions en tots els àmbits assistencials i en els resultats 
clínics. Tots aquests factors han fet que l’organització 
de l’atenció oncològica sigui un repte per als serveis 
sanitaris, especialment pel que suposa de necessitats 
de coordinació dels diferents professionals sanitaris i 
dels nivells assistencials implicats al llarg del procés 
assistencial del pacient durant el diagnòstic, el tracta-
ment i el seguiment un cop finalitzat el tractament.


Alguns temes transversals rellevants són: 


– l’atenció multidisciplinària en la decisió terapèutica i 
el seguiment dels seus resultats, 


– la integració dels diferents serveis assistencials im-
plicats, 


– l’establiment dels centres de referència europeus per 
a tumors rars i/o procediments de baixa freqüència,


– la potenciació de programes de recerca clínica i trans-
lacional que permetin innovar i aprofundir en el conei-
xement de la malaltia i millorar la qualitat de l’assistèn-
cia als malalts, i 


– l’avaluació de la qualitat de l’atenció oncològica.


I pel que fa als codis d’atenció a les emergències: 


Els codis, que es van crear per millorar la resposta a 
determinades situacions d’emergència, consisteixen en 
un mecanisme d’activació d’un seguit de dispositius 
assistencials coordinats en xarxa, amb una important 
participació del SEM, que, de forma organitzada i per 
territori i, seguint un protocol estricte comú, presten 
serveis en la fase més aguda de malaltia, ofereixen les 
millors opcions terapèutiques i aconsegueixen els mi-
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llors resultats de salut possibles en termes de supervi-
vència i qualitat de vida.


El codi IAM s’activa en situacions de sospita d’un in-
fart agut de miocardi (IAM) que presenta unes deter-
minades característiques en el que el temps de respos-
ta fins el seu tractament, que sovint implica la ràpida 
repermeabilització del vas obstruït, és fonamental per 
a la supervivència i el pronòstic del pacient. Aquest 
tipus d’infart suposa aproximadament el 40% dels in-
farts que es produeixen a Catalunya.


El Codi Ictus, assegura que amb l’activació del codi 
el pacient amb ictus agut es trasllada a l’hospital més 
proper amb capacitat per administrar el tractament 
trombolític endovascular (TEV). L’esforç de tots els 
professionals implicats (SEM/112, urgències, neurò-
legs vasculars, etc.) ha fet que el nombre d’activaci-
ons augmenti any rere any i que la taxa de tractaments 
trombolítics a Catalunya sigui de les més altes d’Eu-
ropa, amb resultats clínics dintre dels estàndards de 
qualitat recomanats.


El Codi Pacient Politraumàtic (PPT). El Registre de 
pacients amb traumatisme greu (TraumCat) està im-
plantat actualment en els 18 hospitals que atenen paci-
ents amb trauma greu. L’any 2014 s’han registrat 1.744 
casos, el 5% dels quals són traumatismes intencionals 
(agressió/autòlisi). Entre els traumatismes no intenci-
onals, un 40% són accidents de trànsit, un 20% són 
precipitacions i un 3% correspon a agressions. La taxa 
de mortalitat global ha estat d’un 5%, amb una cla-
ra relació amb la gravetat del traumatisme i l’edat del 
pacient.


El Codi Risc Suïcidi es va començar a desplegar en el 
transcurs de l’any 2014, d’acord amb el pla d’implanta-
ció. Els seus objectius principals són disminuir la mor-
talitat per suïcidi, augmentar la supervivència de la 
població atesa per conducta suïcida i prevenir la repe-
tició de temptatives de suïcidi en els pacients d’alt risc.


Codi sèpsia greu, la sèpsia greu és una síndrome comple-
xa, induïda per un procés infecciós que pot evolucio-
nar a xoc sèptic en el cas que el pacient no respongui 
bé al tractament. Es considera que a Catalunya la sèp-
sia greu pot afectar cada any uns 250 pacients/100.000 
habitants, dels quals fins un 20% poden ingressar a 
Unitats de Cures Intensives (UCI). Té una mortalitat 
global del 20% entre els pacients afectats, que s’in-
crementa en un 15% per cada òrgan afectat Per això 
es fa necessari donar una resposta òptima, en termes 
de resolució i qualitat, tenint en compte els criteris de 
proximitat territorial i complexitat assistencial de ca-
da cas, de forma que s’aconsegueixi una alta qualitat i 
equitat en l’accés i en els resultats.


Per tot això:


1. El Parlament de Catalunya constata la conveniència, 
amb l’objectiu de millorar la supervivència dels malalts 
oncològics, de plantejar tot un seguit d’objectius pràc-


tics, incardinats en la realitat sanitària i investigadora 
catalana, per centrar el desenvolupament futur en la ne-
cessitat de millorar la coordinació assistencial, evitar 
la duplicitat de recursos, consolidar la recerca epide-
miològica i clínica i enfortir els serveis d’atenció on-
cològica. En aquest sentit, insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les següents actuacions de forma 
prioritària: 


a. Generalitzar el cribratge per càncer colorectal a Ca-
talunya a la població d’entre 50 i 69 anys, amb l’ob-
jectiu de reduir la incidència i la mortalitat d’aquest 
tipus de càncer, de forma que a finals de l’any 2016 
s’hagi iniciat el cribratge en tot el territori de Catalu-
nya, d’acord amb el Pla contra el Càncer aprovat re-
centment.


b. Establir una xarxa catalana d’atenció oncològica 
amb una millor coordinació en el reconegut assisten-
cial dels pacients.


c. Consolidar el model de centres de referència tercia-
ris per a patologies oncològiques de baixa freqüència i 
la seva avaluació.


d. Concentrar el diagnòstic molecular del càncer en cen-
tres amb expertesa acreditada.


e. Implementar el Registre de tumors pediàtrics i ado-
lescents.


2. Amb l’objectiu de mantenir i millorar els bons ín-
dexs de supervivència i l’impacte en la qualitat de vida 
de la població de Catalunya, cal consolidar la imple-
mentació dels diferents codis d’atenció a les emergèn-
cies, reduint els temps de resposta i incrementant el 
percentatge de pacients que reben el tractament en el 
temps adequat. En aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de la Generalitat a: 


a. Avaluar el funcionament i els resultats del Codi In-
fart Agut de Miocardi (IAM) per mantenir la tendèn-
cia de millora progressiva.


b. Pel que fa al Codi Ictus, definir els requisits que han 
de tenir els centres que poden realitzar els tractaments 
trombolítics endovasculars (TEV), acreditar-los, re-
ordenar els circuits de derivació, definir objectius per 
garantir el temps adequat en l’aplicació d’aquestes tèc-
niques, i monitorar i avaluar el seu grau de compli-
ment.


c. Quant al Codi Pacient Politraumàtic (PPT), millorar 
l’exhaustivitat i qualitat del registre de pacients amb 
traumatisme greu, implantar el webservice en els hos-
pitals que enregistren casos i revisar el programa ac-
tual de formació dels professionals implicats, actual-
ment liderada per diferents organitzacions i entitats.


d. Estendre el Codi Risc Suïcidi al conjunt de Cata-
lunya al llarg de l’any 2016, amb les mateixes carac-
terístiques actuals i, en una segona fase, treballar en 
la vinculació del Registre amb la història clínica com-
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partida, el SEM i els sistemes d’informació dels ser-
veis assistencials.


e. Definir i coordinar les mesures necessàries per la 
implantació del codi sèpsia greu durant el 2015 com a 
nou codi d’emergències mèdiques.


Proposta de resolució 4. Cobrament a tercers 
per assistència sanitària 


Com a conseqüència de la Moció 54/X del Parlament 
de Catalunya, sobre el cobrament a tercers del siste-
ma sanitari públic, es van crear dos grups de treball 
per analitzar els costos i els aspectes jurídics relaci-
onats amb la millora de la facturació a asseguradores 
de trànsit, mútues laborals i altres tercers obligats al 
pagament. El grup de treball de costos va realitzar di-
versos treballs i va concloure que des del 2012 s’ha 
produït un increment dels ingressos de tercers per 
l’aprovació de preus públics de l’ICS per GDR, que 
constitueixen la millor aproximació actual dels costos, 
per l’esforç fet pels hospitals en millorar els proces-
sos de facturació i cobrament, i pels increments supe-
riors a l’IPC que s’han obtingut en les negociacions del 
Conveni UNESPA d’accidents de trànsit. Per eliminar 
el diferencial entre els preus públics, que són l’aproxi-
mació existent al cost real, i les tarifes UNESPA cal 
fer propostes per incloure en futurs convenis: els con-
ductors de moto en cas d’accident amb vehicle únic, 
prestacions de cirurgia major ambulatòria, activitat 
d’hospitalització per procés (GRD) i altres possibles 
millores (revisió límit temporal, despeses de farmàcia, 
pròtesis, etc.). i per tant és necessari continuar els tre-
balls d’aquest grup de costos per poder planificar un 
nou conveni que millori molt substancialment el resca-
balament de despeses.


El grup de treball jurídic va analitzar propostes de can-
vis legislatius per impulsar i facilitar el rescabalament 
de despeses als tercers obligats al pagament, i la ne-
cessitat d’aprofitar la reforma del sistema per a la valo-
ració dels danys i perjudicis causats a les persones en 
accidents de circulació, actualment en tramitació en el 
Congrés dels Diputats, que inclou millores per la Sa-
nitat Pública gràcies a les reivindicacions fetes per les 
Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit.


Donats els canvis imminents d’aquesta reforma, és ne-
cessari iniciar un estudi de totes les seqüeles que ge-
neren despeses assistencials futures després de l’esta-
bilització de la lesió, i determinar quina és la mitjana 
del cost anual de cadascuna de les seqüeles per poder 
garantir el veritable rescabalament del seu cost que pot 
representar una important capitalització d’ingressos 
per la Sanitat Pública.


Per avançar més en aquest àmbit, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar per-
què els centres del Sistema sanitari integral d’utilitza-
ció pública (Siscat) prenguin les mesures pertinents 


per tal que la facturació dels serveis prestats a càrrec 
de tercers obligats a pagar-los permeti el correcte rein-
tegrament d’aquests serveis i, d’aquesta manera, aug-
mentin els recursos econòmics del sistema sanitari pú-
blic, tal i com es recollia a la Llei 2/2015, de l’11 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015.


Per tal que això sigui possible, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat a: 


1. Promoure amb urgència, conjuntament entre el De-
partament de Salut i el Departament d’Economia, els 
canvis legislatius necessaris, per a donar compliment 
a tot allò aprovat pel Parlament, sigui amb un equip de 
treball intern o extern per a plantejar el dictamen jurí-
dic de tots els canvis legislatius necessaris per al res-
cabalament correcte als tercers obligats a pagament. 
Aquest canvi legislatiu haurà de deixar constància que 
la sanitat pública és sempre part implicada i, per tant, 
ha de rebre el reintegrament per l’assistència sanitària 
de l’episodi i l’assistència futura. La culpabilitat no-
més pot incidir en la indemnització per dany moral o 
dany patrimonial de la víctima, mai sobre l’assistència 
sanitària pública.


2. Continuar impulsant les actuacions necessàries per 
tal de reclamar als tercers obligats (les mútues d’acci-
dents de treball i asseguradores d’accidents de trànsit) 
l’import de les despeses a les que legalment estaven 
obligades a fer-se càrrec i que hagi assumit el Servei 
Català de la Salut.


3. Dur a terme les actuacions necessàries davant el Mi-
nisteri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per tal que 
la Generalitat de Catalunya s’integri en la Comissió de 
seguiment del sistema d’avaluació, prevista en l’avant-
projecte de llei de reforma del sistema per a la valo-
ració dels danys i perjudicis causats a les persones en 
accidents de circulació, amb la finalitat de promoure 
que les quantitats que tinguin dret a rescabalar els Ser-
veis de Salut, per part de les companyies assegurado-
res, s’ajustin a la mitjana dels costos promitjos reals i 
s’actualitzin progressivament.


4. Impulsar, en el marc del grup de treball de costos, 
creat a partir de la Moció 54/X del Parlament de Ca-
talunya, l’estudi per tal de quantificar el cost d’assis-
tència sanitària futura segons seqüela seguint la Tau-
la d’indemnització màxima anual d’assistència futura 
que s’aprovi a la Llei de reforma del sistema per a la 
valoració dels danys i perjudicis causats a les persones 
en accidents de circulació. Així com fer un estudi so-
bre quines altres seqüeles es podrien incloure, a més a 
més de les 75 que hi ha en aquesta taula, en una regu-
lació dins el marc català.


5. Impulsar, en el marc del grup de treball de costos, 
l’estudi per tal de quantificar el cost en despesa far-
macèutica i/o material ortoprotèsic i d’osteosíntesi o 
qualsevol altre material necessari en l’assistència, per 
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tal de poder impulsar els canvis necessaris per al res-
cabalament d’aquesta despesa.


6. Un cop s’hagi aprovat la Llei de reforma del siste-
ma per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, per tal que es 
pugui cobrar l’assistència sanitària futura segons les 
seqüeles, instar a la revisió dels convenis signats amb 
UNESPA.


7. Impulsar que el Servei Català de la Salut, en col·la-
boració amb diferents centres del sistema, abans de 
que acabi l’any faci un estudi de costos que compari 
el cost real de l’assistència a pacients amb lesions molt 
greus com a conseqüència d’accidents de trànsit amb 
el que costaria si es fes segons els preus públics apro-
vats, i que el compari també amb la facturació a partir 
dels convenis signats amb les asseguradores de trànsit. 
L’objectiu és un millor rescabalament per part de la sa-
nitat pública dels costos derivats d’aquestes atencions.


8. Impulsar una comissió de per part del CatSalut que 
faci un seguiment sobre el rescabalament a la Mútues 
d’accidents de treball sobre aquells casos de malaltia 
i accident laboral, i en proposi els canvis necessaris 
per a assegurar que els preus o les tarifes cobreixen 
el cost de l’assistència. Aquesta comissió també haurà 
d’elaborar una proposta per tal que es pugui cobrar per 
part de la sanitat pública allò que correspon a despeses 
futures derivades del fet que va produir una situació 
d’invalidesa.


Proposta de resolució 5. Derivacions  
de pacients en llista d’espera quirúrgica  
a centres del Siscat 


Per tal de millorar la capacitat de resolució dels cen-
tres del Siscat i disminuir els temps d’espera dels paci-
ents en llista d’espera quirúrgica, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme 
les actuacions necessàries per tal de: 


1. Avaluar l’assignació de recursos als diferents cen-
tres de forma anual, adequant l’activitat quirúrgica a 
les necessitats d’atenció de la població assignada a ca-
da centre, basant-la en l’equitat territorial i ajustat al 
nivell de complexitat, amb l’objectiu que tot allò que 
es pugui fer al territori es faci al territori.


2. Adequar, a partir de l’any 2015, en les clàusules dels 
contractes, l’activitat quirúrgica tant als centres origen 
de les derivacions al llarg dels anys per donar compli-
ment als temps d’espera per intervencions amb temps 
màxim garantit, com dels centres receptors.


3. Valorar anualment la disminució del percentatge de 
les derivacions fora de l’àmbit territorial de referència, 
en la línia de facilitar la millora de la capacitat de re-
solució d’acord amb la demanda esperada.


4. Vetllar per tal que els centres del Siscat puguin com-
plir els terminis fixats en l’Ordre SLT/102/2015, de 21 
d’abril, que estableix terminis màxims de referència 
per a l’accés als procediments quirúrgics sense garan-
tia, les proves diagnòstiques i les consultes d’atenció 
especialitzada. Aquests terminis de referència s’apli-
caran en funció de la priorització establerta segons la 
situació clínica i social, i per a consultes programades 
d’atenció primària.


Proposta de resolució 6. Urgències 


L’atenció a les urgències i les emergències constitueix 
un dels àmbits clau del sistema sanitari, tant des de la 
perspectiva assistencial pròpiament dita com per l’im-
pacte social que representa.


La necessitat de respondre a una demanda de comple-
xitat mèdica creixent, donat l’envelliment progressiu 
de la població associat a una o vàries malalties crò-
niques, la cronificació de malalties i l’emergència de 
noves opcions terapèutiques condicionen les visites a 
urgències, n’augmenten la complexitat registrada en 
els darrers anys, i continuen fent necessari en molts 
casos l’ingrés en centres hospitalaris o sociosanitaris. 
A aquests aspectes sanitaris s’hi afegeixen les carac-
terístiques demogràfiques, culturals i de morbiditat 
pròpies del territori, els determinants socioeconòmics, 
l’accessibilitat als dispositius sanitaris, les expecta-
tives socials sobre la salut i l’atenció hospitalària, el 
grau millorable de satisfacció dels i les usuàries amb 
el servei que reben, així com la demanda de condi-
cions de seguretat i de benestar amb què s’ofereix la 
prestació. Tot plegat fa necessari un abordatge integral 
del procés d’atenció a urgències que s’ha d’iniciar amb 
una necessària revisió dels estàndards dels criteris de 
qualitat aplicables i dels sistemes d’avaluació, amb la 
voluntat que siguin transversals a tots els centres que 
conformen la xarxa d’atenció a la demanda urgent.


La implantació de la reforma de l’atenció primària ini-
ciada a mitjans dels anys 80 també va comportar can-
vis en les estructures d’atenció urgent de primer nivell 
i en la forma de prestar els serveis. La recent posada 
en funcionament dels Centres d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) n’és un bon exemple. Atès que, so-
vint, el desenvolupament s’ha fet de manera desigual 
segons necessitats i oportunitats específiques de ca-
da lloc i cada moment, la xarxa efectiva resulta també 
desigual entre territoris tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu.


La saturació dels Serveis d’Urgències és deguda fona-
mentalment a la permanència en aquestes àrees de pa-
cients malalts que requereixen cures i recursos d’inter-
nament, i no a l’ús dels serveis d’Urgències de forma 
inapropiada per problemes de baix nivell de gravetat. 
De fet, en els darrers anys existeix una tendència a la 
baixa en les consultes a Urgències en els centres hos-
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pitalaris, bona part de la qual seria deguda a una mi-
llor contenció de la patologia urgent no greu a nivell 
d’Atenció Primària, sense que, per altra banda, hagi 
millorat la percepció ciutadana en relació al grau de 
saturació dels serveis d’Urgència. Per tant, reduir la 
demanda dels Serveis d’Urgències probablement no 
impactaria de manera determinant en la saturació 
d’aquests serveis, més enllà de repartir la demanda en-
tre diferents dispositius d’un mateix territori.


L’experiència i les dades disponibles conclouen que un 
dels fets més determinants de la saturació en els ser-
veis d’urgències no és el factor entrada a urgències, si-
nó el retard en la sortida dels malalts que han comple-
tat el seu procés assistencial a urgències, el qual no 
suposa necessàriament la resolució del problema de 
salut que va motivar la consulta. Efectivament, segons 
fonts d’hospitals integrats en el Siscat, al voltant del 
12-13% de les urgències ateses als hospitals requeri-
ran d’un ingrés a un llit hospitalari. El problema més 
important el pateixen els pacients que esperen hores o 
dies per accedir a un llit d’hospitalització ajustat a la 
seva situació i evolució clíniques. i els que romanen en 
les unitats d’Urgències en condicions de confort i in-
timitat inadequades que no poden justificar-se des de 
la qualitat de l’atenció mèdica. El problema de la sa-
turació a les unitats d’urgències, per tant, no és exclu-
sivament intrínsec a l’organització dels Serveis d’Ur-
gències, ni n’és una condició inherent, sinó que té una 
dimensió sistèmica i es relaciona amb la falta de pre-
visió o coordinació de les necessitats d’aquesta sortida 
del servei d’urgències.


Finalment, la satisfacció o insatisfacció dels i les ciu-
tadanes amb els serveis d’urgències en general està 
fortament condicionada per la qualitat tècnica i, sobre-
tot, per la qualitat percebuda en relació a les urgències 
hospitalàries i les expectatives de la població a la qual 
s’atén.


El debat necessari per consensuar el model s’ha d’a-
frontar plantejant les alternatives sense limitacions 
conceptuals. Deixar-se portar per la visió de l’estruc-
tura de la xarxa i l’organització actuals pot limitar la 
incorporació de propostes innovadores.


Amb l’objectiu de proporcionar una resposta assis-
tencial ràpida de la urgència ajustada al seu nivell de 
gravetat, assolir una atenció urgent de qualitat, eficaç, 
segura i coordinada, enfocada en el pacient i garantir 
al ciutadà un temps límit de resolució del seu procés 
urgent que asseguri el seu confort i la seva intimitat, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Crear un grup d’experts amb l’objectiu de fer una 
anàlisi dels fluxos i dels circuits d’atenció a la urgèn-
cia, establir uns estàndards de qualitat i un sistema 
d’avaluació i elaborar un document consensuat, amb 
visió clínica i de gestió, per a poder establir uns temps 
límit de resolució del procés urgent segons nivell de 


gravetat en els pacients que finalitzen el seu procés as-
sistencial a urgències. Aquest grup d’experts haurà de 
comptar amb representants de pacients, el Servei Ca-
talà de la Salut i amb membres designats directament 
per les societats científiques corresponents.


2. El document haurà de contemplar: 


a. Una definició consensuada del procés assistencial 
que es desenvolupa en les unitats d’urgències i que in-
clogui una estandardització dels dispositius en què es 
presta aquesta atenció, així com els criteris d’accés, de 
permanència i d’alta.


b. La monitorització de les urgències a Catalunya amb 
els indicadors per fer el seguiment adequat segons allò 
aprovat a la moció 277/X del Parlament de Catalunya, 
que es detalla a continuació: 


«9. Presentar al Parlament abans de l’acabament de 
l’any una proposta d’ampliació de l’actual sistema  
de monitorització de les urgències a Catalunya. Aques-
ta proposta, que ha d’incorporar indicadors per al 
seguiment de tots els centres que conformen la xarxa 
d’atenció a la demanda urgent, ha de permetre mesu-
rar el flux i els temps de permanència dels pacients als 
dispositius d’urgències. Igualment, la proposta ha de 
tenir una clara orientació a la comparabilitat dels re-
sultats i definir estàndards de qualitat per a les dife-
rents dimensions de l’atenció urgent objecte de segui-
ment.


10. Garantir que els indicadors proposats i els objec-
tius de qualitat siguin públics i s’integrin en el contrac-
te de prestació de serveis contret pels proveïdors amb 
el CatSalut.


11. Garantir que l’òrgan competent del Departament 
ordena a tots els centres enviar els resultats dels in-
dicadors relacionats amb el sistema ampliat de mo-
nitorització de les urgències amb la periodicitat que 
pertoqui i fer-los públics mitjançant els diferents ins-
truments de retiment de comptes del Departament de 
Salut.»


c. L’objectiu de limitació del temps d’estada dels pacients 
en els serveis d’urgències segons el nivell de gravetat 
del triatge.


d. Un calendari per l’assoliment dels objectius pro-
posats pel grup d’experts pel que fa als indicadors de 
qualitat i a la limitació del temps d’estada a les unitats 
d’urgències.


e. El procediment de revisió periòdica dels indicadors 
i els objectius.


3. Un cop acabada la tasca encomanada al grup de tre-
ball, s’insta el Govern a presentar a la Comissió de Salut 
del Parlament de Catalunya, per al seu debat, el document 
resultant del treball del grup de treball. Posteriorment, i 
en base a aquest document, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a desenvolupar la norma corresponent 
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per tal d’establir temps màxim d’estada a urgències se-
gons nivell de gravetat i per acreditar la consecució dels 
estàndards de qualitat en l’atenció, contemplant tant el 
reglament per introduir incentius als contractes per la 
consecució d’aquests objectius, com el reglament de de-
núncia per part dels pacients en cas d’incompliment del 
propi sistema quan es vulnerin els temps d’espera i altres 
preceptes establerts en la norma.


4. Mentrestant, treballar a nivell de sector sanitari, con-
juntament amb els professionals, per tal de solucio-
nar els col·lapses de les urgències evitant tenir pacients 
als passadissos i agilitzant els fluxos per tal de redu-
ir el temps d’estada a urgències per garantir no només 
el dret a l’atenció a urgent en un temps raonable, sinó 
també el confort i la intimitat del pacient.


Proposta de resolució 7. Governança 


Malgrat l’article 7.2 de la LLOSC permet desenvolu-
par la provisió de serveis a partir de contractes amb 
tercers, el conjunt de l’articulat de la Llei s’orienta en 
el sentit contrari, la integració de proveïdors. El règim 
de separació de funcions i la voluntat de desenvolupar 
un model on la provisió de serveis estigui desvincula-
da orgànicament de la autoritat sanitària que planifica 
i assigna recursos a la xarxa assistencial (i ara també 
de salut pública) es recull i desenvolupa només en el 
Pla Estratègic del Servei Català de la salut.


Bona part de les limitacions actuals de la Governança 
del Sistema Sanitari català rauen en la debilitat legis-
lativa que estructura el Sistema Sanitari Català al vol-
tant del model de separació de funcions.


La substitució del contracte com a mecanisme d’assig-
nació de recursos i fixació d’objectius d’acord a una 
planificació prèvia (participada, consensuada i publi-
cada) per un pressupost, basat en els resultats econò-
mics (bons o dolents) del exercici anterior, desplaçant 
el focus de la gestió, des de la gestió assistencial a la 
gestió pressupostaria (i a prioritzar les respostes al 
control de la intervenció); ha allunyat de manera pe-
rillosa el sistema de salut de la ciutadania i dels pro-
fessionals.


El risc de percebre els Òrgans de Govern de les enti-
tats sanitàries públiques exclusivament com a òrgans 
sancionadors o administradors de la normativa públi-
ca pot allunyar perillosament la gestió de les entitats 
de l’ús òptim i racional dels recursos públics.


Entenent la governança de les institucions de respon-
sabilitat pública en «fer atractiu allò que és socialment 
convenient», cal assenyalar que l’actual marc d’apli-
cació del nou SEC–2010 ha suposat una interpretació 
més rígida i restrictiva a l’hora d’analitzar l’abast del 
control que exerceixen les Administracions públiques 
sobre les unitats institucionals, entre elles les entitats 
públiques proveïdores de serveis sanitaris.


Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


1. Adaptar el marc regulador i l’aplicació de la norma 
SEC-2010 en l’àmbit sanitari català de manera que les 
entitats proveïdores sanitàries públiques, sense sortir 
del sector administracions públiques, puguin adquirir 
la suficient autonomia de gestió per prendre decisions 
de gestió i financeres òptimes.


2. Assegurar que el model regulat de governança de 
les institucions sanitàries públiques és transparent i 
basat en el retiment sistemàtic de comptes especial-
ment pel que fa a l’explicitat dels criteris de selecció 
i elecció dels membres dels seus òrgans de govern: el 
seu nivell de responsabilitat (jurídica i patrimonial), 
els mèrits professionals, el coneixement clínic i del 
territori, el regim estricte d’incompatibilitats i la trans-
parència en els seus conflictes d’interessos.


3. Reforçar la planificació tenint en compte les neces-
sitats de salut de la ciutadania per sobre dels recursos 
instal·lats, coordinant els recursos existents per a co-
brir de la manera més eficaç aquestes necessitats de 
salut.


4. Revisar el funcionament dels Consells de Direcció 
del Departament, el Servei Català de la Salut i de tots 
els organismes directament dependents del Departa-
ment de Salut, per tal d’adequar-ne l’orientació en un 
òrgan de govern responsable de garantir l’atenció sani-
tària pública de la població.


5. Garantir la presència del coneixement assistencial i 
clínic en els òrgans de govern i direcció de les institu-
cions sanitària.


6. Constituir el nou consorci públic Hospital Clínic 
de Barcelona, que estarà integrat per la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de Barcelona i que només 
podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques 
que hi puguin col·laborar.


Proposta de resolució 8. Professionals


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Reconèixer l’esforç dels professionals de la salut du-
rant aquests últims anys i assumir el compromís de 
restituir les seves condicions laborals.


2. Promoure la Carta dels drets i deures de l’exercici 
professional en la prestació de serveis públics.


3. Considerar les societats científiques catalanes, 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, la Real Acadèmia 
de Medicina i els col·legis professionals com a refe-
rents del coneixement clínic en l’àmbit de les políti-
ques sanitàries.


4. Elaborar un Pla de reorientació de la planificació 
i ordenació de les professions sanitàries a Catalunya. 
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Aquest Pla es realitzarà amb consulta i participació 
del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya 
i com a instrument estratègic per orientar la presa de 
decisions relatives a la planificació, formació, gestió i 
desenvolupament de les professions sanitàries.


5. Desplegar el Registre de Professionals Sanitaris al 
llarg de l’any 2015, per tal de disposar d’informació 
fia ble i actualitzada per a la identificació de les neces-
sitats de professionals del sistema de salut, i com a ba-
se per a la planificació dels recursos disponibles quan-
titativament i qualitativa. Aquesta planificació haurà 
de tenir en compte aspectes com la feminització del 
sector, l’adequació de rols professionals a les noves de-
mandes assistencials i el treball interdisciplinari.


6. Fer partícips als professionals sanitaris, a través de 
la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya, en 
la planificació d’especialistes en Ciències de la Salut i 
en el desplegament dels nous models de formació sani-
tària especialitzada.


7. Impulsar el debat sobre tots aquells aspectes tractats 
en el document de bases del Pacte Nacional de Salut en 
el si del Consell de les Professions Sanità ries amb les 
societats científiques, els col·legis professio nals, els sin-
dicats i altres agents vinculats a l’àmbit de les profes-
sions sanitàries. També hauran de debatre tots aquells 
aspectes demanats pels diferents col·lectius professio-
nals al Parlament de Catalunya.


8. Garantir el compliment de la normativa d’incompa-
tibilitat per tots els professionals del sector salut.


9. Promoure una llei catalana d’ordenació de les pro-
fessions sanitàries, i desplegar l’organització necessà-
ria per a l’execució de les polítiques de planificació, 
d’ordenació i d’exercici de les professions sanitàries.


Proposta de resolució 9. Recerca


La recerca i la innovació (R+I) en ciències de la sa-
lut és un element cabdal en el progrés i benestar dels 
individus i de la població en fer possibles noves i mi-
llorades formes de prevenir, diagnosticar, tractar, re-
habilitar o pal·liar les malalties i lesions que pateixen. 
Catalunya disposa d’un alt nivell de recerca en cièn-
cies de la salut, fonamentalment portada a terme pels 
centres assistencials (hospitals, centres d’atenció pri-
mària), els centres de recerca i les universitats. Al vol-
tant dels grans hospitals universitaris s’han configurat 
instituts d’investigació sanitària amb la finalitat d’in-
tegrar la diversitat de disciplines (àmbits de coneixe-
ment) i tipus de recerca (bàsica, clínica o aplicada, sa-
lut pública i serveis sanitaris), i a la vegada afavorir el 
traspàs del coneixement científic generat a la pràctica 
assistencial.


Per al Govern de la Generalitat totes les polítiques pú-
bliques han d’estar orientades a la promoció del pro-
grés i el creixement econòmic, el benestar i la cohesió 


social. El Departament de Salut, en aquest sentit, ha 
de vetllar perquè el sistema de salut –un dels pilars de 
l’estat del benestar– sigui sostenible, cercant la màxi-
ma efectivitat i eficiència en la provisió dels serveis 
sanitaris. Pel que fa a l’R+I en ciències de la salut, cal 
optimitzar les estructures de recerca i afavorir un mi-
llor retorn de la inversió en recerca.


En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a: 


1. Elaborar un Pla de desenvolupament de la Medicina 
Genòmica a Catalunya que doni resposta a les necessi-
tats d’atenció mèdica personalitzada basada en les ca-
racterístiques genètiques particulars de les persones. El 
Pla ha de facilitar la interconnexió en els àmbits de la 
recerca, la docència i l’assistència pel que fa al desen-
volupament de la medicina genòmica, millorant les es-
tratègies de prevenció, diagnòstic i tractament de les ma-
lalties.


2. Endegar el conjunt d’actuacions necessàries per fo-
mentar la recerca clínica de manera que s’alineï amb 
els objectius de salut, es fomenti la transversalitat de 
les seves accions i es coadjuvi a canviar els estàndards 
de la pràctica clínica en un termini de temps més curt.


3. Fomentar la recerca epidemiològica i de serveis sa-
nitaris de manera que sigui la base de les noves políti-
ques de recerca en salut.


4. Fomentar la recerca oncològica d’excel·lència dins 
el Pla Contra el Càncer de Catalunya en tant que ini-
ciativa transversal i integradora que combina totes les 
modalitats de recerca (bàsica, clínica, poblacional o 
en avaluació de serveis sanitaris) amb l’assistència dels 
malalts amb càncer.


5. Desenvolupar accions que promoguin la innova-
ció dins del sistema sanitari. Aquestes accions han 
de reconèixer de forma efectiva la innovació que fan 
els professionals i les institucions que els acullen, així 
com afavorir la contractació de serveis que demostrin 
un plus d’innovació.


6. Desenvolupar l’estratègia necessària i un instrument 
centralitzat de valorització de la innovació, per a tot 
el sector biomèdic, per tal de potenciar la innovació 
aplicada que permet millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes, i alhora millorar els processos 
assistencials, posant en valor la recerca i la innovació.


7. Impulsar polítiques de recerca i innovació en l’àm-
bit de l’atenció primària, donat que en aquest àmbit és 
on rau el coneixement i la oportunitat d’investigar en 
aspectes com l’atenció a persones sanes, els problemes 
de salut més prevalents, comorbiditat i tot allò refe-
rent a l’àmbit comunitari. Impulsar també la forma-
ció d’investigadors en l’àmbit de l’atenció primària i 
el reconeixement de la recerca dins les tasques dels 
professionals.
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8. Promoure una llei catalana de recerca i innovació en 
Salut, i desplegar l’organització necessària per a l’ava-
luació i foment de la recerca, la transferència del co-
neixement i la innovació en el marc del Consell Eu-
ropeu de Bioregions i l’avaluació de l’impacte social 
dels resultats.


Proposta de resolució 10. Participació 
territorial 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Dur a terme els tràmits jurídico-administratius ne-
cessaris per tal que, en el termini de 6 mesos, es proce-
deixi al desplegament efectiu dels consells de partici-
pació territorial de Catalunya, de les regions sanitàries 
i dels sectors sanitaris.


2. Adaptar i adequar els informes periòdics de la Cen-
tral de Resultats, del Pla de Salut, del PINSAP i del 
PLAENSA a les necessitats d’informació d’aquests 
consells de participació territorial, amb la voluntat 
d’apropar i fer entenedora la informació sanitària a tots 
els agents socials implicats.


3. Desplegar la legislació actual respecte la participa-
ció ciutadana i administracions locals en el sistema de 
salut, per tal de fer una proposta de participació a tots 
els nivells i per descomptat territorialitzada per regions 
sanitàries i sectors que garanteixi que totes les veus 
són escoltades, garantint un procés deliberatiu de tot 
allò que els afecta i un procés de presa de decisions 
per part de qui n’ostenta la responsabilitat amb trans-
parència i amb retorn respecte els processos participa-
tius i deliberatius.


4. Potenciar els consells de salut fent transparent tam-
bé els criteris de selecció i elecció dels seus membres, 
aportant persones que responguin a capacitats i expe-
riència professional no necessàriament lligada a un 
càrrec en alguna altra institució.


Proposta de resolució 11. Transparència, 
avaluació i retiment de comptes 


El nostre model sanitari serà bo en tant que es com-
pleixin tres premisses indispensables per a la millora 
contínua del model: 


– Transparència. Tots els agents, inclosos els ciutadans, 
han de disposar amb transparència de la informació del 
propi sistema, per tal de poder-ne plantejar millores, 
correcció de polítiques i retiment de comptes.


– Avaluació. El model ha de ser constantment avaluat. 
L’avaluació de les polítiques públiques és essencial per 
a la millora de l’acció executiva del govern i la respon-
sabilitat de control del Parlament. Per a una correcta 


avaluació ens cal evidentment la informació però tam-
bé uns indicadors potents, clars i comparables.


– Retiment de comptes. Atès el pes en percentatge de 
recursos destinats i en impacte sobre el benestar de la 
ciutadania, les polítiques de salut ocupen un espai im-
portant entre les polítiques públiques i per això cal un 
procés de retiment de comptes, que és en definitiva 
l’avaluació de l’impacte dels recursos destinats sobre 
el benestar de la ciutadania.


Tots els nivells d’informació són rellevants per a que la 
transparència sigui efectiva. El nivell macroeconòmic, 
que emmarca el context pressupostari i les polítiques 
públiques de caràcter general i els principis bàsics del 
sistema. El nivell microeconòmic mostra les circums-
tàncies en les que es presten els serveis de salut per 
territori, per proveïdor, per servei. Però també és molt 
rellevant tot el que es refereix al nivell mesoeconòmic, 
és a dir, de la xarxa de relacions assistencials i econò-
miques entre tots els agents, en un model relacionat i 
imperfecte que ha de vetllar els conflictes d’interessos.


La complexitat de la situació de l’actual context sani-
tari a Catalunya i la necessitat d’incorporar els aven-
ços clínics i/o tecnològics al sistema sanitari públic su-
pera les possibilitats d’avaluació de cada professional 
o proveïdor de serveis. Per tant, l’aprovació i estudi, no 
només d’eficàcia, sinó del cost i l’eficiència de la inno-
vació, el seguiment dels resultats en salut de les inter-
vencions sanitàries, l’anàlisi del grau d’equitat del sis-
tema, la necessària comparació amb la resta de països 
occidentals en termes de resultats en salut i la direcció 
general de la investigació i generació de patents reque-
reix d’un paper molt més executiu, reforçat i dimensi-
onat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS).


El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
insta el Govern a: 


1. Posar a disposició de tots els agents del sector i de 
la ciutadania tota la informació en base a la publicitat 
activa, que s’haurà de fer pública en les seus electròni-
ques i llocs web de manera clara, estructurada i en for-
mat reutilitzable, organitzant la informació de manera 
que sigui fàcilment accessible i comprensible.


2. Garantir que en el sistema i la prestació dels serveis 
públics de salut i la concertació i la contractació de ser-
veis s’eviten les situacions de conflictes d’interessos.


3. Publicar, en base a la llei de transparència, tots els 
convenis, aliances estratègiques o altres formes con-
tractuals entre els diferents agents per tal de clarificar 
com es mouen els recursos un cop ja han estat assig-
nats per part del Servei Català de la Salut.


4. Revisar totes les relacions entre agents del sector sa-
lut per tal d’establir requisits d’autorització per part del 
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Servei Català de la Salut quan s’escaigui per assegurar 
l’equitat i la qualitat de les prestacions.


5. Garantir el control dels recursos públics mitjançant 
l’avaluació dels contractes, la central de balanços, la 
central de resultats i l’activitat inspectora pel conjunt 
de centres del Siscat independentment de la seva titu-
laritat.


6. Implicar els professionals sanitaris en el procés de 
definició i selecció dels indicadors que configuren el 
sistema d’informació i avaluació amb indicadors com-
parables.


7. Cercar la identificació de les millors pràctiques des-
envolupant eines de comparació, basades en els resul-
tats en salut, qualitat, eficiència i satisfacció per tal de 
promoure una constant millora del sistema, una reduc-
ció de la variabilitat de la pràctica clínica i una millora 
de la gestió clínica per afavorir també el retiment de 
comptes.


8. Reforçar l’AQuAS i dimensionar-la amb el número 
i perfil de recursos adequats per a que tingui un paper 
primordial en l’avaluació sanitària a Catalunya, gene-
rant coneixement rellevant per contribuir a la millora 
de la qualitat, la seguretat i sostenibilitat del sistema 
de salut de Catalunya, posant l’enfocament en l’avalu-
ació i utilitzant com a instruments principals la infor-
mació sanitària, el coneixement i les TIC.


9. Assegurar un marc legislatiu que permeti a l’AQuAS 
la total independència pel que fa a l’avaluació i valora-
ció de les prestacions i tecnologies mèdiques, incorpo-
rant-li l’autoritat reguladora per la presa de decisions 
en aquest àmbit.


10. Garantir que l’AQuAS basa les seves decisions en 
l’efectivitat clínica (incremental o comparada) i la re-
lació cost-efectivitat de forma explícita i transparent i 
amb total independència de les decisions que després 
pugui prendre l’executiu condicionades per altres fac-
tors.


11. Focalitzar l’activitat d’avaluació de l’AQuAS en 
l’anàlisi que pot realitzar a partir dels indicadors de 
gestió, activitat i eficàcia, en tant que han de ser el 
punt de partida d’un nou cicle de programació i intro-
ducció d’elements en el Pla de Salut vigent així com en 
la planificació prevista en un període determinat.


12. Assegurar, en el nou marc legislatiu, que l’AQuAS 
està protegida i excel·leix en les pràctiques de trans-
parència i bon govern davant els conflictes d’interès, 
els terminis del procediment d’avaluació (explícits i 
d’obligat compliment) i la possibilitat que els afectats 
(indústria, els professionals i els mateixos pacients) 
participin en el procés garantint l’existència de regles 
explícites d’al·legacions i publicitat.


13. Vetllar per tal que l’AQuAS compleixi amb els pre-
ceptes regulats en la futura llei d’igualtat que s’aprovi 
al Parlament.


Proposta de resolució 12. Política  
del medicament


Una de les partides de més pes en els pressupostos sa-
nitaris correspon a la despesa en medicaments i pro-
ductes sanitaris que a Catalunya, l’any 2014, suposa-
ren al voltant de 1.500 M€, incloent-hi la prestació 
farmacèutica a través de recepta mèdica, la medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) i la 
despesa farmacèutica de pacients ingressats en centres 
hospitalaris.


També s’han de valorar els beneficis que la utilització 
de medicaments suposa per al pacient i per al sistema, 
en termes de resultats en salut i ús racional i òptim 
d’altres recursos sanitaris.


A més, cal considerar el valor estratègic de la indústria 
farmacèutica, ja que representa un sector industrial re-
llevant a Catalunya i és motor de recerca, desenvolu-
pament i innovació (R+D+I) de la indústria catalana, 
a més de ser generadora directa i indirecta de llocs de 
treball en el nostre territori.


En l’àmbit de l’estructura institucional i el marc legis-
latiu actual de la política del medicament, cal destacar 
que les competències d’autorització, preu i condicions 
de reemborsament públic de medicaments són d’àm-
bit estatal. L’actual marc normatiu i competencial, 
malgrat les sensibles millores en coordinació i parti-
cipació de les CA en les decisions en les quals l’Admi-
nistració central de l’Estat té plenes competències, es 
generen greus distorsions al desvincular les polítiques 
de preu i els criteris d’inclusió dels medicaments i pro-
ductes sanitaris a la cartera pública de prestacions, 
amb el pagament efectiu de la prestació farmacèutica 
per part de les CA.


La duplicitat d’actuacions, avaluacions i la manca d’un 
criteri clar d’impacte sanitari i social de la innovació 
en el medicament a Catalunya implica la necessitat de 
pensar en una reforma a fons de les entitats que auto-
ritzen, avaluen i financen els medicaments i que com-
porta la necessària reforma institucional i legislativa 
de l’àmbit del medicament a Catalunya.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure una Llei catalana del medicament 
que prevegi la creació de la nova Agència Catalana de 
Medicaments (ACMED) adscrita al Departament de 
Salut. L’Agència quedaria definida després d’un pro-
cés participatiu amb tots els actors implicats que fina-
litzaria amb l’aprovació de la pròpia llei reguladora de 
la política del medicament a Catalunya. La llei preveu-
ria la capacitat de l’ACMED d’incloure noves compe-
tències a les ja reconegudes en l’actual marc normatiu 
de l’Estat, a banda de reorganitzar, amb un principi de 
racionalitat i eficiència dels recursos públics, les acti-
vitats pròpies de les competències que ja ara li són re-
conegudes a la Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució 13. Transport sanitari


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme els següents punts per al cor-
recte servei de transport sanitari urgent i no urgent a 
Catalunya: 


1. El control per part del Servei Català de Salut (Cat-
salut) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
del desplegament del transport sanitari públic urgent 
i no urgent d’acord amb l’oferta presentada per cada 
empresa al concurs TS/14.


2. Garantir el compliment, per part de les empreses 
que hagin resultat adjudicatàries del concurs públic de 
transport sanitari TS/14, de les disposicions sobre per-
sonal que consten en les clàusules administratives del 
concurs.


3. La creació d’una taula per analitzar el desplegament 
i correcte funcionament del concurs TS/14 participa-
da per l’administració, les empreses adjudicatàries i la 
part social.


4. Garantir uns temps mínims d’assistència per al trans-
port sanitari públic urgent i temps màxims d’espera per 
al transport sanitari públic no urgent.


5. El manteniment i ampliació dels actuals codis ictus, 
infart, politrauma i suïcidi per garantir la supervivència.


6. Treballar amb el departament competent perquè 
l’oferta de formació sigui suficient per a cobrir les ne-
cessitats formatives del personal del sector.


7. La incorporació obligatòria de totes les empreses ad-
judicatàries del concurs TS/14 al Sistema sanitari inte-
gral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat) per tal 
de garantir un transport sanitari públic de qualitat.


Proposta de resolució 14. Salut Mental  
i addiccions 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de les disponibilitats 
pressupostàries, el desplegament de les accions pre-
vistes en el Pla Director de salut Mental i Addiccions 
que garanteixin la continuïtat del model d’atenció co-
munitària, la prevenció, detecció precoç i millora de 
l’atenció en salut mental de la població catalana i, en 
especial, dels col·lectius més vulnerables com la pobla-
ció infantil i juvenil. Es contemplaran com a accions 
prioritàries les següents: 


1. La detecció precoç dels problemes de salut mental 
en la infància i l’atenció prioritària als primers brots 
psicòtics (psicosi incipient).


2. La implantació de la cartera de serveis de salut men-
tal a l’atenció primària de salut a tot el territori.


3. La implantació del Codi Risc Suïcidi a tot el territori.


4. El desplegament de la Ruta assistencial per a l’aten-
ció al pacient crònic complex en salut mental, que ga-
ranteixi l’acció integrada entre els serveis sanitaris i 
socials de manera equitable a tot el territori.


5. La reordenació dels serveis d’hospitalització en fun-
ció de les necessitats del territori, especialment pel 
que fa a la població infantil i juvenil i la reconversió 
de la llarga estada.


6. El desplegament de les accions previstes en el Pla 
Integral d’Atenció a les persones amb Trastorns Men-
tals i Addiccions que han estat consensuades amb el 
sector de la salut mental.


7. L’empoderament de les persones afectades i les se-
ves famílies, amb l’impuls de projectes com el Pacient 
Expert i l’Activa’t.


8. Accions transversals de lluita contra l’estigma.


9. Promoure que les condicions laborals dels professio-
nals de salut mental siguin equiparables a la resta del 
sector de salut.


10. Garantir polítiques d’habitatge i accés al món labo-
ral i evitar l’exclusió social de les persones amb tras-
torn mental.


Proposta de resolució 15. Polítiques  
i actuacions intersectorials que s’adrecen  
al monitoratge i a la millora de les 
desigualtats de salut 


El 80% dels determinants de la salut es troben fora 
del sistema sanitari, i per tant, es requereix de l’ac-
ció interdepartamental i intersectorial per incidir-hi 
de forma efectiva. El primer Informe de l’Observatori 
sobre els efectes de la crisi sobre la salut de la pobla-
ció que estudia els Determinants Socials i Econòmics 
de la Salut mostra un empitjorament de les condicions 
socioeconòmiques de la població en relació amb la cri-
si i en algun aspecte de la salut, especialment la sa-
lut mental i en grups vulnerables, tenint també alguns 
efectes sobre l’ús i l’accés als serveis sanitaris, però no 
observa efectes en els indicadors de mortalitat i morbi-
ditat estudiats. El mateix informe recomana continuar 
el per veure en un futur si aquest empitjorament dels 
determinants socials de la salut i les seves desigualtats 
tenen algun impacte sobre la salut de la població i molt 
especialment en els grups de població més vulnerable.


D’altra banda, en el context actual en què es produeix 
una re-emergència de malalties infeccioses vacuna-
bles pràcticament eliminades, en part per una relaxa-
ció d’una petita part de la població enfront les vacuna-
cions i en part per l’augment dels viatges i la mobilitat 
internacional, és molt important reforçar la detecció 
precoç de les malalties i les polítiques de les estratè-
gies vacunals.
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Per tot l’exposat, i amb l’objectiu de millorar la salut i 
reduir les desigualtats, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 


1. Definir, a través del PINSAP, un objectiu transver-
sal adreçat a reduir el gradient social en salut, amb ac-
tuacions especifiques en col·lectius vulnerables.


2. Mantenir el monitoratge de l’estat de salut i els 
seus determinants en relació als eixos de desigualtat 
(sexe, edat, nivell socioeconòmic i d’estudis) a través 
de l’ESCA i l’Observatori sobre els efectes de la crisi 
econòmica en la salut de la població.


3. Potenciar el desplegament de les actuacions del  
PINSAP destinades a la reducció de desigualtats en 
salut, a través de l’eix transversal de protecció i pro-
moció de la salut adreçat a persones en situació de vul-
nerabilitat, amb les següents actuacions en àrees prio-
ritàries: 


a. Incorporació de la prescripció social a l’atenció pri-
mària de salut.


b. Implantació de la prova ràpida del VIH a l’atenció 
primària.


c. Prevenció i control de conductes suïcides dins del 
codi Risc de suïcidi.


d. Promoció de l’esport en adolescents de risc (Projec-
te Fitjove).


e. Ajut a la prevenció dels problemes de salut mitjan-
çant una actuació coordinada intensiva dels serveis 
d’ocupació, salut i de serveis socials, en zones d’espe-
cial concentració d’atur.


f. Impuls de la salut comunitària.


g. Desplegament de mesures per millorar l’alimenta-
ció de població en situació de risc a través d’entitats 
del sector.


4. Reforçar, en el marc de PINSAP i tenint en compte 
el perill de re emergència d’algunes malalties pràcti-
cament eliminades, les polítiques vacunals; i, en es-
pecial, les actuacions en col·lectius en situació de vul-
nerabilitat.


5. Crear un Centre Català d’Epidemiologia, un Centre 
Català de Microbiologia i l’organització necessària per 
actuar en matèria de sanitat exterior.


6. Reforçar el treball intersectorial i dinamitzar la col-
laboració amb les entitats del 3er sector per reduir el 
gradient social de salut, per què esdevingui una eina 
útil per actuar sobre les desigualtats en salut en col-
lectius vulnerables.


Proposta de resolució 16. Atenció privada  
en centres públics


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Crear, en el termini d’un mes, un grup de treball en-
tre el CatSalut, les forces polítiques amb representació 
parlamentària, amb la incorporació de l’Acadèmia de 
ciències mèdiques amb les societats científiques que 
hi puguin aportar, així com amb aquells que es con-
siderin oportuns, per tal de debatre a partir de la Ins-
trucció 5/2015, actualment derogada, i la informació 
demanada pel Parlament de Catalunya respecte l’acti-
vitat privada que es realitza en centres del Siscat, tot 
allò que fa referència a aquesta activitat. S’haurà de 
tractar el codi ètic, una regulació de preus, definició 
de prestacions així com els mecanismes de control i 
transparència en el sistema de contractació i en l’acti-
vitat i els seus resultats.


2. Mentrestant, garantir mitjançant els procediments 
d’inspecció que els centres del Siscat que fan activitat 
privada compleixen estrictament amb la normativa vi-
gent i que aquesta activitat no afecta en cap cas l’acti-
vitat pública encarregada pel CatSalut.


Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 i 
16 són computables al Grup Parlamentari de CiU.


Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10 i 12 són com-
putables al Grup Parlamentari d’ERC.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP CiU Portaveu GP ERC 
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Proposta de resolució presentada  
pel GP SOC, GP ICV-EUiA, GP C’s, G Mixt  
(reg. 119452)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista; Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans; David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre el sistema 
sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució


1. El Parlament de Catalunya reprova les polítiques 
dutes a terme pel Govern de la Generalitat en l’àmbit 
de la salut, perquè: 


– Han compromès l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
assistencials del sector sanitari públic, posant en risc 
la qualitat i la seguretat dels usuaris, a partir de reta-
llades pressupostàries i de limitació de recursos fins a 
extrems inassumibles pel sistema sanitari.


– Han precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals del sector sanitari català.


– Han incrementat la confusió dins del sistema sani-
tari impulsant modificacions estructurals en el sector 
públic i donant preeminència a principis i criteris mer-
cantilistes i de rendibilitat econòmica per damunt dels 
valors de servei públic orientant el sistema a la produc-
ció de serveis i oblidant al ciutadà com a eix central 
del sistema de salut.
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2. Per donar resposta a la necessitat de replantejar el 
sistema de salut i el model sanitari, i per fer-ho amb 
un procés que permeti fer un debat ampli i serè, on els 
interessos de tots els intervinents en el sistema de salut 
siguin escoltats, el Parlament de Catalunya es compro-
met a obrir el procés per a elaborar una nova Llei Ge-
neral de Salut de Catalunya o modificar l’actual LOSC 
per a blindar un sistema públic de salut que doni res-
posta a les necessitats reals de la ciutadania de Catalu-
nya i que garanteixi: 


– Que s’asseguren els drets relatius a la salut pel que 
fa a l’equitat territorial, social i en proximitat i qualitat 
en l’accés a la cobertura i serveis sanitaris.


– Una atenció centrada en les persones i en els seus 
drets relatius a la salut en el seu vessant ampli de ben-
estar i qualitat de vida personal i comunitari i de cohe-
sió social, que garanteixi la integralitat en l’atenció sa-
nitària i social, la continuïtat assistencial i la valoració, 
des dels serveis de proximitat, dels condicionants soci-
als i l’autonomia personal.


– Un model de governança pública liderada per la Ge-
neralitat que inclogui canals de participació democrà-
tica directa i treball cooperatiu amb els ens locals, els 
i les professionals del sector i el conjunt de la ciuta-
dania, per a garantir que totes les decisions es prenen 
amb transparència i en funció de l’interès públic. 


– Criteris estrictes de fiscalització i control, transpa-
rència, rendiment de comptes i qualitat, així com un 
codi ètic d’obligat compliment per a qualsevol servei 
finançat amb diners públics.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s; 
David Fernàndez i Ramos, G Mixt, portaveus 
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Proposta de resolució presentada  
pel GP SOC, GP C’s, G Mixt i GP ICV-EUiA 
(reg. 119453)


A la Mesa del Parlament


Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de reso-
lució subsegüent al Debat general sobre el sistema sa-
nitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Finançament nous fàrmacs hepatitis C


– Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per Instar el Govern espanyol per crear un fons especí-
fic, dotat pressupostàriament, per a finançar les inno-
vacions farmacoterapèutiques aprovades pel Ministeri 
de Sanitat i incloses al catàleg de medicaments de fi-
nançament públic. Aquest fons serà finalista i addicio-
nal a qualsevol altre destinat a béns o serveis sanitaris.


Mentre no arribi aquest fons de l’Estat, dotar des de 
la Generalitat pressupostàriament un fons específic i 
finalista per a garantir el subministrament dels nous 
fàrmacs antivirals contra l’Hepatitis C a tots aquells i 
aquelles pacients que els i les hepatòlegs i metges es-
pecialistes en malalties infeccioses dels hospitals cata-
lans considerin que compleixen els criteris clínics per 
a accedir-hi.


– Donar compliment immediat a la resolució 880/X 
del Parlament de Catalunya, sobre les hepatitis víri-
ques, almenys en tot allò referent al pla integral sobre 
les hepatitis víriques.


2. Vacunacions 


Liderar dins el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut un acord entre les comunitats au-
tònomes per, d’acord amb la comunitat científica, im-
plantar un calendari de vacunes obligatòries i gra-
tuïtes.


3. Salut mental 


El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 


1. Desplegament del Pla Director de Salut Mental


a) Fent una gestió real de coordinació entre els diver-
sos departaments del Govern que tenen competències 
relacionades amb la Salut Mental. 


b) Dotant-lo de recursos suficients per a la seva pro-
gressiva implantació i recuperant la priorització dels 
principis bio-psico-socials.
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c) Amb un funcionament més transparent i amb més 
debat intern i plural per part del Consell Assessor 


2. Plantejar una redistribució dels recursos i prioritats 
en el sector de la Salut Mental per a prioritzar: 


a) La prevenció i atenció precoç i, per tant, la salut 
mental comunitària per davant de l’hospitalària


b) La recerca i la formació dels professionals des del 
sistema públic


c) L’atenció integral 


d) El model de circuïts que permeti el treball en equip


e) La reducció de l’ús excessiu de tractaments farma-
cològics, especialment en població infantil, i la reduc-
ció, per tant, de la despesa farmacèutica


3. Tendir a una equiparació de la ràtio de la Unió Eu-
ropea de professionals de salut mental per nombre de 
població


4. Concursos públics serveis assistencials


Evitar la convocatòria de concursos públics per la ges-
tió de les àrees bàsiques de salut i de qualsevol altre 
servei assistencial de salut que actualment estan en rè-
gim de concessió al termini d’aquestes, tot aplicant i 
desenvolupant les mesures previstes a l’informe relatiu 
a la moció 3/X del Parlament de Catalunya sobre polí-
tiques de salut, del Grup de Treball sobre Contractació 
Pública o altres que s’estimin en el marc de la transpo-
sició de la directiva europea 2014/24/UE.


5. Cribatge colon


Desplegar a tot el territori de Catalunya abans d’aca-
bar l’any 2015 el programa de detecció precoç de càn-
cer de colon i recte a través de la prova de cribatge de 
colon i adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys per tal 
de disminuir la mortalitat en una de les principals cau-
ses de mort entre la població catalana.


6. Pla de pagament a les farmàcies


Elaborar conjuntament amb el sector farmacèutic un 
pla de pagaments a les oficines de farmàcia, pel que 
resta de l’any per l’any 2015 i pel pressupost de 2016, 
que els doni una garantia d’estabilitat financera.


7. Dietes 


Restringir les retribucions en concepte de dietes que 
venen perceben els alts càrrecs de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya de tal forma que la parti-
cipació o assistència a reunions dels òrgans de govern 
dels ens dependents o integrats al propi Departament 
on s’exerceix el càrrec o qualsevol altre òrgan del qual 
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es participi per raó del seu càrrec o en representació 
del Govern de la Generalitat, no generi cap tipus de 
retribució addicional.


8. Criteris retributius 


Donar compliment a la Moció 235/10 tot impulsant re-
comanacions per a l’establiment de criteris retributius 
pels càrrecs directius del sector concertat de salut si-
milars als del sector públic.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu, portaveu GP SOC; Carme 
Pérez Martínez, GP C’s; David Fernàndez i Ramos, 
portaveu G Mixt; Dolors Camats i Luis, portaveu GP 
ICV-EUiA
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Proposta de resolució presentada pel GP C’s, 
GP SOC, GP ICV-EUiA (reg. 119456)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista, Dolors camats i Luis, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució subsegüent al 
Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut 
(tram. 255-00008/10), que s’imputa al grup parlamen-
tari de Ciutadans.


Proposta de resolució en relació a l’Institut 
Català de la Salut i les empreses i consorcis 
públics 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Garantir la continuïtat de l’ICS com a proveïdor pú-
blic prioritari i majoritari del CatSalut i entitat íntegra-
ment pública, dotant-lo del pressupost suficient i ne-
cessari per garantir i mantenir l’activitat assisten cial 
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de qualitat a què està legalment obligat com a servei 
públic de Salut.


2. Mantenir i garantir la titularitat pública de tots els 
recursos radiològics, de diagnòstic per la imatge i de 
laboratoris clínics que formen part de l’ICS o d’altres 
ens de titularitat o responsabilitat única o majoritària-
ment públiques.


3. Garantir que la creació d’un nou ens o qualsevol 
canvi estructural (fusió, fragmentació, absorció...) que 
suposi modificar, directa o indirectament, la titularitat 
o la personalitat jurídica de l’ICS o de les empreses 
que d’ell en depenguin, seran sotmeses a debat i acord 
parlamentari vinculant de forma prèvia a la seva im-
plementació.


4. Garantir que les modificacions estatutàries dels 
consorcis i empreses del sector públic de Catalunya 
que suposin una modificació en la composició dels 
seus màxims òrgans de govern o que suposin des-
vinculació del sector públic, seran sotmeses a debat i 
acord parlamentari vinculant de forma prèvia a la se-
va aprovació.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz, president; Carme Pérez Martínez, 
diputada, GP C’s; Maurici Lucena i Betriu, portaveu GP 
SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució presentada 
pel GP ERC, GP ICV-EUiA, GP SOC, GP PPC, 
GP C’s, G Mixt, GP CiU, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada no adscrita (reg. 119458)


A la Mesa del Parlament


Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució sobre 
les actuacions en matèria de prevenció del VIH subse-
güent al Debat general sobre el sistema sanitari públic 
de salut (tram. 255-00008/10).


Exposició de motius


Fa més d’un any la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya va aprovar, per unanimitat, l’Acord Na-
cional per millorar l’abordatge del VIH/Sida, fruit de 
l’esforç de la ciutadania i de les entitats. El Comitè  
1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de 
Catalunya, van impulsar aquest diàleg al voltant de les 
polítiques relacionades amb la pandèmia i van recla-
mar al Parlament que es posicionés sobre la proble-
màtica i els desafiaments que aquesta presenta pels 
propers anys; i, al mateix temps, que vetllés per la 
sostenibilitat de les polítiques de prevenció i atenció 
del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un 
compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de 
caire polític o econòmic.


En aquests moments, però, molts punts de l’Acord Na-
cional resten per desenvolupa i cal donar un impuls 
decidit al Pla d’acció enfront del VIH/sida. De l’al-
tra, tampoc existeix un desenvolupament de la Car-
tera de Serveis on es contemplin diferents fórmules 
de col·laboració i es tingui en compte la trajectòria de 
les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el 
camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya 
durant els darrers 30 anys. Tampoc s’ha desenvolu-
pat el Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS dins 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. El 
Departament de Benestar Social i Família tampoc no 
ha establert un pla de treball per poder desenvolupar 
el Pacte social contra la discriminació de les persones 
que viuen amb VIH. Per altra banda, les entitats es-
pecialitzades segueixen amb deutes i endarreriments 
de pagaments dels Departaments de Justícia, Benestar 
Social i família, la qual cosa posa en perill el futur de 
moltes d’aquestes.


Proposta de resolució


Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 


1. Liderar i acompanyar el Pacte social contra la dis-
criminació de les persones que viuen amb VIH on 
l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la 
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discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 
I, per tant, convocar la primera reunió el tercer trimes-
tre d’enguany.


2. Preveure els mitjans necessaris per a la posada en 
funcionament del Pla d’acció enfront del VIH/sida,  
amb l’objectiu que aquest comenci a desplegar-se 
abans de finals d’octubre del 2015, en base als criteris 
de l’Acord Nacional.


3. Fer efectius el pagament dels deutes i endarreri-
ments de les subvencions pendents a les entitats del 
VIH/sida a Catalunya en un període de tres mesos, 
d’acord amb les disponibilitats de tresoreria.


4. Impulsar fórmules reals de col·laboració i finan-
çament estables per a les entitats que treballen en el 
camp de la prevenció i atenció del VIH/sida a Catalu-
nya, tenint en compte la demostrada expertesa de les 
mateixes.


5. Facilitar la col·laboració entre els professionals de 
la salut pública, els clínics i les ONGs del sector per 
tal d’implementar mesures de prevenció i control del 
VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar 
i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació inte-
gral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que 
incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una pers-
pectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit 
del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació 
i a tots aquells entorns on es produeixin processos de 
socialització.


6. Impulsar la col·laboració entre els Departaments 
d’Ensenyament i el de Salut per tal d’aplicar l’eix de 
la prevenció a través de l’educació, on s’inclogui for-
mació i promoció de la salut sexual des de la primera 
infància fins al final de l’etapa educativa.


7. Seguir garantint l’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a aquelles persones que per la seva 
situació de vulnerabilitat ho requereixin, amb l’objec-
tiu de reduir tant la possibilitat d’emmalaltir com la 
d’infectar-se del VIH.


8. Seguir garantint l’accés universal als tractaments 
antiretrovirals i a les teràpies contra les hepatitis víri-
ques d’acord a les guies de pràctica clínica, tant de les 
persones mono infectades com de les persones coin-
fectades pel VIH.


9. Garantir la sostenibilitat dels sistemes d’informació 
de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en particu-
lar de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com a eines 
imprescindibles per generar informació sobre la qua-
litat dels programes de detecció del VIH i de l’atenció 
sanitària que reben les persones que viuen amb VIH a 
Catalunya.


10. Garantir que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament doni suport a projectes dins l’àm-
bit del dret a la salut i els drets sexuals i reproduc-
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tius per donar resposta al VIH/Sida a nivell interna-
cional.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés, GP ERC; Dolors Camats i Luis, 
GP ICV-EUiA; Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; 
Enric Millo i Rocher, GP PPC; Carina Mejías Sán-
chez, C’S; David Fernàndez i Ramos, G Mixt;  Jordi  
Turull i Negre, GP CiU, portaveus.  Marina Geli i  
Fàbrega, diputada no adscrita


Aquesta proposta de resolució computa per al GP 
d’ERC







 1 | Sessió plenària 56 · GP ERC, GP ICV-EUiA, G Mixt, GP SOC, GP CiU, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita


Proposta de resolució presentada 
pel GP ERC, GP ICV-EUiA, G Mixt, 
GP SOC, GP CiU, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada no adscrita (reg. 119459)


A la Mesa del Parlament


Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent sobre la garantia de l’assistència sanitària 
i farmacèutica pel sistema català de salut al Debat ge-
neral sobre el sistema sanitari públic de salut (tram. 
255-00008/10).


Exposició de motius


Fa més de tres anys, el govern espanyol va impulsar el 
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. Tot i el seu títol, la iniciativa in-
cloïa algunes limitacions substantives en allò que fa 
referència a l’accés a la salut per part de les persones 
nouvingudes; i, per aquest motiu, va representar un au-
tèntic retrocés des d’un punt de vista social. Segons 
aquest Real Decreto, la forma de fer sostenible la salut 
era la de limitar l’assistència sanitària «als estrangers 
no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya» 
(art. 3). La mesura, com es pot suposar, va generar una 
enorme controvèrsia entre les associacions que treba-
llen per la defensa dels drets humans; i, al nostre país, 
un rebuig unànime de bona part de les forces políti-
ques, tal i com en donen testimoni les iniciatives apro-
vades, de forma immediata, al Parlament de Catalu-
nya i a molts ajuntaments.


L’esmentat Real Decreto-Ley, no només vulnera els 
principis recollits a la Declaració Universal dels Drets 
Humans (concretament l’article 25, el qual estableix 
que «tota persona té dret a un nivell de vida que as-
seguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, 
especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, as-
sistència mèdica i als serveis socials necessaris [...]»), 
sinó també l’Estatut d’autonomia de Catalunya. I, al 
mateix temps, contravé un principi d’actuació que ha 
estat compartit per tots els governs de la Generalitat, 
amb independència del color polític. En aquest sentit, 
resulta ben paradigmàtica l’aprovació, per unanimitat, 
de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistèn-
cia sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut, la qual estableix que «són titulars 
del dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Ca-
talà de la Salut les persones que formen part d’algun 
dels col·lectius següents: a) Les persones empadrona-
des en qualsevol municipi de Catalunya que acreditin 
que no tenen accés a l’assistència sanitària de cobertu-
ra pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Ser-
vei Català de la Salut. b) Les persones que pertanyen a 
col·lectius en situació de risc d’exclusió social, amb in-
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dependència que estiguin o no empadronades en algun 
municipi de Catalunya». És evident, doncs, que els le-
gisladors van voler donar una lectura ben àmplia als 
subjectes beneficiaris del dret a l’assistència sanitària, 
en un sentit diametralment oposat a allò que va fixar el 
govern espanyol dos anys després.


En qualsevol cas, per tal de superar el caire discrimi-
natori del Real Decreto, el Govern de la Generalitat va 
impulsar, en el seu moment, la Instrucció 10/2012, de 
30 d’agost, sobre l’accés a l’assistència sanitària de co-
bertura pública als ciutadans estrangers empadronats 
a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats i be-
neficiaris del Sistema de Salut. Aquesta instrucció va 
servir per frenar les immediates conseqüències de les 
modificacions realitzades pel Real Decreto Ley ante-
rior; però no ha estat suficient. I això, no només perquè 
no és generadora de drets, sinó també perquè la seva 
aplicació ha estat desigual, en bona part per la desin-
formació sobre la qüestió, no només entre el personal 
sanitari sinó entre la població afectada. De fet, les en-
titats que treballen a peu de carrer, com ara la Plata-
forma per una Atenció Sanitària Universal a Catalu-
nya, denuncien casos concrets de persones que o bé 
han tingut enormes dificultats per superar aquesta bar-
rera burocràtica o bé directament no han pogut fer-ho.


La insuficiència de l’esmentada instrucció ha estat ob-
jecte de debat al Parlament de Catalunya. Fa alguns 
mesos, es va aprovar la Moció 79/X sobre la pèrdua 
de drets en matèria sanitària. En el punt 9è d’aques-
ta, s’instava el govern a «elaborar una instrucció –o a 
modificar la Instrucció 10/2012 del Servei Català de 
la Salut, que regula l’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya 
que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del 
Sistema Nacional de Salut– que permeti de garantir 
l’atenció sanitària pública de qualitat a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya i que estableixi els mecanis-
mes adequats per a garantir també l’atenció sanitària 
als ciutadans que no han pogut obtenir l’empadrona-
ment per l’incompliment de la Llei de règim local per 
part d’alguns ajuntaments». Malgrat tot, fins a la da-
ta d’avui, el Departament de Salut no ha impulsat una 
nova instrucció, ni tampoc ha revisat l’existent; per la 
qual cosa no existeixen plenes garanties de resoldre 
la problemàtica denunciada.


Molt més recentment, el Parlament ha acceptat a trà-
mit la proposició de llei de garantia de l’assistència sa-
nitària i farmacèutica pel sistema català de la salut.


En l’exposició de motius, el grup proposant remarcava 
que «a Catalunya a dia d’avui, i malgrat la Instrucció 
10/2012, de 30 d’agost, del CatSalut no es garanteix el 
dret universal a l’assistència sanitària i farmacèutica 
de ple dret a col·lectius en especial situació de vulne-
rabilitat en tant que els deixa fora d’aconseguir la Tar-
geta Sanitària Individual a persones per exemple per 
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carència de passaport o padró». És evident, doncs, la 
urgència de resoldre aquesta situació i, en qualsevol 
cas, més enllà del calendari parlamentari, resulta ne-
cessari trobar mecanismes immediats i complementa-
ris per tal de recollir i garantir allò que es demana en 
una proposició de llei que ha generat un consens tant 
ampli i que haurà de permetre garantir el dret univer-
sal a l’assistència sanitària i farmacèutica a Catalunya.


Proposta de resolució


Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Salut a: 


1. Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o 
ciutadana, amb independència de la seva situació legal 
i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sa-
nitària i farmacèutica per motius econòmics, d’acord 
amb allò que estableix l’article 25 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans i allò que es fixa com a 
objectiu la proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la sa-
lut, en tràmit parlamentari.


2. Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 
del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a 
Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o be-
neficiaris del Sistema Nacional de Salut o aprovar una 
nova instrucció, d’acord amb allò que estableix el punt 
9è de la Moció 79/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la pèrdua de drets en matèria sanitària, aprovada 
en sessió plenària del 13 de febrer del 2014, per tal de 
garantir, com a mínim: l’accés a la targeta sanitària 


individual (TSI) a través d’un tràmit senzill; una in-
formació adequada, precisa i unificada a tots els cen-
tres del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya; i el control i requeriment, si s’escau, per 
part de CatSalut, als centres que no compleixin amb 
aquestes garanties i facturin o cobrin serveis gratuïts 
garantits inclosos a la cartera de serveis del sistema 
sanitari català.


3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil 
i permanent de traspàs d’informació entre les entitats 
socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar 
i atendre, de forma immediata, els casos de persones 
que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o 
farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la cam-
panya informativa i formativa adreçada al conjunt de 
centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en rela-
ció a les sol·licituds de la targeta sanitària.


El Parlament de Catalunya assumeix el compromís de: 


4. Garantir la màxima urgència a la tramitació de la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària 
i farmacèutica pel sistema català de la salut, ja sigui 
com una iniciativa pròpia o com a modificació de la 
Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut.


Palau del Parlament, 16 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés, GP ERC; Dolors Camats i Luis, 
GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, G Mixt;  
Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Jordi Turull i Ne-
gre, GP CiU; portaveus. Marina Geli i Fàbrega, dipu-
tada no adscrita
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Proposta de resolució presentada  
pel GP ERC, GP ICV-EUiA, GP CiU,  
GP C’s, Marina Geli i Fàbrega, diputada  
no adscrita, G Mixt (reg. 119460)


A la Mesa del Parlament


Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució sobre 
la integració dels serveis socials i sanitaris subsegüent 
al Debat general sobre el sistema sanitari públic de sa-
lut (tram. 255-00008/10).


Exposició de motius


La situació actual i les perspectives demogràfiques 
dels propers anys en allò que fa referència a l’envelli-
ment, obliguen a impulsar un canvi en el sistema actu-
al. Segons les projeccions demogràfiques d’IDESCAT, 
d’aquí a cinc anys la taxa d’envelliment es situarà molt 
a prop del 20% de la població; i la de sobre envelli-
ment, per sobre del 25% en el col·lectiu de persones 
majors del 65 anys. Efectivament, l’envelliment im-
pacta de forma molt determinant en la condició de 
cronicitat de moltes persones grans, però la condició 
de cronicitat clínica pot ésser també molt significativa 
en població menor de 65, i aquesta també requereix 
una resposta integrada. Així mateix, la situació social 
i econòmica actual ha ocasionat un gran augment de 
situacions de complexitat social que genera unes ne-
cessitats de resposta complexa i que efectivament tam-
bé requereixen la integració dels serveis socials i sani-
taris (violència en totes les seves formes i expressions, 
persones amb trastorn mental i risc d’exclusió social, 
persones amb discapacitat, infància en risc social que 
pot ocasionar greus problemes de salut, infància amb 
trastorns del desenvolupament...). Es tracta d’una situ-
ació inèdita i d’un repte colossal que, tot i ser perfecta-
ment comparable al que afronten la resta de països del 
nostre entorn, ens obliga a adoptar canvis radicals en 
allò que fa referència als sistema de governança i ges-
tió; en l’actualitat, clarament ineficients per a garantir 
una correcta gestió dels recursos materials i humans i 
manifestament obsolets per atendre les necessitats del 
futur immediat.


Tot i els antecedents, fins la data d’avui els avenços 
dels diferents governs a l’hora d’integrar els serveis co-
muns dels departament de salut i benestar social, han 
estat ben minsos; i, en bona part, orientats a millorar 
la coordinació, un repte tan recurrent com insuficient. 
Malgrat disposar d’aquests instruments, el PIAISS no 
contempla un aspecte fonamental: la integració or-
gànica dels àmbits social i sanitari. Cal remarcar, en 
aquest sentit, que malgrat els intents que s’han fet en 
els darrers anys, existeixen alguns elements que difi-
culten notablement aquesta integració: d’una banda, la 
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mateixa naturalesa i grau de desenvolupament dels dos 
sistemes, que ha contribuït a crear, entre la ciutadania, 
una consciència molt més exigent en el cas dels serveis 
socials; de l’altra, l’existència d’instruments clarament 
divergents, començant pels mapes de desplegament 
territorial, i seguint pels instruments de planificació 
estratègica, els mecanismes de planificació i compra 
o concertació de serveis a nivell territorial, els siste-
mes d’informació fragmentats entre d’altres. I, malgrat 
tot, algunes experiències territorials demostren a bas-
tament la potencialitat d’un treball unificat.


Per diferents motius, la integració dels serveis socials 
i sanitaris ha estat contemplada amb reticències, so-
bretot en el primer àmbit. Es tracta d’una prevenció 
lògica si tenim en compte les diferències de desenvo-
lupament dels dos models. Avui, tot i que aquestes di-
ferències es mantenen, existeix un major consens en el 
sector. Una bona prova d’això és el document presentat 
recentment per la Taula del Tercer Sector Social (Cap 
a una atenció integrada social i sanitària. Per un nou 
model centrat en les persones, maig de 2015), en el 
qual es reclamava la integració, sinó també la urgència 
de la mateixa. També cal citar, en aquest sentit, les re-
comanacions incloses en el document Proposta de me-
sures per a l’optimització de l’atenció social i sanitària 
per atendre la cronicitat, la discapacitat i la dependèn-
cia a Catalunya, elaborat pel Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari així 
com la posició pública adoptada per el Col·legi oficial 
de Diplomats en Treball Social i la Societat Científica 
de Medicina Familiar i Comunitària feta pública en 
certs mitjans de comunicació d’àmbit català.


Proposta de resolució


Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 


1. Completar, amb l’objectiu de finalitzar-lo abans de 
finals del 2016, el procés d’integració dels serveis so-
cials i sanitaris en allò que fa referència a l’atenció a 
les persones amb necessitats d’atenció conjunta social 
i sanitària, i allò vinculat a la promoció de l’autonomia 
personal i atenció a la dependència, en aquesta prime-
ra fase, tot garantint l’abast poblacional del model. El 
Govern donarà compte al Parlament, a partir d’una 
compareixença amb periodicitat semestral, dels aven-
ços que es produeixin en aquest procés, en el marc del 
PIAISS.


2. Presentar, abans de sis mesos, els instruments le-
gals per tal de fer efectiu el procés d’integració, des 
de la llei de creació del nou ens de gestió fins la llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a la depen-
dència i la cartera única de serveis.


3. Constituir una mesa de seguiment del procés d’in-
tegració, presidida pel Departament de la Presidèn-
cia i amb la presència dels màxims responsables dels 
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Departaments de Salut i Benestar Social i Família. 
Aquesta mesa haurà de comptar, a més a més, amb 
representants dels governs locals, titulars de compe-
tències en matèria de serveis socials, agents socials, 
la Taula del Tercer Sector i els experts acordats entre 
totes les parts. El procés haurà de fer-se, en tot mo-
ment, a partir del diàleg i el consens amb els agents 
implicats.


4. Crear, un cop analitzada la conveniència i la fór-
mula més adient, com a instruments per a fer efectiu 
aquest procés d’integració: 


– Un ens o organisme d’atenció social i sanitària inte-
grada que resultarà de la fusió dels organismes exis-
tents en matèria de planificació, compra i avaluació 
dels dos departaments, a partir d’un lideratge únic. en 
la qual s’abocaran, com a mínim, els recursos i serveis 
que els departaments de Salut i Benestar Social des-
tinen a la promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència; i atenció a 
la cronicitat, a més a més d’aquells que es considerin 
necessaris per tal de garantir la seva posada en funcio-
nament i la consolidació del sistema. En aquest sentit, 
caldrà garantir la representació dels governs locals en 
els òrgans de decisió d’aquest ens o organisme.


– La unificació dels serveis dels dos departaments al 
territori, adaptant els mapes de planificació i actuació 
i definint objectius compartits amb tots els actors ter-
ritorials que garanteixin una porta d’entrada única i 
la figura del professional de referència, amb una clara 
tendència als equipaments que integrin físicament els 
serveis socials i sanitaris; un treball perfectament in-
tegrat entre els professionals socials i sanitaris; i una 
única oferta de serveis, adaptables a les necessitats de 
les persones usuàries.


– L’aprovació d’un pla de sistemes únic per serveis so-
cials i sanitaris que prevegi tant la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació dels departaments impli-
cats com de tots els proveïdors i serveis que participen 
en el procés assistencial de les persones amb l’objectiu 
de crear, abans de finals del 2016, una història social 
i sanitària compartida de la qual en participin, també, 
els ens locals i les entitats socials; i que, en darrer ter-
me, permeti als professionals una atenció i un segui-
ment personalitzat i eficient.


5. El sistema haurà de fonamentar-se en els següents 
principis: 


– La persona com a centre. El sistema es centrarà en 
la persona i la seva família i les seves capacitats, cer-
cant en tot moment l’òptima condició de salut, la pro-
moció de la seva autonomia vital i benestar així com 


una bona experiència en l’atenció rebuda per part dels 
serveis socials i sanitaris. Aquest principi es traduirà 
en el dret a rebre una atenció adaptada a les necessi-
tats i capacitats personals i econòmiques, sempre va-
riables. En aquest sentit, es prioritzarà la provisió ade-
quada de serveis professionals a domicili, que ajudin 
a conservar la màxima autonomia personal mentre es 
pugui, per damunt de la prestació econòmica. Es ga-
rantirà en tot moment la participació de la persona, 
cuidador o família quan s’escaigui, en el disseny, la 
implementació del model i també en l’elaboració dels 
seus plans d’atenció de forma compartida amb profes-
sionals.


– Una cartera de serveis flexible. Els usuaris o les usu-
àries tindran dret a la lliure elecció de les prestacions i 
serveis, que seran suficientment flexibles i que es con-
cretaran en una única cartera. L’objectiu del sistema 
serà aquesta oferta de serveis, més que no pas la trans-
ferència de recursos, que es reservarà per a casos ex-
cepcionals.


– La proximitat com a principi. Un enfocament d’a-
quest tipus només podrà fer-se si ens aproximem a 
l’àmbit quotidià de les persones usuàries. Per fer pos-
sible això, és necessari unificar els mapes de desple-
gament territorial actuals, que varien en funció dels 
departaments i els àmbits d’actuació dels mateixos. El 
model d’atenció integrada té una base territorial i els 
dispositius i la resposta d’atenció es pensa i es fa en 
clau territorial.


– La prevenció com a part del model. El model d’aten-
ció integrada social i sanitària conté una clara visió 
preventiva en la seva base.


– La suficiència en el finançament. Els sistemes ac-
tuals de salut i serveis socials comparteixen un dèfi-
cit en el finançament, clarament històric en el primer 
cas i associat a un incompliment del pacte de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència, en el segon. Cal garantir que el nou sistema 
integrat disposi dels recursos necessaris.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Marta Rovira, GP ERC; Dolors Camats, GP ICV-
EUiA; Jordi Turull, GP CiU; Carina Mejías, GP C’s; 
portaveus; Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscri-
ta; David Fernàndez Ramos, G Mixt, portaveu


Aquesta proposta de resolució computa per al GP 
d’ERC
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Proposta de resolució presentada  
pel GP ERC, G Mixt, GP CiU, GP C’s,  
GP SOC, GP PPC, GP ICV-EUiA, Marina Geli  
i Fàbrega, diputada no adscrita (reg. 119461)


A la Mesa del Parlament


Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució sobre 
la salut i les desigualtats socials, especialment entre 
infants subsegüent al Debat general sobre el sistema 
sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Exposició de motius


La primera infància és una etapa clau en el desenvolu-
pament de la persona i és considerada per l’OMS com 
un determinant de la salut per si mateix. Conforme a 
l’Idescat, l’indicador europeu Arope alerta del fet que 
a Catalunya un 29,5% dels menors de 18 anys es tro-
ba en risc de pobresa i/o exclusió social. La situació 
es fa més greu si parlem de famílies monoparentals o 
famílies nombroses ja que aquestes presenten un risc 
més alt de caure en la pobresa, 45,7% i 61,6% respec-
tivament. És per això que aconseguir un compromís 
per abordar i posar fi a la pobresa infantil ha de con-
vertir-se en una prioritat dels polítics i gestors públics.


Malgrat el Programa Infància amb Salut té una co-
bertura molt alta, alguns infants en situació de vul-
nerabilitat en zones prioritàries poden no rebre les 
actuacions de prevenció i promoció de la salut ne-
cessàries. Per aquest motiu, es fa necessari impulsar 
noves mesures que detectin casos en situació de risc; 
i, sobretot, actuïn de forma decidida, amb un esforç 
compartit entre els serveis socials, sanitaris i les en-
titats socials. La Llei de Salut Pública de Catalunya 
i el Pla Interdepartamental de Salut Pública (Pinsap) 
recullen que el Govern i en especial el Departament 
de Salut elaborarà programes i mesures especifiques 
per reduir les desigualtats en salut. L’aplicació terri-
torial d’aquests programes pot fer-se a través de pro-
grames de salut comunitària en el marc del programa 
COM Salut. El Pacte Nacional d’Infància, signat fa al-
guns mesos, també estableix la necessitat de incidir en 
aquest aspecte i apunta algunes mesures a la quals cal 
posar terminis, sobretot tenint en compte la urgència 
d’aquesta qüestió.


Proposta de resolució


Amb l’objectiu de reduir les desigualtats en salut en la 
primera infància, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a: 


1. Implementar, en el marc del Programa Infància amb 
Salut, un programa de detecció i seguiment d’infants 
de 0 a 3 anys en risc de vulnerabilitat, amb una inci-
dència especial a les ciutats i barris amb nivell socio-
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econòmic baix i que presenten una major mortalitat 
infantil. Aquest programa es concretarà en el suport 
domiciliari i familiar per afavorir un entorn saludable 
i una alimentació equilibrada en la primera infància 
(lactància, introducció d’aliments equilibrats i sufi-
cients...), la immunització i l’atenció social i l’educació 
per a la salut individualitzada.


2. Promoure, a través dels serveis socials bàsics, cursos 
per fomentar el coneixement de la dieta mediterrània 
i els productes de proximitat i afavorir les condicions 
que permetin l’adquisició d’uns hàbits alimentaris sa-
ludables és especialment important durant els primers 
anys de vida.


3. Garantir l’accés a la farmàcia gratuïta per als in-
fants en situació de vulnerabilitat.


4. Garantir l’accés als menors d’edat en situació d’es-
pecial vulnerabilitat a tots els elements necessaris per 
a l’exercici efectiu del dret a la salut, entre els quals 
ulleres i atenció bucodental.


5. Elaborar, en el marc del Consell assessor de salut 
mental, un informe per analitzar l’actual funciona-
ment de la xarxa de salut mental infantil i juvenil, re-
visar circuits, protocols i elements de millora i dotar-la 
dels recursos necessaris per poder atendre tots els in-
fants, adolescents i joves que ho necessitin en un ter-
mini no superior a 2 mesos.


6. Augmentar la cobertura dels programes preventius 
amb l’objectiu d’endarrerir l’edat d’inici en el consum 
de tabac, cànnabis i especialment de l’alcohol en cen-
tres educatius.


7. Dissenyar, abans que acabi el curs escolar 2015/2016, 
un model comunitari i social salutogènic, que enten-
gui l’infant com a protagonista de l’educació per a la 
salut i que permeti organitzar les diverses actuacions 
de promoció de la salut als infants i adolescents d’una 
manera coordinada entre els diferents agents. Durant 
l’any 2016 es donarà a conèixer aquest model a tra-
vés dels centres educatius i s’implantarà durant el curs 
2016/2017.


8. Impulsar la recerca sobre el maltractament infantil i 
els seus determinants i dotar-lo dels recursos suficients 
per dur a terme els seus objectius amb l’objectiu d’era-
dicar-lo.


9. Elaborar, durant l’any 2015, un protocol que vetlli 
per la qualitat de vida dels infants malalts en els seus 
domicilis.


10. Elaborar un informe, durant l’any 2015, del grau 
de compliment de la Carta Europea dels Drets dels In-
fants Hospitalitzats que inclogui propostes de millora 
del funcionament dels centres hospitalaris per tal que 
aquests drets, a la pràctica, es compleixin.
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11. Informar als grups parlamentaris de l’impacte del 
Protocol de Detecció de Malnutrició Infantil.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Marta Rovira i Vergés, GP ERC; David Fernàndez 
i Ramos, Grup Mixt;  Jordi Turull i Negre, GP CiU;  
Carina Mejías Sánchez; C’s; Maurici Lucena i Betriu, 
GP SOC; Enric Millo i Rocher, GP PPC; Dolors Ca-
mats i Luis, GP ICV-EUiA, portaveus.  Marina Geli i 
Fàbrega, diputada no adscrita
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Proposta de resolució presentada 
pel GP SOC, GP ICV-EUiA, GP C’s, G Mixt 
(reg. 119463)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre el sistema 
sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució. Drets dels ciutadans


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Acabar amb la concepció mercantilista del sistema 
sanitari orientades avui a la producció de serveis sani-
taris i centrar les polítiques públiques en el Dret a la 
Salut de les persones com a centre del sistema.


2. Elaborar una nova disposició reglamentària d’acces-
sibilitat al sistema de salut que derogui l’Ordre SLT 
102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els 
terminis de referència per a l’accessibilitat a les presta-
cions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de 
la Salut, i que estableixi terminis màxims d’accés ga-
rantit.


a) Aquests temps esdevindran drets dels ciutadans, 
dels quals el Govern haurà d’informar d’ofici, així 
com del procediment de reclamació.


b) Els terminis seran comptadors a partir de la data de 
les demandes de les prestacions efectuades pels facul-
tatius corresponents, excepte en els casos específics i 
explícits en què s’estableixin un altre criteri.


c) En el cas d’incomplir-se el termini màxim de garan-
tia en el centre on l’activitat ha estat programada, el 
Govern haurà de resoldre satisfactòriament i pels mit-
jans que siguin necessaris: 


− Duent a terme l’activitat en el termini de 15 dies na-
turals des del finiment del temps màxim garantit.


− En el centre més proper al que estava assignada l’ac-
tivitat que pugui assumir-la en el termini establert.


− En centres de naturalesa pública en primera instància.


d) Aquests temps màxims garantits inclouran, com a 
mínim: 


− Un termini màxim d’atenció en les consultes progra-
mades d’atenció primària de 48 hores.
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− En el cas dels procediments quirúrgics no recollits en 
l’Ordre 101/2015, un temps màxim d’espera de 90 di-
es per a procediments de prioritat preferent, de 180 
d ies per a procediments de prioritat mitjana i de 
270 dies per a procediments de prioritat baixa. En el 
cas dels procediments de prioritat baixa, el temps mà-
xim tendirà a reduir-se progressivament fins a arribar 
als 180 dies abans que acabi l’any 2017.


− En el cas de les proves diagnòstiques i consultes ex-
ternes d’atenció especialitzada, s’establirà un termi-
ni màxim d’espera de 30 dies per als procediments 
amb prioritat preferent, i de 60 dies per als que tinguin 
prio ritat ordinària.


− Tots aquells referents a la resta de supòsits que recull 
la Moció 83/IX del Parlament de Catalunya.


3. Homogeneïtzar els protocols per la determinació de 
les llistes d’espera de tots els centres del Siscat i unifi-
car els codis ètics i protocols sobre l’activitat privada 
en aquells que en realitzin, amb la finalitat d’evitar do-
bles llistes d’espera, duplicitats i/o operacions fraudu-
lentes en la gestió de les llistes d’espera.


4. Posar en marxa abans que acabi el 2015 l’aplica-
tiu per tal de publicar els temps d’espera de les con-
sultes externes d’atenció especialitzada per a totes les 
especia litats i per cadascun dels centres del Siscat.


5. Aprovar un Pla per la transparència i retiment de 
comptes del Sistema Sanitari de Catalunya que res-
pongui als indicadors internacionals d’open-govern-
ment, d’aplicació de les lleis de transparència i de 
la informació de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanità ries de Catalunya (AQuAS) i de la Central de 
Resultats. Aquesta informació s’ha de donar de forma 
desagregada, relacionada, estructurada, clara, acces-
sible i comparable, i s’ha de presentar en format de 
dades obertes accessible per a la ciutadania i la resta 
d’agents del sistema, sota principis de control ètic i ga-
rantia de la confidencialitat. Aquest Pla ha d’incloure 
com a mínim:


a) Transparència i publicitat en la provisió i en la ges-
tió: transparència interna i externa, dels contractes i 
dels resultats (tant econòmics com de salut) amb ca-
ràcter anual, així com publicitat de les clàusules dels 
concerts i assignacions pressupostàries per entitats 
proveïdores, línies assistencials i centres, de forma que 
es puguin conèixer els costos detallats de cadascun 
dels serveis prestats.


b) Transparència i publicitat en l’activitat dels centres 
de l’ICS amb detall mensual, centre per centre, de: re-
programacions d’intervencions quirúrgiques, visites 
a especialistes i proves diagnòstiques; suspensions o 
aplaçaments d’intervencions quirúrgiques programa-
des i derivacions d’intervencions quirúrgiques, proves 
diagnòstiques o altra activitat a altres proveïdors.
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c) Transparència i publicitat de les llistes i temps d’es-
pera a nivell de Catalunya, de regió sanitària i cen-
tre per centre, garantint la informació pública dels tres 
darrers talls dels procediments quirúrgics i proves ga-
rantides, del total de procediments quirúrgics moni-
torats i de proves diagnòstiques i de les llistes i temps 
d’espera de primeres visites a especialistes.


d) Transparència i publicitat a nivell de regió sanitària 
i de centres tant en l’assignació de la cartera de serveis 
com en la utilització d’aquesta i els fluxos de pacients 
entre els diferents proveïdors sanitaris.


e) Transparència i publicitat en les pàgines web del 
Departament de Salut del detall del nombre i catego-
ria dels professionals sanitaris dels centres de salut del 
Siscat i la seva evolució anual, així com les retribu-
cions d’aquests, inclòs el personal directiu.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s; 
David Fernàndez i Ramos, G Mixt; portaveus
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Proposta de resolució presentada pel GP SOC, 
GP ICV-EUiA, GP C’s (reg. 119464)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre el sistema 
sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució. Transport sanitari 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat, per tal de garantir el correcte funcionament i pres-
tació del servei de transport sanitari urgent (suport vital 
bàsic i suport vital avançat) i no urgent a Catalunya, a: 


1. Controlar, a través del Servei Català de Salut (Cat-
Salut) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 
el desplegament del transport sanitari públic urgent 
(TSU) i no urgent (TSNU) d’acord amb l’oferta pre-
sentada a cadascun dels lots per l’empresa a qui li sigui 
adjudicat segons el concurs TS/14.


2. Requerir al Departament de Salut, com a garant del 
servei de transport sanitari que, més enllà de quina 
empresa gestioni aquest servei, es garanteixi el mante-
niment de les condicions laborals actuals i la formació 
dels treballadors, requisits indispensables per prestar 
un servei de qualitat.


3. Replantejar el model previst per a prestar el trans-
port sanitari urgent de suport vital avançat (SVA), 
tot eliminat el recurs del vehicle d’intervenció ràpida 
(VIR) atès que comporta duplicitats en l’activació de 
recursos mòbils, i potenciar els recursos de suport vi-
tal avançat dotats de metge i infermera.


4. Crear una taula de diàleg on hi participin l’adminis-
tració de la Generalitat, les empreses adjudicatàries i 
la part social per a fer el seguiment de la subrogació 
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dels treballadors per part de les noves empreses adju-
dicatàries, el desplegament i el correcte funcionament 
del concurs TS/14. Aquesta Taula nacional tindrà tam-
bé una concreció territorial on també hi participaran 
els ens locals, especialment en aquelles regions sani-
tàries on els ajuntaments han fet reclamacions sobre el 
mapa de bases de transport sanitari urgent i la dispo-
nibilitat de recursos mòbils i la seva cobertura horària.


5. Garantir uns temps màxim de resposta de 15 minuts 
pel transport sanitari urgent i un temps màxim d’espe-
ra d’una hora per al transport sanitari no urgent.


6. Garantir que la formació dels professionals del sec-
tor sigui suficient per a cobrir les necessitats forma-
tives del sector i alhora acordar amb el Departament 
d’Ensenyament la convocatòria anual específica per a 
treballadors en actiu per a la consecució de la titulació 
de Tècnic en emergències sanitàries (TES).


7. Garantir que, en el procés d’implementació del con-
curs TS/14 i mitjançant la concreció de les millores 
presentades per les empreses adjudicatàries de cada 
lot, es dóna resposta a les peticions dels ajuntaments, 
especialment les fetes per: Sant Celoni i la zona del 
Baix Montseny, Castellbisbal, Reus, Lleida, Santa 
Perpetua de la Moguda, el Montsià (mantenint els re-
cursos i horaris actuals d’Alcanar, Sant Jaume d’Enve-
ja i l’Ametlla de Mar), el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental, que es concreten amb el manteniment dels 
recursos mòbils i cobertura horària avui existents, tal 
i com preveia la Moció 99/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el transport sanitari, en el seu apartat segon, 
i que el Govern ha incomplert en la convocatòria de 
l’esmentat concurs.


8. Garantir el manteniment dels reforços actuals (nom-
bre de vehicles i cobertura horària) d’estiu i d’hivern del 
Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC), concre-
tat en un augment temporal de recursos mòbils i d’apli-
cació de cobertura horària.


Palau del Parlament, 17 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s, 
portaveus
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Reg. 119527


Proposta transaccional que substitueix  
les propostes de resolució 4 del GP SOC  
i 6 del GP ICV-EUiA


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre el sistema sanitari 
públic de salut (tram. 255-00008/10), que substitueix 
les propostes de resolució núm. 4 del Grup Parlamenta-
ri Socialista, núm. 6 del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.


Proposta de resolució transaccional. Professio-
nals i precarietat laboral


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


– Impulsar un acord marc per un model contractual i 
retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari pú-
blic, respectant la negociació col·lectiva de les parts i 
l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte la 
categoria professional, el coneixement, les competèn-
cies, l’experiència, la responsabilitat desenvolupada i  
els resultats de l’activitat professional en relació amb els  
objectius del sistema sanitari, i sempre i quan no es 
produeixi cap merma en les condicions laborals ni re-
tributives prèvies, ni en el sistema d’accés.


– Regular i establir els topalls màxims de les diferèn-
cies salarials dins de cadascuna de les organitzacions 
que formen part del Siscat i entre elles, i impulsar un 
codi ètic amb principis comuns dins d’aquestes orga-
nitzacions.


– Establir un sistema d’incentius per a la retenció del 
talent, el coneixement i l’experiència en el si del siste-
ma sanitari públic, i paral·lelament una regulació con-
sensuada del règim d’incompatibilitats.


– Garantir que les jubilacions de professionals sanita- 
ris i els concursos de trasllats no influiran en la dis-
ponibilitat del personal sanitari necessari per a la ga-
rantia de l’activitat assistencial i no suposaran una 
reducció encoberta d’efectius ni afectaran a l’equitat 
territorial del sistema de salut.
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– Garantir la suficiència de recursos financers en un 
marc plurianual 2015-2025 per l’assoliment dels ob-
jectius establerts al nou Pla global de Recursos Hu-
mans 2015-2025.


– Establir un pla econòmic que permeti, en el termini 
màxim de dos anys, la recuperació del poder adquisi-
tiu dels treballadors i treballadores  del Siscat, de les 
plantilles perdudes, la reducció de la precarietat labo-
ral i la racionalització de les càrregues de treball dels i 
les professionals, amb l’objectiu de revertir els efectes 
que les retallades indiscriminades han tingut sobre les 
condicions de treball del personal i, en conseqüència, 
sobre l’atenció sanitària.


– Realitzar un debat amb la presència dels col·legits 
professionals de metges, infermeres, psicòlegs clínics, 
odontòlegs i altres, els sindicats majoritaris del sector 
sanitari i els Consells de la professió medica i d’in-
fermeria, sobre la compatibilitat de l’activitat pública i 
privada dels professionals sanitaris.


– No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions salarials ni laborals, ni en jornades, ni  
en nombre ni en condicions de contractacions) a cap 
centre de la xarxa pública catalana durant el 2015.


– Garantir les substitucions de les jubilacions i baixes 
de professionals sanitaris per evitar que aquestes no 
suposin una pèrdua global en la disponibilitat del per-
sonal sanitari necessari per a garantir l’activitat assis-
tencial. 


– Prendre les mesures necessàries per a equiparar les 
condicions salarials i laborals dels professionals de la 
sanitat catalana a les ràtios mitjanes de la Unió Euro-
pea en un termini de 5 anys.


– Obrir convocatòria de noves places d’oferta pública 
d’ocupació a l’ICS, per a resoldre la precarietat i l’in-
terinatge que actualment pateixen molts treballadors i 
treballadores.


– Atendre la petició conjunta feta pels sindicats CCOO, 
UGT, Metges de Catalunya, SATSE i CATAC-CTS, 
tots ells amb representació a la Mesa Sectorial de Ne-
gociació de la Sanitat de l’Institut Català de la Salut 
per a que el Govern se plantegi el cessament immediat 
de l’actual gerent de l’ICS.


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA
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Reg. 119519


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució 1 presentada pel GP C’s


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten la correcció d’erra-
des següent a la proposta de resolució 1 subsegüent al 
Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut 
(tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució 1. Model sanitari i 
finançament


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a


1. Adoptar les mesures necessàries per tal de que Ca-
talunya disposi d’un sistema públic de salut, que doni 
cobertura a totes les necessitats assistencials i sanità-
ries de la població, i en el que la prestació assisten-
cial l’assistència sanitària per part d’ens privats sigui 
una opció lliure per part dels ciutadans, sense càrrec 
al sector públic.


2. Destinar una dotació pressupostaria que permeti 
garantir la sostenibilitat d’un sistema català de salut, 
públic i de qualitat. Per això el Govern es comprome-
trà a dotar-lo d’un finançament públic suficient, que 
permeti que el nivell de despesa per càpita en salut ar-
ribi als mateixos nivells que el que tenen el països del 
nostre entorn de referència.


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 


Reg. 119520


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució 7 presentada pel GP C’s


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenten la correcció d’erra-
des següent a la proposta de resolució 7 subsegüent al 
Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut 
(tram. 255-00008/10).


Proposta de resolució 7. Drets dels ciutadans


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a


1. Homogeneïtzar els protocols per la determinació de 
les llistes d’espera de tots els centres del Siscat, pro-
porcionant als pacients la data aproximada d’inter-
venció o numero d’ordre dins llista d’espera, tant pels 
procediments quirúrgics com pels diagnòstics, com a 
expressió de transparència, tal i com ha proposat ja el 
Síndic de Greuges.


2. Establir criteris clars i objectius de priorització per 
gravetat i el procés de seguiment i inspecció de com-
pliments dels mateixos, fixant garanties de temps mà-
xim, com ja va ser aprovat en moció parlamentària.


3. Establir un grup de treball per tal de definir i apli-
car un temps màxim d’espera garantit per a ser atès en 
les urgències d’un hospital, així com un temps màxim 
d’espera en un box d’urgències per a ser ingressat a 
planta, que no superi les 24 hores d’estada a les urgèn-
cies hospitalàries, d’acord amb el que ja va ser aprovat 
per moció parlamentària.


4. Garantir que tot pacient intervingut no haurà de 
prorrogar la seva estada al quiròfan per motiu de man-
ca de llits disponibles en la unitat de cures postopera-
tòries o en la unitat d’hospitalització que correspon-
gui, i que cap pacient haurà de perllongar tampoc la 
seva estada a la unitat de cures postoperatòries per 
motiu de manca de llits d’hospitalització.


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 
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Reg. 119522


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució 5 presentada pel G Mixt


A la Mesa del Parlament


Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, comunica a la Mesa del Parlament que ha ad-
vertit l’errada següent en la Proposta de resolució 5, 
apartat f al Debat general sobre el sistema sanitari pú-
blic de salut (tram. 255-00008/10), presentada el 17 de 
juny de 2015 i amb número de registre 119435.


On hi diu: 


«5. Aturar i retirar de manera definitiva totes les deci-
sions i processos que a la pràctica suposen l’esquarte-
rament de l’ICS: 


[...] 


f. Aturar el procés d’implementació dels Plans Funcio-
nals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès de 
manera immediata.


[...]»


Hi ha de dir: 


«5. Aturar i retirar de manera definitiva totes les deci-
sions i processos que a la pràctica suposen l’esquarte-
rament de l’ICS: 


[...] 


f.1. Aturar el procés d’implementació dels Plans Funcio- 
nals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès de 
manera immediata.


f.2. Aturar el trasllat de l’activitat quirúrgica de CMA 
que es veurà alterada per les obres dels quiròfans de 
la planta baixa de CMA de l’Hospital Joan XXIII al 
CAP Llevant (Xarxa Sanitària Santa Tecla) i mantenir 
aquesta activitat al propi l’Hospital Joan XXIII con-
tractant el personal necessari de tots els estaments per 
poder prestar una activitat quirúrgica al 100% durant 
els torns de matí i tarda.


[...]»


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del G Mixt


Reg. 119523


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució 8 presentada pel G Mixt


A la Mesa del Parlament


Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, comunica a la Mesa del Parlament que ha adver-
tit l’errada següent en la Proposta de resolució 8, apar-
tat a al Debat general sobre el sistema sanitari públic  
de salut (tram. 255-00008/10), presentada 11 de juny de  
2015 i amb número de registre 119435.


On hi diu: 


«8. Obertura d’un debat sobre el model sanitari cata-
là que impliqui treballadores i treballadors, usuàries i 
tots els agents del sistema.


a) Replantejar el sistema de salut i el model sanitari, i 
fer-ho amb un procés que permeti fer un debat ampli 
i serè amb tots els agents del sistema. El Parlament de 
Catalunya es compromet a obrir el procés per a elabo-
rar una nova Llei General de Salut de Catalunya o mo-
dificar l’actual LOSC per plantejar un model sanitari 
de titularitat, gestió i provisió pública. [...]»


Hi ha de dir: 


«8. Obertura d’un debat sobre el model sanitari cata-
là que impliqui treballadores i treballadors, usuàries i 
tots els agents del sistema.


a) Replantejar el sistema de salut i el model sanitari, i 
fer-ho amb un procés que permeti fer un debat ampli i 
serè amb tots els agents del sistema. El Parlament de 
Catalunya es compromet a obrir el procés per a elabo-
rar una nova Llei General de Salut de Catalunya. [...]»


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del G Mixt
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Reg. 119524


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució presentada pel GP C’s, 
GP SOC i GP ICV-EUiA, que s’imputa al GP C’s


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista, Dolors camats i Luis, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent correcció d’errades a la proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre el siste-
ma sanitari públic de salut (tram. 255-00008/10), que 
s’imputa al Grup Parlamentari de Ciutadans.


Proposta de resolució en relació a l’Institut 
Català de la Salut i les Empreses i Consorcis 
Públics 


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Garantir la continuïtat de l’ICS com a proveïdor 
públic prioritari i majoritari del CatSalut, que ha de 
ser proveïdor prioritari en els territoris en que hi hagi 
centres ICS i entitat íntegrament pública, dotant-lo del 
Pressupost suficient i necessari per garantir i mantenir 
l’activitat assistencial de qualitat a la que està legal-
ment obligat com servei públic de Salut.


2. Mantenir i garantir la titularitat pública de tots els 
recursos radiològics, de diagnòstic per la imatge i de 
Laboratoris Clínics que formen part de l’ICS o d’altres 
ens de titularitat o responsabilitat única o majoritària-
ment publiques.


3. Garantir que la creació d’un nou ens o qualsevol 
canvi estructural (fusió, fragmentació, absorció...) que 
suposi modificar, directa o indirectament, la titularitat 
o la personalitat jurídica de l’ICS o de les empreses 
que d’ell en depenguin, seran sotmeses a debat i acord 
parlamentari vinculant de forma prèvia a la seva im-
plementació.


4. Garantir que les modificacions estatutàries dels Con-
sorcis i empreses del sector públic de Catalunya que su-
posin una modificació en la composició dels seus mà-
xims òrgans de govern o que suposin desvinculació del 
sector públic, seran sotmeses a debat i acord parlamen-
tari vinculant de forma prèvia a la seva aprovació.


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Albert Rivera Díaz, president GP C’s. Carme Pérez 
Martínez, diputada GP C’s. Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu GP SOC. Dolors Camats i Luis, portaveu GP 
ICV-EUiA


Reg. 119525


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució 1 presentada pel GP CiU, 
GP ERC


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al 
Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut 
(tram. 255-00008/10), referent a la proposta de resolu-
ció 1 del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana de Catalunya: 


A l’apartat 1.a de la Proposta de resolució 1 dels grups 
de CiU i ERC


1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al model sa-
nitari català: 


a. Posa en valor la qualitat del sistema públic de salut 
de Catalunya i la voluntat de promoure el consens i 
l’acord polític per a garantir una sanitat pública uni-
versal, equitativa i de qualitat per a tots els ciutadans 
de Catalunya, com a eix essencial de l’Estat del Ben-
estar i de la cohesió social en el marc d’un model sa-
nitari propi d’arrelament històric, social i territorial de 
Catalunya, donant així compliment al capítol XVIII.1 
de la Resolució 776/X del Parlament de Catalunya que 
insta a la Comissió de salut a rebre formalment el do-
cument de bases per al Pacte Nacional de Salut enco-
manat pel Parlament en la seva Moció 3/X.3 i entrat al 
Parlament en data 28 de març de 2014, i per tal d’ela-
borar una nova llei de salut de Catalunya.»


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015.


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP CiU Portaveu GP ERC 
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Reg. 119526


Rectificació del text presentat, relativa a la 
proposta de resolució presentada pel GP ERC, 
GP ICV-EUiA, G Mixt, GP SOC, GP CiU, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada no adscrita


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt i la dipu-
tada no adscrita Sra. Marina Geli comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent 
en Proposta de resolució subsegüent a un Debat ge-
neral (tram. 255-00008/10), presentada 17 de juny del 
2015 (20.36h) i amb número de registre 119459.


On hi diu: 


«Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat, i més concretament 
el Departament de Salut a: 


1. Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o 
ciutadana, amb independència de la seva situació legal 
i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sa-
nitària i farmacèutica per motius econòmics, d’acord 
amb allò que estableix l’article 25 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans i allò que es fixa com a 
objectiu la proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema català de la sa-
lut, en tràmit parlamentari.


2. Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, 
d’accés a l’assistència sanitària de  cobertura pública del 
CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Cata-
lunya que no tenen la condició d’assegurats o benefici-
aris del Sistema Nacional de Salut o aprovar una no-
va instrucció, d’acord amb allò que estableix el punt 9è 
de la Moció 79/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pèrdua de drets en matèria sanitària, aprovada en sessió 
plenària del 13 de febrer del 2014, per tal de garantir, 
com a mínim: l’accés a la targeta sanitària individual 
(TSI) a través d’un tràmit senzill; una informació ade-
quada, precisa i unificada a tots els centres del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya; i el 
control i requeriment, si s’escau, per part de CatSalut, 
als centres que no compleixin amb aquestes garanties i 
facturin o cobrin serveis gratuïts garantits inclosos a la 
cartera de serveis del sistema sanitari català.


3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil 
i permanent de traspàs d’informació entre les entitats 
socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar 
i atendre, de forma immediata, els casos de persones 
que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o 


farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la cam-
panya informativa i formativa adreçada al conjunt de 
centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en rela-
ció a les sol·licituds de la targeta sanitària.


El Parlament de Catalunya assumeix el compromís de: 


4. Garantir la màxima urgència a la tramitació de la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària 
i farmacèutica pel sistema català de la salut, ja sigui 
com una iniciativa pròpia o com a modificació de la 
Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut.»


Hi ha de dir: 


«Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat, i més concretament 
el Departament de Salut a: 


1. Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà 
o ciutadana, amb independència de la seva situació 
legal i administrativa a Catalunya, resti sense assis-
tència sanitària i farmacèutica per motius econòmics, 
d’acord amb allò que estableix l’article 25 de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans i allò que es fixa 
com a objectiu la proposició de llei de garantia de l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut, en tràmit parlamentari.


2. Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 
10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de  cobertura 
pública del CatSalut als ciutadans estrangers empa-
dronats a Catalunya que no tenen la condició d’as-
segurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut 
o aprovar una nova instrucció, d’acord amb allò que 
estableix el punt 9è de la Moció 79/X del Parlament 
de Catalunya, sobre la pèrdua de drets en matèria sa-
nitària, aprovada en sessió plenària del 13 de febrer 
del 2014, per tal de garantir, com a mínim: l’accés a la 
targeta sanitària individual (TSI) a través d’un tràmit 
senzill; una informació adequada, precisa i unificada 
a tots els centres del sistema sanitari integral d’utilitza-
ció pública de Catalunya; i el control i requeriment, si 
s’escau, per part de CatSalut, als centres que no com-
pleixin amb aquestes garanties i facturin o cobrin ser-
veis gratuïts garantits inclosos a la cartera de serveis 
del sistema sanitari català.


3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil i 
permanent de traspàs d’informació entre les entitats 
socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar 
i atendre, de forma immediata, els casos de persones 
que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o 
farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la cam-
panya informativa i formativa adreçada al conjunt de 
centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en rela-
ció a les sol·licituds de la targeta sanitària.


4. Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés 
als tractaments de reproducció assistida a dones so-
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com una iniciativa pròpia o com a modificació de la 
Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut.»


Palau del Parlament, 18 de juny de 2015


Jordi Turull i Negre, GP CiU; Marta Rovira i Vergés, 
GP ERC; Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ra-
mos, G Mixt, portaveus; Marina Geli i Fàbrega, dipu-
tada no adscrita


les i parelles de lesbianes, essent un més dels serveis 
bàsics de la sanitat pública, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
interse xuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.


El Parlament de Catalunya assumeix el compromís de: 


5. Garantir la màxima urgència a la tramitació de la 
Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària 
i farmacèutica pel sistema català de la salut, ja sigui 
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