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SESSIÓ NÚM. 56.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i set 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per la secretària general i el lletrat Miquel Lluís Palo-
mares Amat.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, de Salut, d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Ben-
estar Social i Família.

El vicepresident segon

Bon dia.

Proposició de llei
de protecció de la maternitat (debat 
de totalitat) (tram. 202-00087/10)

Reprenem la sessió amb el debat a la totalitat sobre la 
Proposició de llei de protecció de la maternitat. Pre-
senta aquesta iniciativa legislativa, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular, la il·lustre senyora 
Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades, el 
Partit Popular de Catalunya presentem avui aques-
ta proposició de llei amb un objectiu: el de crear una 
política pública de suport a la dona embarassada, que 
l’ajudi a poder optar lliurement per la maternitat; una 
llei que suposi aconseguir, per una banda, majors co-
tes de justícia social, i, per una altra, conscienciar la 
nostra societat sobre la importància de la maternitat, 
tant a nivell personal com a nivell social i col·lectiu.

Amb aquesta proposició de llei, l’únic que fem és re-
forçar el compliment tant de l’article 39 de la Cons-
titució com de diferents articles de l’Estatut, en què 
s’assegura..., obro parèntesi..., la protecció social i 
econòmica de la família, així com la protecció inte-
gral de les mares per part dels poders públics. En de-
finitiva, ve a completar el nostre sistema de drets so-
cials des d’un punt de vista positiu, en el sentit que es 
prenguin mesures de suport a la natalitat, a la mater-
nitat, a la igualtat i a la protecció de la nostra infància.

El que pretenem amb aquesta proposició de llei és 
que l’autonomia de la dona i el seu benestar no entrin 
en col·lisió amb el seu dret a la maternitat. L’objectiu 
d’aquesta llei és oferir els instruments perquè el fet de 
ser dona i el dret a exercir com a mare no es presentin 
mai com a contradictoris, sinó al revés, com a com-
plementaris. En múltiples ocasions, la dona veu un 
risc en la seva maternitat davant un entorn econòmic, 
psicològic, social o familiar advers, i l’única solució a 
què es veu abocada és a interrompre el seu embaràs. 
El que proposem amb aquesta llei és precisament cre-
ar les condicions perquè cap dona es vegi abocada a 

prendre aquesta decisió per la pressió de l’estructura 
social, econòmica o laboral. 

No es tracta d’imposar res, sinó de crear alternatives a 
situacions traumàtiques. Crec que ho expressava molt 
bé l’expresident uruguaià, per cert molt allunyat de les 
tesis del Partit Popular, Pepe Mujica. Fa uns mesos 
d eia: «La prioritat és ajudar les mares amb dificultats, 
perquè moltes vegades hi ha un problema de falta de 
mitjans, solitud, falta d’informació o prejudicis fami-
liars.»

Aquesta proposició de llei, que consta de cinc títols 
i trenta-cinc articles, defineix una sèrie de mesures 
de protecció i promoció de la maternitat des de dos 
punts de vista diferents. En primer lloc, des d’un punt 
de vista personal, quant al fet que des del Partit Popu-
lar la maternitat ha de ser garant de llibertat, igualtat 
i progrés. No podem permetre que hi hagi dones que 
no puguin ser mares perquè visquin en una situació de 
precarietat econòmica, emocional i social. Apostem 
per promoure les condicions necessàries amb l’objec-
tiu que l’embaràs, la maternitat i la paternitat no supo-
sin una situació de desigualtat o disminució de drets 
de les dones o parelles que decideixin tenir un fill.

Per això s’han de remoure els obstacles que ho dificul-
ten i fomentar una visió positiva d’aquesta decisió. Els 
poders públics, i en aquest cas la Generalitat, davant 
una dona embarassada que, pels motius que sigui, es 
troba en una situació de conflicte entre avortar o no te-
nen l’obligació d’oferir tots aquells mecanismes de su-
port, assessorament i orientació que l’ajudin a superar 
les càrregues econòmiques i emocionals i les discri-
minacions negatives per poder decidir, amb vertadera 
llibertat, per la vida del seu fill.

I, en segon lloc, abordem aquesta qüestió des d’una 
perspectiva social, una perspectiva col·lectiva, en el 
sentit que cada nen que neix és un bé per a la nos-
tra societat i l’esperança d’un futur millor. Les dades 
de l’Idescat confirmen el progressiu envelliment de la 
població, i per això cal prendre mesures de forma ur-
gent. El 2014, la natalitat a Catalunya va baixar un 7,3 
per cent, cosa que va suposar el cinquè any consecu-
tiu de baixada, situant Catalunya a la cua d’Europa en 
nombre de naixements, segons l’Institut d’Estadística. 
Les dones catalanes tenen cada vegada menys fills. De 
mitjana, 1,33, sis dècimes menys que el 2013, lluny 
d’altres països com França o Irlanda, on s’arriba als 
dos fills per dona. 

Davant aquestes xifres, els governs tenen dues op cions: 
o continuar per aquest camí o afrontar el futur duent 
a terme polítiques de suport a la natalitat, invertint-hi 
recursos i esforços, que al cap i a la fi constituiran el 
demà de Catalunya.

Des del Partit Popular, davant una situació de vulne-
rabilitat per raó d’edat, discapacitat o manca de recur-
sos, i on l’embaràs es presenta com un mal i l’avorta-
ment com a única alternativa, presentem una sèrie de 
mesures per tal que la dona pugui prendre una decisió 
en llibertat, després de ser objectivament informada 
per part de les administracions competents; unes me-
sures que queden recollides en aquesta llei, que cons-
ta de cinc títols i trenta-cinc articles, tres disposicions 
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addicionals, una disposició derogatòria de caràcter ge-
neral i tres disposicions finals.

El títol primer reconeix el dret a la maternitat com a 
dret de tota dona a ser mare, sense renunciar a cap 
àmbit de realització personal, sense veure’s discrimi-
nada socialment i/o laboralment per aquest motiu. Es 
positivitza el principi rector d’aquesta normativa, fo-
namentat en la protecció institucional i promoció dels 
drets i llibertats constitucionals i civils sobre els quals 
s’assenta la dignitat de la dona gestant, fet que suposa 
el seu dret a portar endavant la gestació, a ser recol-
zada socialment en aquesta decisió i a ser informada 
d’aquest dret i dels programes i mecanismes de suport 
disposats a favor seu.

En aquest títol primer també es subratlla el dret a la 
vida en formació, la responsabilitat de mares i pares i, 
si escau, el dret dels fills a desenvolupar-se en un àm-
bit alternatiu al biològic quan aquest sigui impossible. 
I, per tant, i crec que aquest és un punt important, la 
consegüent promoció de l’acolliment i l’adopció com a 
alternatives reals per a permetre a la dona tirar enda-
vant el seu embaràs.

El títol segon fa referència a l’atenció social a les do-
nes embarassades que tinguin dificultats, ja sigui per 
raó d’edat, situació econòmica, social, familiar, labo-
ral o qualsevol altre motiu. Tindran el dret a rebre l’as-
sessorament i la informació necessària en la llengua 
oficial escollida per la dona sobre els ajuts i suports, 
tant jurídics com econòmics, per tal que puguin tirar 
endavant el seu embaràs.

I en aquest sentit la Generalitat promourà centres o 
serveis d’assessorament que subministrin informació 
detallada sobre els recursos de protecció social exis-
tents adequats a les seves necessitats, i en especial els 
referents als salaris d’inserció social, ajuts a la mater-
nitat, ajuts en matèria de residència, així com els su-
ports a la reinserció laboral. En aquests centres o ser-
veis s’orientarà la dona sobre com accedir a aquestes 
ajudes, col·laborant en la seva tramitació i gestió quan 
sigui necessari. El dret a la informació, el Govern 
l’haurà de garantir posant a disposició un número de 
telèfon d’accés general i gratuït que permeti connec-
tar amb els centres d’atenció a la maternitat, així com 
també oferirà un servei d’informació a través d’una 
pàgina web. En definitiva, que la informació estigui a 
l’abast de totes les dones que ho desitgin.

Dintre d’aquest apartat dedicat a l’atenció social, cal 
destacar també una sèrie d’articles que fan referència 
a les polítiques públiques que es poden dur a terme a 
través dels diferents departaments de la Generalitat. 
Concretament, apostem per l’elaboració d’un pla in-
tegral de suport a la maternitat. Per cert, un pla que 
vam proposar l’any 2012 en aquest Parlament i que la 
Secretaria de Família es va comprometre a tirar enda-
vant, però que a dia d’avui encara no en sabem res; un 
pla que contempli, entre d’altres, un catàleg de recur-
sos i serveis de suport, així com els centres d’atenció 
–podrien ser els mateixos CAP– i els punts i recur-
sos d’informació, i un altre catàleg de mesures de su-
port a què es podran acollir, i en especial les que te-
nen a veure amb l’ocupació, la suficiència econòmica, 

l’allotjament i totes aquelles que contribueixin a com-
patibilitzar la vida laboral i familiar. 

Un altre dels punts d’aquest pla és la posada en mar-
xa de campanyes públiques per informar dels mitjans 
que es posen a disposició de la dona embarassada amb 
dificultats. 

Altres qüestions que preveu aquesta llei: les ajudes so-
cials, l’escolarització i el suport en l’àmbit laboral. I en 
aquest darrer punt cal incidir en el fet que la Genera-
litat ha de crear un pla específic per evitar qualsevol 
tracte desfavorable a les dones en el seu lloc de treball 
fruit del seu embaràs o pel fet de ser mares. I quan ens 
referim a això parlem tant de llocs de treball que ja 
s’ocupen com de la sol·licitud de nova ocupació. Per-
què el que no es pot permetre a la nostra societat, i 
això passa, és que en determinades empreses, en de-
terminats llocs de treball, es pregunti quants fills es 
tenen o si en penses tenir. Ho sento, però això és inad-
missible. Per tant, tot el suport en l’àmbit laboral, amb 
l’ajut dels poders públics, només faltaria.

Considero dones embarassades en especial situació 
de risc les menors d’edat i les adolescents. I, per tant, 
se’ls prestarà especial atenció. Caldran protocols es-
pecífics d’actuació per part del Departament de Salut, 
així com una adequació de les seves necessitats per 
part del Departament d’Ensenyament. 

També, la Generalitat vetllarà pel compliment dels 
drets de les dones embarassades amb algun tipus de 
discapacitat o incapacitat judicial, així com per l’ator-
gament dels serveis necessaris que els permetin exer-
cir les seves responsabilitats en la criança dels fills de 
la manera més apropiada.

Pel que fa al títol quart, proposem la creació de xar-
xes de voluntariat. De fet, ja hi ha entitats, a qui també 
avui aprofito per saludar els representants d’algunes, 
que sense ànim de lucre es dediquen..., a qui agraïm 
la seva tasca..., per la seva labor, no? Demanem aques-
tes xarxes de voluntariat que tinguin com a finalitat 
donar suport a la dona embarassada, així com en el 
moment de la gestació i durant els primers mesos del 
naixement.

I, finalment, el títol cinquè incideix en la necessitat 
que hi hagi una col·laboració i coordinació interadmi-
nistrativa, elaborant, si escau, els protocols necessaris 
per ser més eficients a l’hora d’aplicar mesures de su-
port i assistència a la maternitat. En definitiva, coor-
dinació entre les diferents àrees –salut, ensenyament, 
habitatge, ocupació, etcètera–, i, per una altra banda, 
col·laboració amb els municipis i ens locals, així com 
també amb les entitats de caire social.

I, precisament, quant a la relació amb les entitats so-
cials, en el marc de la legislació aplicable es podran 
concedir subvencions i establir convenis, sempre que 
es comprometin, lògicament, a oferir suport i asses-
sorament a les futures mares en el sentit que preveu 
aquesta llei.

Bé, un cop desgranada a grans trets aquesta propos-
ta, només vull fer una sèrie d’observacions. Plantegem 
aquesta proposició de llei per un motiu fonamental. 
Des del Partit Popular defensem els valors de la famí-
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lia i la maternitat. I, per tant, apostem en primer lloc 
pel dret que tenen totes les dones a rebre la informa-
ció i el suport per part de totes les administracions, i 
en aquest cas del Govern de la Generalitat. I, en se-
gon lloc, ens neguem que l’única sortida sigui l’avorta-
ment. Perquè, en definitiva, la maternitat és un dret, de 
la mateixa manera que ho és el dret a la vida.

I, mirin, d’aquí a pocs dies aquest Parlament aprova-
rà una llei d’igualtat, que en el punt 2.d de l’article 44 
diu: «Garantir que les dones puguin rebre les presta-
cions per a la interrupció de l’embaràs a través de la 
xarxa sanitària.» Molt bé, aquesta és la proposta del 
Govern. I jo pregunto: «I quines ajudes contempla, 
aquesta llei? Quines garanties ofereix a les dones que 
vulguin exercir el seu dret a ser mares, el seu dret a 
la maternitat, davant algun tipus de dificultat que tin-
guin? Com les pensen ajudar?»

Bé, tornant a la proposició de llei, el que pretén és 
obrir un debat sobre aquesta qüestió. El que hem pre-
sentat obre la porta a fer les modificacions que cal-
guin. Nosaltres hem posat la base, obrim el debat. És 
evident que es pot enriquir amb la col·laboració de tots 
els grups parlamentaris. Per això jo demano des d’aquí 
que es retirin les esmenes a la totalitat, i especial ment 
aquelles que ha presentat Convergència i Unió, o Con-
vergència i/o Unió.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. A continuació, per defensar les es-
menes a la totalitat presentades per quatre grups par-
lamentaris, comencem pel Grup d’Esquerra Republi-
cana, amb la seva representant, la il·lustre diputada 
senyora Rosa Amorós.

(Pausa.)

Endavant.

Rosa Amorós i Capdevila

Bé, bon dia a tothom. Generalment, s’entén per mater-
nitat el període de temps associat a l’embaràs, part i 
lactància, però no hem d’oblidar que ser mare va molt 
més enllà, se n’és de per vida.

Vostès exposen, en aquesta llei de protecció a la ma-
ternitat, que pretenen que dones embarassades, i, es-
pecialment, en situació de vulnerabilitat, trobin una 
altra sortida que no sigui l’avortament. No obstant, 
creiem que l’objectiu real és fer-les desistir d’interrom-
pre un embaràs no desitjat; perquè, si no, les propostes 
serien centrades a fer campanyes de sensibilització, i, 
sobretot, de prevenció, prevenció i prevenció d’emba-
rassos no desitjats. Perquè vostès, fins i tot, es plante-
gen anar a casa de les embarassades per explicar-los 
les meravelles de ser mare en aquesta societat.

A la llei hi manca informació objectiva perquè una 
dona pugui decidir què farà respecte a un embaràs 
no desitjat, amb total llibertat: interrompre’l o tirar-lo 
endavant. Pretenen crear molts recursos, alguns dels 

quals ja són existents, i, fins i tot, un pla integral de su-
port a la maternitat, amb múltiples mesures, com po-
den ser habitatges i atenció domiciliària, si cal. També 
un pla específic per evitar tot tracte de discriminació 
laboral, tant en l’ocupació actual com en una de nova. 
Però aquest pla, com el faran compatible amb la refor-
ma laboral, que permet als empresaris disposar de les 
dones treballadores a la seva voluntat, tant pel que fa 
a horaris com a sous? Per tirar endavant les seves pro-
postes, haurien de retirar la reforma laboral, no cre-
uen? Doncs, seria una gran notícia, si fos així.

Per altra banda, si tant els motiva protegir la materni-
tat, podien aprofitar aquest Ple monogràfic per presen-
tar esmenes sobre protecció i salut de les dones emba-
rassades; en canvi, no les hem trobades.

Vostès fan propostes, però no n’han presentat cap me-
mòria econòmica. Perquè la pregunta és: qui pagarà 
tots aquests serveis? Ho farà el Govern de l’Estat? Si 
vostès no es comprometen a destinar els recursos eco-
nòmics necessaris per tirar endavant aquestes accions, 
el millor que poden fer és retirar aquesta proposició de 
llei. A casa nostra ja hi ha força recursos que s’estan 
oferint, però també sabem que mai seran suficients, 
perquè les necessitats són moltes, i vostès, des de l’Es-
tat espanyol, tenen una actitud constant de deslleialtat 
cap a Catalunya, que es tradueix en un escanyament 
econòmic crònic.

Contribueixen, amb els reiterats incompliments dels 
compromisos, a fer més dificultós tirar endavant es-
pecialment totes les polítiques socials. Perquè, per 
aconseguir fomentar la maternitat, ens calen aquestes 
polítiques, ja que les propostes no només haurien de 
suposar una ajuda concreta a la maternitat o a les fa-
mílies, hauria de ser una ajuda a tota la societat, i a la 
família, sigui de l’estil que sigui.

Necessitem actuacions que contribueixin a fer una 
societat més justa i igualitària, i que permetin, efec-
tivament, incentivar la maternitat; n’hi ha que ja les 
podrem incloure a la propera llei d’igualtat catalana, 
però també sabem que n’hi ha d’altres que les haurem 
de fer realitat en el nou país, quan puguem disposar de 
tots els recursos econòmics que generem i dels quals 
ara no podem disposar.

Nosaltres proposem, perquè ens cal, una educació 
afectiva, sexual i reproductiva, a tots els nivells del 
sistema educatiu, que eviti els embarassos no desitjats, 
especialment entre la gent més jove. Facilitar anticon-
ceptius de darrera generació. La derogació de la refor-
ma laboral, que permeti una negociació pactada i de 
mutu acord amb els treballadors o els seus represen-
tants. Mesures que afavoreixin la coresponsabilitat en 
les tasques domèstiques i de cura, amb permisos de 
parentalitat més llargs, obligatoris i no coincidents en 
el temps, amb el de la mare i el del pare. Una veritable 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar, amb 
uns horaris que també facilitin el repartiment de res-
ponsabilitats; llars d’infants gratuïtes, llibres gratuïts; 
en definitiva, educació gratuïta per a tots els infants. 
Salaris iguals de dones i homes; l’obligació de pagar 
igual salari per treballs d’igual valor, i acabar així 
amb l’esquerda salarial. Llei de dependència; poder 
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comptar amb els recursos econòmics suficients per 
desplegar-la totalment. Reproducció assistida per a to-
tes les dones als centres públics de salut. No perme-
tre cap discriminació ni desigualtat per raó de sexe a 
l’àmbit laboral, ni tampoc en qualsevol altre. Facilitar 
els tràmits referents a les adopcions i acolliments, per-
què la burocràcia no converteixi en una odissea poder 
emparar una criatura.

Aquests són alguns exemples, ja que en el nou país 
també tenim un gran repte, perquè no s’ha fet mai, de 
proposar una llei del dret a la maternitat o del dret a 
ser mare, que implicaria el dret de totes les dones a ser 
mares, sense renunciar a cap àmbit de realització per-
sonal, sense veure’s discriminada per aquest motiu, i 
en igualtat de condicions que els homes. I, per acon-
seguir-ho, caldrà un gran pacte social, de responsabi-
litat compartida, tant de les administracions públiques 
com de les empreses i sindicats.

I, ja, per finalitzar, senyora Xandri, senyors i senyo-
res del PP, torno a saber que no ens agrada la Llei de 
protecció de la maternitat. No és una llei que perme-
ti prendre una decisió objectiva sobre una qüestió tan 
important com és ser mare.

Per aquest motiu hem fet una esmena a la totalitat, i 
en continuarem fent a totes aquelles lleis que coartin 
la llibertat de les dones i el dret a decidir sobre el seu 
propi cos.

(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També ha presentat esmena a la 
totalitat el Grup Parlamentari Socialista, i, en el seu 
nom, té la paraula la il·lustre diputada senyora Mont-
serrat Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Bé, moltes gràcies. Il·lustres diputats, il·lustre pre-
sident..., vicepresident, bé, aquesta proposició de 
llei que presenten des del PP, de fet, forma part, eh?, 
perquè ja ho hem vist en altres cambres autonòmi-
ques, per tant, forma part d’una campanya a nivell es-
tatal, doncs, que han orquestrat, diguem-ne, a totes les 
autonomies i també en el Congrés, que es van tenir 
referències.

De fet, el que hi ha subjacent en aquesta proposició 
de llei és intentar, per la porta del darrere, fer i refer 
el debat sobre el dret a l’avortament, i re-reformar el 
que aquest país ha dit per activa i passiva, que ja es-
tà bé, que ja està com està. I ho han dit no només els 
grups polítics de l’esquerra; ho han dit professionals 
de la medicina, professionals, mobilitzacions d’enti-
tats socials; ho ha dit en veu alta i clara: «Deixin ja, i 
deixin estar aquest debat sobre el dret a l’avortament.» 
És més, van voler modificar per la porta del darrere 
restringint alguns drets, també, de les noies que, en 
edats sensibles, per problemes que havien tingut, i po-
sen en mans dels, potser, els que els han portat a aque-
lla situa ció, la decisió.

Bé. En tot cas, hem fet el debat aquí, també, en aquest 
Parlament i a Catalunya, en nombroses ocasions. Dei-
xin ja el tema, deixin-nos tranquils.

A més a més, veiem que aquesta llei no és més que un 
exercici d’hipocresia i de cinisme. Ens indigna –ens 
indigna–, perquè, a més a més, és un insult a la intel-
ligència, per tapar-se les seves vergonyes, i per fer-se 
perdonar, per fer-se perdonar les retallades en tots els 
àmbits que han afectat, i molt, les persones més senzi-
lles, les persones més humils; les persones que haurien 
de tenir dret a la maternitat com un element normal, 
però justament no el tenen. I no el tenen perquè vostè, 
precisament, els vol ajudar amb l’excusa de protegir 
la maternitat, que presenten ara. L’han presentat, eh?, 
com deia la campanya orquestrada a tot l’Estat, a final 
de la legislatura, una legislatura que ha retallat més 
drets socials de la història. Una legislatura en què han 
castigat les famílies, han castigat les dones treballa-
dores, i els pares, els pretesament pares que s’han de 
fer coresponsables, i a tots els ciutadans, especialment 
aquells que han tingut problemes, que són els que diu 
que ara vol protegir amb aquesta llei. Una legislatu-
ra que han maltractat tantes i tantes persones aturades 
sense prestació, amb una reforma laboral que, justa-
ment, ha retallat les possibilitats de la flexibilitat, per 
poder atendre, justament, aquests fills. Avui, tenir fills 
és un fet heroic, justament per això.

Per tant, s’han liquidat escoles bressol, s’han reduït les 
baixes maternals, no les han ampliades, i les dels pa-
res, que era un dret que estava en procés, també les 
han aniquilat. Com deia, la reforma laboral, que ha 
eliminat les possibilitats i la flexibilitat de les jorna-
des. Ha deixat en mans dels empresaris només la po-
testat de fer i desfer al seu aire; i, per tant, significant 
una sobrecàrrega per poder-se’n fer càrrec. Per tant, 
en el rerefons, és tot una excusa, i surten sense rubor 
aquí a fer-nos veure que té moltes voluntats.

Simplement, el que haurien de fer és tan sols recu-
perar, i refer, els drets socials que han retallat durant 
aquests quatre anys. Només amb això ja n’hi hauria 
prou per a tot allò que diuen que avui faci la Genera-
litat, és tot allò que vostès han desfet durant aquests 
quatre anys, i ara volen que la Generalitat faci.

Parin. Parin de retallar, i de retallar també competèn-
cies. Retallar suficiència financera, no només a la Ge-
neralitat, a les autonomies, sinó, a més a més, als ajun-
taments. I aquí diuen que els ajuntaments facin allò 
que a través de l’LRSAL han dit que no poden fer.

Perdó, senyors del PP, aquesta proposició de llei és un 
exercici de cinisme i d’hipocresia. Vénen aquí amb 
pell de xai quan, realment, vostès són els llops de les 
retallades.

Per això hem presentat aquesta esmena a la totalitat 
i per això demanem que, si us plau, posin-se les pi-
les, i deixin..., i desfacin les retallades fetes fins avui. 
I amb això els ciutadans serien molt més lliures de, 
sobretot, decidir per tirar endavant la seva maternitat, 
no amb proteccions i amb paternalismes falsos i hi-
pòcrites.

Moltes gràcies.



Sèrie P - Núm. 113 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.3  7

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També ha presentat esmena a la to-
talitat el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. En el seu nom, té 
la paraula la il·lustre diputada senyora Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes. Avui anun-
ciem que, evidentment, no donarem suport a aquesta 
proposta de llei, i per això vam presentar l’esmena a 
la totalitat. Però abans de començar a dir-li els nostres 
motius, m’agradaria dir-li la sensació que he tingut a 
l’hora de llegir la vostra llei.

Sembla, o segons el meu punt de vista ho sembla, que us 
heu oblidat de preguntar a les dones com volen que si-
gui la seva maternitat. O us heu oblidat de dir quan vo-
len ser mares o amb qui compartir la seva maternitat.

En la seva llei, la sensació que jo tinc, és que hi ha una 
falsa realitat, també, no? És com si les dones que deci-
dim no tirar endavant el nostre embaràs fos perquè la so-
cietat no ens proveeix de recursos i d’opcions suficients.

Senyora Xandri..., senyora Xandri, per a nosaltres, és 
una opció, és una decisió i també és un dret. Per tant, 
li demano que, amb tot el respecte que jo tinc a les 
persones que sí que tiren endavant la seva maternitat, 
i..., també respecti les dones que decideixen no fer-ho.

Sembla que, per a vostès, no compta què vol la dona. 
No compta, no entenen, no accepten que les dones po-
dem prendre decisions de quan tenir fills, amb qui te-
nir-los, de quants tenir-ne, i, de fet, per a vostès, tam-
poc és una opció que decidim estimar qui vulguem, 
sigui home o sigui dona, o si volem ser mares soles. 
La llei, per a nosaltres, hauria d’acompanyar les dones 
a poder decidir, no a presentar-les com a éssers inde-
fensos, incapaç de decidir per sí mateixa.

En la seva llei, feia al·lusió a una dona abandonada que 
viu davant dels problemes reals que li pot generar un 
embaràs imprevist, diu que no és una societat justa 
que respon als requeriments d’una democràcia. Doncs, 
si vostè parla de dones vulnerables en risc d’exclusió, 
crec que s’ha oblidat que forma part d’un partit, que és 
el Partit Popular, que governa a l’Estat espanyol amb 
majoria absoluta i amb un absolut menyspreu pel que 
significa la capacitat de les dones a decidir. El Partit 
Popular ha elaborat, ha signat lleis, reformes i acords 
que han acabat significant el major retrocés de drets 
socials de la nostra petita història de la democràcia. 
Senyora Xandri, a mi, també, aquesta llei, per a mi, és 
d’un cinisme insofrible.

Per què dic això? Sap què és el que provoca una so-
cietat injusta en democràcia? El cúmul de les lleis, 
de les normes que vostès han aprovat al Congrés es-
panyol: lleis que decideixen rescatar bancs i caixes 
abans que persones; modificació d’article, com l’arti-
cle 135 –que, per cert, modificat pel Partit Socialista i 
pel Partit Popular–, en què ens obliguen a pagar abans 
un deute que els nostres drets socials i serveis socials; 
lleis que decideixen fer negoci del nostre estat de ben-
estar, o millor dit, que provoquen la privatització de la 

sanitat i de l’educació; lleis, també, senyora Xandri, 
que desnonen famílies, perquè no hi ha només una fa-
mília, sinó que hi han diverses famílies, que desnonen 
famílies amb nens i nenes a càrrec.

Miri, senyora Xandri, vostès aproven mesures per ser 
amables amb les grans multinacionals, i fetes a mida 
amb persones que tenen la santa cara de dir que no 
contractarien mai una dona entre vint-i-cinc i quaran-
ta-cinc anys. S’ha de tenir barra per demanar aquí el 
que provoquen, precisament, les vostres lleis.

Vol, de veritat, protegir les famílies i protegir la mater-
nitat? Doncs, li suggereixo una sola cosa: derogui la re-
forma laboral; una reforma laboral que ha precaritzat; 
una reforma laboral que ens ha abaixat els sous; una 
reforma laboral que fa que la dona sigui doblement ex-
plotada; una reforma laboral que el 2014, només aquí, 
a Catalunya, ha provocat que deu mil dones abando-
nessin el mercat laboral, i on la conciliació familiar 
continua sent ciència-ficció per a milers de persones 
que es plantegen tenir nens o nenes en aquest país.

Senyora Xandri, amb aquest panorama que provoquen 
precisament les seves polítiques, sembla que és fàcil 
ser mare o pare? –perquè també sembla que a vostès 
se’ls oblida el paper del pare dins de la maternitat. Se-
nyora Xandri, les nostres esquenes, les esquenes de 
les dones, segueixen carregant tot allò que el vostre 
Govern i que vostès no fan. Les seves polítiques han 
aprovat retallades en polítiques socials, han fet l’incre-
ment del cost de la vida sense augmentar-ne el cost, 
han privatitzat, han reduït els serveis públics. Les vos-
tres retallades també han fet que tres de cada quatre 
ocupacions públiques –sanitat, serveis socials i educa-
ció– siguin destruïdes, i precisament llocs que ocupa-
ven les dones. Les seves polítiques han eliminat qual-
sevol ajuda a la dependència. Les seves polítiques han 
reduït fins a desaparèixer la dotació pressupostària de 
les escoles bressol! Les seves polítiques introdueixen 
la religió a les escoles, com fa quaranta anys. I crec, 
precisament, que la religió no és una assignatura que 
doni bastanta informació sobre salut sexual. Les seves 
decisions, senyora Xandri, a l’Estat espanyol han re-
duït als pressupostos de la Generalitat, fins a un 70 per 
cent, els recursos que destinava la Generalitat a les fa-
mílies, fins a un 4 per cent en adolescència i infància i 
fins a un 21 per cent en joventut.

Senyora Xandri, molt demanar protecció a les perso-
nes, però no li sembla que s’ha oblidat de serveis pú-
blics que vostès han destruït, i l’atenció a les persones?

I per últim, i per finalitzar, no creu que ja han tingut 
bastant amb la dimissió d’un ministre per deixar-li 
clar que l’avortament és una opció, és una decisió i 
és un dret?, que moltes dones van lluitar per adquirir 
aquest dret, que el volem tenir per molt que us pesi.

(Alguns aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. La darrera esmena a la totalitat pre-
sentada ha estat presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i en el seu nom té ara la paraula 
la il·lustre diputada senyora Violant Cervera.
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Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Conseller, diputats, diputa-
des, prenc la paraula per posicionar el Grup de Conver-
gència i Unió en aquesta proposició de llei presentada 
pel Partit Popular i per defensar, doncs, la nostra es-
mena a la totalitat. No perquè estiguem en contra de la 
totalitat del seu articulat; és evident que estem d’acord 
amb la protecció de la família, de les dones embaras-
sades i de recolzar i donar suport a qualsevol nucli fa-
miliar que es creï. No obstant això, trobem a faltar en 
aquesta llei les mesures preventives, justament, per a 
intentar evitar aquests embarassos no desitjats. Pel nos-
tre grup parlamentari és fonamental justament això, 
poder intentar lluitar pels embarassos no desitjats.

Però un altre dels motius, i realment el fonamental, 
pels quals presentem aquesta esmena a la totalitat és 
perquè la majoria de les mesures que vostès plante-
gen en el seu redactat en l’actualitat des dels diferents 
departaments de la Generalitat ja s’estan duent a ter-
me (remor de veus), tant des del Departament de Salut 
com bé també des del Departament...

El vicepresident segon

Si us plau...

Violant Cervera i Gòdia

...de Benestar Social i Família.

El vicepresident segon

Si us plau... Endavant –endavant.

Violant Cervera i Gòdia

Justament en el títol quart parlen, a més a més, doncs, 
que aquests acompanyaments s’han de fer des d’enti-
tats del voluntariat. Des del nostre grup parlamentari 
entenem que aquestes són unes tasques especialment 
tècniques, on cal treballar d’una manera terapèutica, 
perquè puguin vetllar pels vincles saludables, per les 
necessitats dels infants i de la paternitat.

Vull recordar també que des del Departament de Salut 
es compta amb els Assir, centres d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva, que ofereixen atenció en l’àmbit 
de la prevenció, l’educació, l’assistència i la promo-
ció de la salut. Entre les activitats que s’hi ofereixen 
hi ha atenció als joves, consells reproductius, atencions 
maternoinfantils, preparacions al naixement, interven-
ció en adolescents i joves, en persones adultes, i salut 
sexual i reproductiva. I també des del Departament de 
Benestar Social i Família, a través del Pla integral 
de suport a la família, es dóna suport a la maternitat i 
a l’acompanyament, i suport també a les dones en situ-
acions de vulnerabilitat, amb programes d’informació 
a les famílies i de suport als adolescents i adolescents 
embarassades. O des d’Ensenyament o des del suport 
a les entitats, també, que treballen amb dones en risc 
d’exclusió social. Per tant, entenem que dintre de les 
nostres competències, des dels departaments de la Ge-
neralitat, s’està treballant en aquests aspectes.

També ens parlen del suport a la dona embarassada, i 
també des del Departament de Benestar Social i Fa-
mília acompanyem aquesta dona embarassada; l’a-
companyem d’una manera individual, des de suports 
grupals o des de casos en situacions molt vulnerables, 
doncs, de les ajudes dels zero a tres anys. I, des del 
Departament de Salut, el desplegament del protocol 
per a l’atenció i l’acompanyament en cas d’embarassos 
no desitjats; un protocol que preveu l’acompanyament 
de la dona a partir dels aspectes psicològics i ètics, 
sempre sota el respecte absolut, on es puguin expli-
car i aclarir els seus sentiments, analitzar i valorar els 
seus pensaments i respectar sempre el seu procés de 
decisió, sense emetre judicis. 

Per tant, nosaltres, hi insisteixo, recolzem aquestes es-
menes a la totalitat per tots aquests motius.

Però, benvolguda diputada, qui té realment les compe-
tències per a poder afavorir les dones en situacions de 
vulnerabilitat és justament el seu partit, que en aquests 
moments mana amb majoria absoluta. Vostè ha recor-
dat la llei que properament aprovarem al Parlament de 
Catalunya, i recordava l’article 44.2.d, on es parla de 
garantir la intervenció voluntària de l’embaràs en la 
xarxa pública, però s’ha oblidat una cosa; diu: «segons 
la normativa vigent». I ho sento molt, senyora Xandri, 
però la normativa vigent, els únics que tenien possibi-
litats de canviar-la eren vostès, i, pel que sigui –perquè 
no es van atrevir, per les pressions socials–, no van can-
viar aquesta normativa vigent. Vostè sap que a Catalu-
nya no tenim les competències per les quals vostè ha 
presentat aquesta proposició de llei, que és senzillament 
parlar d’una manera encoberta de l’avortament, la qual 
cosa... Nosaltres no parlarem d’aquest tema, perquè la 
llei que vostès proposen és una llei de protecció a la 
maternitat; protecció a la maternitat que..., hi insistei-
xo, llàstima que aquests quatre anys de majoria absolu-
tíssima els hagin gastat a parlar en debats estèrils, com 
el dret a l’avortament; en canvi, han rebutjat o senzilla-
ment no han volgut tractar mesures propositives per a, 
realment, defensar la família i les dones, no només en 
temes de reforma laboral, sinó, com ja li han explicat 
abans, en temes com haver anul·lat les ajudes a les es-
coles bressol, una mesura fantàstica i immillorable per 
a poder justament això: afavorir la maternitat i afavorir 
l’expressió de les dones per a poder tenir una maternitat 
responsable, que no negui els seus altres drets, que són 
treballar amb dignitat, exactament igual que els homes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per a un torn en contra té la paraula la il·lustre senyora 
Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, bé, 
després d’escoltar, doncs, les diferents intervencions 
dels partits, dels grups d’aquesta cambra, és evident que 
aquesta llei no podrà prosperar, no? I per què, per què 
no ho farem? Doncs, perquè tenim un govern preocupat 
per altres qüestions, per molt que aquí es digui, que res 
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tenen a veure amb les polítiques de protecció a la ma-
ternitat. Perquè, si hi hagués algun tipus d’interès –ho 
he dit abans–, aquesta llei és la base, es pot modificar, 
pot haver-hi moltes aportacions, es pot enriquir. Però 
com que aquesta no és la intenció del Govern, doncs, 
no prosperarà.

Però, mirin, deixant valors i qüestions personals a 
banda, anem al pràctic, que potser ho entendran mi-
llor: senyors del Govern, vostès, que són tan aficionats 
a la creació d’estructures d’estat, apostin per l’autèn-
tica estructura d’estat de Catalunya, que és la dona; 
apostin per ella, el gran pilar de la nostra societat i 
que amb el seu dret a la maternitat farà créixer Catalu-
nya. Més sensibilitat cap a les futures mares catalanes 
i més suport per a aquelles que sí que creuen en el fu-
tur de Catalunya, volen aportar el seu granet de sorra. 
Més recursos, més facilitats, mes informació: aquesta 
és la tasca a què s’hauria de dedicar aquest Govern. 
Menys malbaratar i més invertir en el nostre futur, 
que, lluny de quimeres, passa per les nostres famíli-
es, els nostres infants i tot allò que suposi prosperitat.

No els estic demanant que mirin aquestes mesures que 
proposem com una qüestió personal, que afecta direc-
tament un sector vulnerable de la població; ja no de-
mano això, sinó que els faig un prec com a societat 
des d’un punt de vista demogràfic, des d’un punt de 
vista social. Aquest Govern no creu en la persona, no 
creu en les famílies.

Què han fet des que han arribat al Govern? En primer 
lloc, van treure les ajudes a les famílies amb fills a 
càrrec. Recordar que actualment encara es deuen gai-
rebé 188 milions d’euros a 200.000 famílies per fills 
menors de tres anys, dels anys 2010 i 2011. Del Pla 
integral de suport a la maternitat que el Govern es va 
comprometre a incloure en l’actual llei, el mes de fe-
brer del 2012 no en sabem res de res. Ens van tom-
bar la nostra proposició de llei de suport a les famílies 
nombroses. I, com molt bé deia la senyora Capdevi-
la, sí, em reafirmo que el Partit Popular ha estat duent 
moltes mesures a terme tant a nivell estatal com a ni-
vell de comunitat autònoma.

Per part del Govern de l’Estat, mesures concretes que 
s’han pres per afavorir la maternitat i la família: en 
el marc del Plan integral de apoyo a la familia, apro-
vat recentment pel Ministeri de Sanitat i amb un pres-
supost per a aquest any de més de 5.400.000 euros, 
cal destacar l’increment de la pensió d’un 5, un 10 o 
un 15 per cent d’aquelles dones que són mares de dos, 
tres o quatre o més fills, respectivament; es tracta d’un 
complement a la jubilació o a la pensió per viudetat 
o incapacitat per a les noves pensions, de forma que 
el sistema de la seguretat social reconeix l’aportació 
demogràfica de les famílies com un element clau per 
a la sostenibilitat futura del sistema. I una altra mesu-
ra que competeix a l’Estat és la deducció a l’IRPF de 
1.200 euros a les famílies monoparentals, nombroses i 
amb dependents a càrrec. També s’ha ampliat la con-
dició de famílies nombroses fins que el darrer fill de la 
unitat familiar compleixi vint-i-un anys, o vint-i-sis en 
el cas que encara estigui estudiant.

Aquestes són mesures concretes que s’han pres des 
del Govern de l’Estat. Però és que els aconsello tam-
bé que donin un cop d’ull a d’altres comunitats on el 
Partit Popular sí que s’ha implicat: Llei de protecció a 
la maternitat al Parlament de les Illes Balears, a finals 
d’octubre de 2014; el Programa operativo de apoyo a 
la maternidad de Castilla - La Mancha 2015-2016, ai-
xí com la llei de la Comunitat Valenciana de 2009.

I, mirin, acabo demanant-los, diputats i diputades: te-
nen una gran oportunitat per potenciar l’única estruc-
tura d’estat que val la pena.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments en el sector del públic.)

La presidenta

Vull recordar a les persones del públic que no poden 
aplaudir. Per fixar la seva posició té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre senyo-
ra Carmen de Rivera. 

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, no-
sotros consideramos que en este momento en España, 
y en Cataluña concretamente, no hay incentivos sufi-
cientes a la maternidad. Coincidimos en que el des-
censo en los índices de natalidad es alarmante, y es 
que, tristemente, las mujeres españolas, y también las 
catalanas, tienen menos hijos de los que desearían. 
Y no nos extraña, porque falta un apoyo decidido a 
la mujer, falta un apoyo decidido a aquella mujer que 
quiere ser madre.

Y es que, a pesar de que se han implantado medidas 
de protección a la mujer embarazada en su puesto de 
trabajo, lo cierto es que todavía hay muchas mujeres 
que tienen dificultades para seguir trabajando después 
de su maternidad, y para compatibilizar su vida labo-
ral y familiar. Y es que en muchas ocasiones, esa ma-
ternidad es en detrimento de su carrera profesional. 
Por eso, y he de destacar, y nos parecería importante 
que se llegara a implantar, esa mejora en la cotización 
a la seguridad social a la hora de la jubilación, que pa-
rece que se ha prometido pero que no se va a llegar a 
implantar en esta legislatura, para que todas aquellas 
mujeres que han sido madres y que se jubilen, se les 
pueda mejorar la cotización.

Y estamos de acuerdo con el grupo proponente en la 
necesidad de apoyo y protección a la mujer en su ma-
ternidad; pero, francamente, ni las medidas que se 
proponen nos parecen nuevas ni eficaces, y sí, tam-
bién nos preocupan algunos aspectos que se incluyen 
en esta ley. Como, por ejemplo, la que afecta a la efica-
cia de esta ley. No vemos un apoyo presupuestario, no 
vemos una dotación presupuestaria, ni ninguna mejo-
ra de las ayudas que están vigentes actualmente. Nos 
sorprende, señora Xandri, que sea el Partido Popular, 
que ha quitado las ayudas, lo que es conocido como 
«el cheque bebé» de 2.500 euros, se hayan liquida-
do esas ayudas –que al fin y al cabo era una ayuda 
apreciable– y que haya dejado las ayudas por familia-
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res..., las ayudas por hijo a cargo, en 291 euros anua-
les. O sea, 500 ya era poco, pero es que 291..., desde 
luego, mucho menos. Y, señora Xandri, ustedes están 
planteando medidas que al final, por ámbito compe-
tencial, las podrían haber ejercido a nivel estatal desde 
su llegada al poder en 2011. 

En segundo lugar, y ya en aspectos concretos que 
afectan a colectivos concretos, nos preocupa el trata-
miento que se ofrece a las menores embarazadas y a 
mujeres discapacitadas. Nos parece que lo que se pro-
yecta se entromete en la tutela parental en cuanto a las 
menores, o a la tutela legal en el caso de las incapa-
citadas, y las medidas que se proponen tampoco nos 
parecen adecuadas.

Otro aspecto que nos preocupa es lo que se prevé para 
las mujeres embarazadas inmigrantes. Hay una discri-
minación flagrante y automática respecto de las mu-
jeres regularizadas de las que no lo están. Y cuando 
estamos hablando de una ley de apoyo a la materni-
dad, de una pretendida ayuda a la mujer embarazada, 
resulta que unas sí tienen derecho y otras no. ¿Es que 
necesita menos protección una mujer que otra? ¿Mere-
ce menos? No nos parece justo, señora Xandri, ni que 
colabore o ayude a la protección de la mujer embara-
zada. Es una lástima, señora Xandri, que no la pue-
da ver, que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para 
mantener la mirada en este debate.

De todas maneras, por otra parte, reconocemos aspec-
tos positivos que se contemplan en el texto, como que la 
mujer embarazada sepa automáticamente y cuanto an-
tes qué ayudas tienen por parte, en este caso de la Ge-
neralitat, también del Estado. Sería buenísimo también 
que haya una red específica a estos efectos que acom-
pañe a la futura madre en todo su embarazo y periodo 
maternal. Pero incluso estos aspectos que prevé esta ley 
y estas medidas, no contienen ninguna medida eficaz, 
que por otra parte ya se contemplan en el Pla integral 
de suport a la família, que, por cierto –que, por cierto–, 
aún tiene muchas medidas pendientes de implementar. 
Así que no hace falta tampoco que nos vayamos muy 
arriba, señora Cervera, porque sabemos que hay mu-
chas ayudas pendientes de dar a esas madres. 

Por tanto, nosotros, señora Xandri, las ayudas que nos 
propone en esta ley, o ya existen o son medidas esté-
ticas más que reales de apoyo a la familia o la mater-
nidad, y desde luego nada tienen que ver, desgracia-
damente, con las que tienen nuestras conciudadanas 
alemanas, francesas, inglesas, y ya no digamos escan-
dinavas. Eso sí son ayudas. 

Señora Xandri, nosotros no daremos apoyo a las en-
miendas a la totalidad que han presentado los otros 
grupos; pero, francamente, esperábamos más de una 
ley de apoyo a la maternidad, de apoyo a la mujer em-
barazada, y no solo un titular. 

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibàñez

Bon dia, molt breument. Davant d’aquesta proposta del 
Tea Party, els perd, a vostès, les seves arrels radicals i 
els seus grups radicals els perden bastant al Partit Po-
pular. Nosaltres volem asseverar diferents punts. El 
primer és que no ens creiem, en absolut, la seva vo-
luntat d’ajudar a ningú. En un context d’absoluta des-
protecció per part de l’Estat respecte als drets socials, 
en un context de desnonaments massius, de rebaixa 
salarial, de reforma laboral, de pèrdua de drets labo-
rals i socials, en un context on s’aparta els immigrants 
de la sanitat i del seu dret a l’assistència sanitària, en 
un context de reforçament dels valors patriarcals i de 
l’autoritarisme, vostès aposten per protegir la dona. No 
ens ho creiem, perquè, a més a més, aquesta és l’altra 
cara de la moneda de la llei que vostès van, justament, 
parir l’any passat, i que es deia «llei de protecció de la 
vida del concebut», que ja era molt eloqüent en el títol. 
Passaven olímpicament del que li passés a la dona, el 
que anaven a buscar era protegir la vida del concebut. 

I nosaltres és que no podem... Jo, quan m’he llegit la 
llei, la de l’any passat, la de protecció de la vida del con-
cebut, de la dona no, a la dona que li passi el que sigui, 
és igual, de la dona del concebut, i l’altra cara de la mo-
neda, que és aquesta llei..., és que no ens podem retreu-
re de la imatge permanent que ens dóna aquesta ideolo-
gia de la idea que tenen vostès de la societat que és com 
la d’una granja, on vostès s’estan preocupant molt més 
de com tenir-nos a tots quiets, com munyir-nos més llet, 
com rebaixar el cost d’alimentació, els costos d’explota-
ció de la granja, i, sobretot, com protegir els vedells que 
neixen al ventre de la vaca per poder tenir més vaques, 
per poder continuar-les munyint. És que és exactament 
aquesta la concepció que tenen vostès de la maternitat, 
dels no-drets de les persones, del no-respecte a l’auto-
nomia i als drets i les llibertats de les persones. 

Vostès poden ignorar els drets, les llibertats i l’autono-
mia de les persones, passar per sobre del dret al propi 
cos, amb aquesta concepció de grangers que tenen de 
la societat, i poden intentar decidir per la resta i vul-
nerar el dret al propi cos i tot el que vulguin, però no 
s’estalviaran... –i els queda molt poc temps–, no s’es-
talviaran la rebel·lió a la granja.

La presidenta

La senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Volia argumentar per què donaré suport a les 
esmenes a la totalitat, senyora Xandri.

El debat de per què hem passat a Catalunya de tenir 
més de set fills, les dones, als anys seixanta, tres, als 
setanta-cinc, i a 1,33, el més baixos del món, excep-
te aquests països dictatorials que obliguen a tenir-ne 
només un, i per què tenim un retard de la maternitat 
dels més alts del món, ens obliga a un altre debat.

Jo li vull donar dos arguments que no han sortit. En el 
segle XXI, senyora Xandri, només amb polítiques d’i-
gualtat d’oportunitats i de suport a les famílies podran 



Sèrie P - Núm. 113 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.3  11

fer replantejar a les dones que vulguin ser mares tirar 
endavant un embaràs desitjat.

I segon, una visió totalment androcèntrica. És a dir, bi-
ològicament les dones tenim els fills, però no tornem, 
si us plau, a la visió que la maternitat és exclusivament 
tenir fills, un debat de dones. Aquest és un element 
substantiu. Estaria totalment d’acord amb fer un debat 
de suport a les famílies, totalment d’acord, totalment 
insuficient el suport a les famílies –totalment insufici-
ent–, però és com la seguretat..., al segle XXI, senyor 
Quim Arrufat, les dones ja hem fet la revolució silenci-
osa, ja l’hem feta, eh? –ja l’hem feta, ja l’hem feta. Per 
tant..., encara que silenciosa i que no s’acaba mai, que 
està en el dia a dia, però, per l’altre costat, mai, igual 
que en seguretat, només amb la igualtat, no coartant la 
llibertat, farem més suport a les famílies. 

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a la votació de les quatre esmenes a la totalitat 
presentades. 

S’inicia la votació.

Atès que les esmenes a la totalitat, de retorn de la pro-
posició de llei, han estat aprovades per 95 vots a favor, 
18 en contra i 8 abstencions, aquesta iniciativa resta 
rebutjada.

Procediment 
per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei 
orgànica 4/2015, del 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana 
(tram. 212-00013/10 i 212-00014/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el de-
bat i votació de la proposta d’interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015 de 
protecció de la seguretat ciutadana. (Remor de veus.)

Aquest debat es regirà d’acord amb el que estableix 
l’article 155 del Reglament, i, segons acord de la Junta 
de Portaveus, el temps d’intervenció serà de deu mi-
nuts per a cada grup parlamentari. (Persisteix la remor 
de veus.) Atès que la proposta ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya... –demano als diputats que marxin que marxin 
en silenci, si us plau–, i, per l’altra, de manera conjun-
ta pel Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida i la diputada Marina Geli, procedirem, en pri-
mer lloc, al torn d’intervenció d’aquests proposants 
per a la seva presentació. 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la il·lustre senyora 
Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, consellers, 
avui ens correspon, als grups que hem instat o que 

hem demanat el dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries per a la interposició, a través de la Mesa 
d’aquest Parlament, del recurs contra la reforma de la 
Llei de seguretat ciutadana impulsada per la majoria 
absoluta del Govern del Partit Popular al Congrés de 
Diputats davant del Tribunal Constitucional, ens cor-
respon, com deia, defensar unes posicions que no hau-
rien de ser una exigència ultra de les bases de consens 
compartit entre tots els grups parlamentaris que en 
qualsevol país democràtic configuren els seus espais 
de representació democràtica.

És un dia trist, perquè estem defensant els pilars bà-
sics d’un estat de dret, i aquests no haurien de ser 
objecte ni de treball d’un grup parlamentari, ni tam-
poc d’un debat de caire polític, perquè estem plante-
jant qüestions que són compartides essencialment des 
de la configuració de l’estat de dret, a partir del que 
s’anomenen els drets i llibertats fonamentals de les 
persones. Aquesta reforma, que el Parlament avui vo-
ta recórrer, és una reforma que penalitza la pluralitat 
política, la llibertat d’expressió i els drets fonamentals 
de la ciutadania. El dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries de Catalunya ha fet una àmplia anàli-
si dels recursos que van ser invocats per ser estudiats, 
i és contundent i molt rigorós des del punt de vista ju-
rídic en les seves asseveracions.

Faré un breu repàs d’aquest dictamen, perquè em pen-
so que és necessari assentar les bases, també jurídi-
ques, de per què cal dir «no» a la Llei de seguretat 
ciutadana, tal com ve configurada per part de la refor-
ma impulsada pel Partit Popular. L’article 20 regula 
la pràctica de registres corporals externs i superficials 
sobre les persones i estableix com a causa habilitant 
per fer-ho l’existència d’indicis racionals que perme-
tin suposar la troballa de determinats objectes o ins-
truments, és a dir, una sospita des del punt de vista 
individual, sense descansar en cap –cap– de caràcter 
objectiu, ni tampoc jurídic. El Tribunal Constitucio-
nal té amplíssima jurisprudència al respecte, i pensin 
que ja va ser un debat en el moment que es va aprovar 
l’anterior Llei de seguretat ciutadana, l’any 92. Quin 
abast té l’escorcoll personal, i quan es pot procedir a 
practicar aquests escorcolls? I ho delimita molt clara-
ment: no pot partir de meres suposicions, no pot ser 
discrecional, no pot ser de caràcter subjectiu i, és més, 
calen uns indicis objectius vinculats directament amb 
una comissió delictiva. I aquesta és la configuració del 
dret a la intimitat ratificat plenament, també, pel Tri-
bunal Europeu de Drets Humans. 

D’altra banda, l’article 35.1 d’aquesta proposta legis-
lativa –aquesta llei, de fet– planteja que les reunions 
o manifestacions no comunicades o prohibides en in-
fraestructures o instal·lacions en què es presten serveis 
bàsics per a la comunitat o pels voltants d’aquestes, 
com també la intromissió en els seus recintes, fins i 
tot sobrevolar-los quan en qualsevol d’aquests supòsits 
s’hagi generat un risc per a la vida o la integritat física 
de les persones, també han de ser considerades san-
cionables. I aquí ens recorda el Consell de Garanties 
Estatutàries que l’apartat 1 de l’article 35 és contrari al 
principi de tipicitat establert a l’article 25 de la Consti-
tució espanyola. Per què? Perquè la seguretat jurídica 
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es basa ni més ni menys que en el principi de legalitat. 
I anar directament en contra de les manifestacions i de 
les reunions, únicament i exclusivament pel fet de no 
ser comunicades, quan fins ara hi ha una jurisprudèn-
cia molt assentada, també de caire administratiu, so-
bre la restricció in extremis d’un dret fonamental, va 
en contra no sols de tota la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional i de les instàncies administratives, si-
nó també de l’esperit d’un dret fonamental, que és el 
de reunió i manifestació. La conseqüència és pràcti-
cament invalidar aquests mecanismes. I més en uns 
moments de crisi econòmica i en uns moments d’ober-
tura de mires de la democràcia, perquè és evident que 
el que està succeint arreu del món és que la ciutadania 
es vol expressar. 

Quin sentit té –quin sentit té–, si es volen evitar al-
teracions de l’ordre públic, penalitzar directament la 
llibertat de reunió i de manifestació? Quin sentit té si 
no és restringir drets i llibertats fonamentals? I, hi in-
sisteixo, són afirmacions que produeixen tristor, per-
què és evident que des del punt de vista de la plurali-
tat democràtica, i més sobre qüestions, per exemple, 
com el futur polític d’aquest país, podem tenir diferèn-
cies, però sobre la llibertat de reunió i manifestació, 
que acompanya la defensa de la pluralitat política, si-
gui quina sigui, sempre que sigui pacífica, això ja es-
tà regulat, està perfectament regulat: restringir-ho va 
en contra de l’essència de la democràcia. I en aquest 
sentit, estem totalment d’acord amb aquesta ratifica-
ció que fa, d’aquest qüestionament que nosaltres vam 
plantejar, el mateix Consell de Garanties Estatutàries.

L’altre tema, també molt vigent: la pertorbació de la 
seguretat ciutadana en espectacles esportius o cultu-
rals, solemnitats, quan no sigui constitutiva d’infrac-
ció penal. Què vol dir, això? Com que no és delicte, 
tot és sancionable. Una absoluta contradicció respecte 
de l’article 25 de la mateixa Constitució que diu: nin-
gú pot ser condemnat o sancionat si la conducta no 
està expressament tipificada. I aquí, el que es busca, 
què és? Penalitzar les xiulades? Construir un sistema 
reprovatori, repressiu, maximalista, perquè en els es-
pais i espectables esportius... Vostè vagi-se’n qualse-
vol diumenge o dissabte a un espectacle de futbol: què 
és la pertorbació de la seguretat ciutadana? L’expres-
sió lliure, també, de qualsevol expressió ideològica, 
o esportiva, o inclús una xiulada respecte al que es-
tà succeint en aquell recinte? Si sabem que justament 
allà no es té en compte ni el caràcter d’injúries, ni de 
calúmnies, ni respecte al porter ni al jugador contra-
ri. Estem parlant de sentit comú –de sentit comú. Els 
espectacles esportius, culturals i actes públics estan 
perfectament protegits per la llei. Intensificar una re-
provació d’aquestes conductes lliures de la ciutadania 
només pot tenir un nom, i és que no és democràtic. En 
termes jurídics, ara, aquí li podem dir: no és constitu-
cional, però és que bàsicament no és democràtic.

El punt 2 de l’article 36: la pertorbació greu, també, 
als entorns de seus, del Senat, d’assemblees legislati-
ves, Congrés de Diputats, protecció ha dit: amplitud 
de mires –amplitud de mires. Ja tenim un ordenament 
jurídic que protegeix suficientment. I si s’ha de millo-
rar el Codi penal o s’ha de millorar una llei, el que no 

es pot fer és posar-ho tot en un calaix, com es fa aquí. 
I no hi ha d’haver una protecció específica, entre al-
tres coses perquè diu que no s’explica quina afecció a 
la funció parlamentària això genera. Perquè està em-
parat també per la llibertat d’expressió i pel dret fona-
mental a l’exercici de la pluralitat política. Hi estem 
insistint. Sembla que el legislador parteixi del no-res; 
sembla que no tinguem ja una Llei de seguretat ciu-
tadana, sembla que no tinguem un Codi penal. Però 
si estem parlant d’un Codi penal altament reprovatori 
per als delictes d’ordre públic, de danys o d’atemptat a 
la autoritat, o de resistència, o de desordre públic. Al-
tament reprovatori. Comparin la penalització d’aques-
tes conductes amb conductes com malversació de ca-
bals públics o de prevaricació. Comparin, i veurem 
com s’ha anat orientant, i cap a on s’han anat orientant 
tots els legisladors de l’Estat espanyol a l’hora de pe-
nalitzar. No diguem que aquí no s’està penalitzant. Al 
contrari, s’haurien de mirar amb lupa aquesta ultra-
penalització progressiva, en molts casos, de pluralitats 
polítiques, que no són, en cap cas, violentes.

Podríem seguir, i no ens queda més temps. Jo sí que 
demanaria al Partit Popular, en aquest cas, que recon-
sideri al màxim, des del punt de vista democràtic, per-
què sabem que també hi han persones, des del punt de 
vista jurídic, rigoroses, que reconsiderin aquesta llei, 
i ho facin llegint amb atenció el dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries. Donen arguments jurídics; 
no ideològics, jurídics. I el dret es construeix, també, 
amb l’herència i amb el llegat que els tribunals i les ju-
risprudències estan establint arreu el món en matèria 
de drets civils. I especialment el Tribunal Europeu de 
Drets Humans, que a nosaltres ens hauria d’aixoplugar 
de forma absolutament vinculant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Bé, al mes de març es va aprovar 
de forma definitiva al Congrés de Diputats la Llei or-
gànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 
més coneguda com a «llei mordassa». Només va tenir 
el vot favorable del PP, i hi ha el compromís de l’opo-
sició de derogar-la després de les properes eleccions 
generals. Uxue Barkos, de Geroa Bai, va demanar al 
PP que escoltés la societat i la Unió Europea, ja que el 
comissari de Drets Humans havia manifestat que Es-
panya pretén fer legal allò que és il·legal –pretén fer 
legal allò que és il·legal. Joan Baldoví, de Compromís, 
va afirmar que «la llei pretén domesticar les manifes-
tacions». Ricard Sixto, d’Izquierda Unida, va dir que 
es vivia «una jornada infausta per a la democràcia». 
Antonio Trevín, del PSOE, afirmava que la llei «és un 
retorn a l’estat policial». 
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Una llei que, segons una enquesta de Metroscopia, re-
cull un aclaparador 82 per cent de ciutadans i ciutada-
nes que pensen que hauria de ser modificada –un 42 
per cent– o retirada directament, un 40 per cent, i rep 
el suport només d’un 7 per cent dels enquestats. Fins i 
tot entre els votants del PP són majoria els que defen-
sen que es modifiqui la llei. El 21 de maig, la major 
part de grups parlamentaris del Congrés va presentar 
recurs davant el Tribunal Constitucional, impugnant 
una bona part dels articles. Curiosament, Convergèn-
cia i Unió, que havia votat en contra de la llei, no va 
voler signar el recurs. Tampoc el Govern de la Gene-
ralitat durant aquest temps ha presentat recurs d’in-
constitucionalitat. Suposo que el portaveu del Grup de 
Convergència i Unió ens n’explicarà el perquè.

Per això el 5 de maig els tretze diputats i diputades del 
Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida, més la diputada 
Marina Geli, amb la qual arribàvem als catorze dipu-
tats preceptius, presentàvem sol·licitud de dictamen 
al Consell de Garanties Estatutàries. Aprofito l’oca-
sió per agrair a la Marina Geli la seva signatura i el 
fet que m’hagi autoritzat a intervenir en el seu nom 
en aquest debat. Poques vegades havíem estat tan con-
vençuts com en aquest cas que el consell dictamina-
ria la inconstitucionalitat de la llei. Dos dies després, 
Esquerra Republicana també presentava sol·licitud de 
dictamen i, lògicament, el consell els ha resolts de for-
ma conjunta.

Quina és la filosofia de la llei mordassa? La llei parteix 
d’una determinada visió, molt pròpia del PP i, en con-
cret, del ministre Jorge Fernández Díaz. Davant l’in-
crement de mobilitzacions que s’han succeït a l’Estat 
espanyol els darrers anys amb relació a les retallades, 
al sobiranisme, a les polítiques del PP, l’única resposta 
en què pensen és la repressió. La llei, coneguda com a 
antiprotesta, pretén limitar les mobilitzacions. La llei 
coneguda com a «llei mordassa» vol fer callar els dis-
crepants i limitar les llibertats. Com menys manifes-
tacions de sindicats, de marees de tots els colors o de 
sobiranistes, millor. Com menys periodistes puguin 
donar testimoni del que passa, millor. La llei pretén 
legalitzar les devolucions en calent d’immigrants, bàsi-
cament a Ceuta i Melilla, atorgant un intent d’aparença 
de legalitat a pràctiques il·legals i que atempten contra 
els drets humans. Contra les mobilitzacions, repressió. 
Però és ja massa tard, els qui es mobilitzen ja han co-
mençat a entrar a les institucions, són dins. A Madrid, 
els indignats o els defensors de la sanitat pública. Al 
País Valencià, els estudiants a qui un cap policial de-
finia com enemics, els defensors de Canal 9 o els que 
defensen la llengua i les llibertats cada 25 d’abril o ca-
da 9 d’octubre. A les Illes, els ensenyants i pares i ma-
res d’alumnes que han defensar el català amb samarre-
tes verdes. O a Galícia, i a molts més llocs.

La filosofia de la llei mordassa és la d’aquell coman-
dament policial de València que definia els manifes-
tants com enemics, i és clar, els enemics se’ls combat 
amb totes les armes. I també són enemics els mitjans 
de comunicació i els immigrants. I l’inductor d’aquest 
atemptat a la llibertat és el senyor Jorge Fernández 
Díaz, ministre de la inquisició –ministre de la inqui-
sició. I aquesta filosofia, dissortadament, també ha ar-

ribat, de vegades, a Catalunya. Per això celebrem la 
decisió del nou equip de govern de l’Ajuntament de 
Barcelona de retirar-se de l’acusació contra dos estu-
diants de la UB, el Dani i l’Ismael, detinguts en cir-
cumstàncies poc clares a Barcelona durant la vaga ge-
neral de l’any 2012. (Alguns aplaudiments.)

La inconstitucionalitat de la llei és evident en molts 
punts; el Consell de Garanties ha dictaminat que hi ha 
en la llei fins a nou apartats inconstitucionals, concre-
tats en diversos punts de quatre articles i a la dispo-
sició final primera. I potser, i ho pensem, n’hi podria 
haver més, però limitem el recurs als punts del dicta-
men, la majoria adoptats per unanimitat o amb vuit 
vots a favor i un en contra en alguns casos.

Sobre els punts inconstitucionals. Home, la llei permet 
el registre corporal extern i superficial sobre les per-
sones, que atempten, diu el consell, contra la intimitat 
personal, tot i que, segons el mateix consell, en cap 
cas poden comportar un nu integral, i permet aquests 
registres sense cap tipus de justificació amb relació a 
la finalitat suposadament perseguida, la seguretat ciu-
tadana.

O l’exemple de rigor jurídic que suposa l’article 35, 
que l’article 35 sancioni com a infracció greu les ma-
nifestacions no comunicades o prohibides en deter-
minades instal·lacions o pels voltants d’aquestes; una 
manca de concreció i de claredat que la jurisprudència 
exigeix. Els voltants són deu metres? Són dos quilò-
metres? Vaja rigor jurídic.

La manca de claredat i la confusió normativa que im-
plica l’article 36.1 que considera infracció greu la per-
torbació de la seguretat en actes públics, espectacles o 
oficis religiosos a què assisteixin nombroses persones 
i quan no sigui constitutiva d’infracció penal. Jurídi-
cament brillant.

L’article 36.2, que castiga com a infracció greu la per-
torbació de la seguretat en les reunions o manifesta-
cions davant les seus del Congrés, Senat o parlaments 
autonòmics, encara que no estiguin reunides, quan no 
constitueixi infracció penal. Segons el Consell de Ga-
ranties, vulneració del principi de legalitat i del princi-
pi de seguretat jurídica.

O la consideració com a infracció greu, en l’article 
36.8, de la pertorbació d’una reunió o manifestació lí-
cita, quan no constitueixi infracció penal; indefinició 
que impedeix que el ciutadà pugui saber amb certesa 
i en tot cas els fets penals pels quals poc ser sancio-
nat, i que permetria sancionar com a infracció greu 
qualsevol pertorbació lleu, diu el Consell de Garanties.

O la remissió que fa l’article 36.22 a un futur regla-
ment per considerar infracció greu l’incompliment de 
restriccions de navegació.

O la consideració, en l’article 36.23, com a infracció greu 
de l’ús d’imatges o de dades d’autoritats o de mem-
bres de les forces i cossos de seguretat, que atempta 
contra el dret a la informació, diu el consell, perquè no 
precisa l’abast i les condicions de l’autorització de què 
fa esment per a l’ús de les imatges i dades personals i 
professionals, i afecta les activitats informatives prote-
gides a la Constitució.



Sèrie P - Núm. 113 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.3  14

I, finalment, el règim especial per a Ceuta i Melilla, 
relatiu a la possibilitat de rebutjar estrangers que in-
tenten creuar irregularment la frontera, en la disposi-
ció final primera. Una autèntica vergonya el que passa 
i el que ha passat a Ceuta i Melilla. I la regulació vul-
nera la Constitució i la normativa internacional, diu el 
Consell de Garanties Estatutàries. Aquests dies hem 
vist consternats com el Govern xenòfob d’Hongria 
pretén construir un mur per evitar l’arribada d’immi-
grants des de Sèrbia. I què fa el Govern hongarès per 
legitimar la seva política? Diu que ja n’hi ha un a Ceu-
ta i Melilla, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol.

El comissari de Drets Humans del Consell d’Europa 
ha qualificat la llei de principi de la fi del sistema d’asil 
i de protecció internacional, i ha afirmat que la llei no 
s’ajusta ni a la legalitat de la Unió Europea, ni a la del 
Consell d’Europa, ni a la de les Nacions Unides. Qui-
na vergonya per un ministre que presumeix de cristià. 
Estaria bé saber què en pensa el papa Francesc.

En definitiva, la llei mordassa és un atemptat contra 
els drets de ciutadania. Des de Jutges per la Democrà-
cia a SOS Racisme s’han rebel·lat contra aquesta llei. 
Ara el Consell de Garanties ha dictaminat que és in-
constitucional. El Parlament interposarà el correspo-
nent recurs. Però si l’any 2015 ha estat l’any en què es 
va aprovar, l’any que ve serà l’any en què es derogarà.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta 

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula 
l’il·lustre senyor Ferran Pedret, en nom del Grup So-
cialista.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, i persones 
que puguin estar seguint aquest debat des del públic 
o a través dels mitjans que el Parlament posa a dispo-
sició de la ciutadania, bé, si algú es preguntava quina 
seria la posició del Grup Parlamentari Socialista res-
pecte aquest recurs d’inconstitucionalitat que se’ns de-
mana que s’interposi després del dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries, aclarirem de seguida la nos-
tra posició.

Els socialistes, com ja vam fer plantejant un recurs 
d’inconstitucionalitat a través del Grup Parlamen-
tari Socialista al Congrés dels Diputats, recolzarem 
aquesta petició que s’interposi aquest recurs.

Nosaltres creiem que la Llei de seguretat ciutadana, 
comunament coneguda com a llei mordassa, la qual 
cosa ja és prou significativa, té clars elements d’in-
constitucionalitat.

I jo crec que, atès que els diputats que m’han antece-
dit en l’ús de la paraula, la senyora Calvet i el senyor 
Bosch, han fet una descripció prou acurada dels con-
tinguts del dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries, que, certament, crec que val la pena recoma-
nar-ne la lectura perquè és molt clar des del punt de 
vista jurídic respecte als vicis que afecten aquells ar-
ticles que havien estat sotmesos a la seva consideració 

i que, per altra banda, formen part d’aquells articles 
que el conjunt de l’opinió pública, i especialment els 
juristes, han estat assenyalant com aquells que supo-
saven majors problemes, doncs, com ja han fet aquesta 
descripció, jo crec que em puc estalviar entrar molt al 
detall de cadascun dels articles.

Però sí que els diré que la reflexió que feia el senyor 
Bosch al voltant dels paral·lelismes amb el Govern 
hongarès van una mica més enllà de la tanca. Perquè el 
senyor Viktor Orbán, que és una persona que es situa 
a la dreta de la dreta de la dreta, té a bé explicar-nos a 
tots els ciutadans europeus que el seu projecte polític 
és construir a Hongria una democràcia il·liberal –una 
democràcia il·liberal–, que és un curiós constructe que 
ve a ser un oxímoron, perquè és una democràcia no 
democràtica, diguem-ne, eh? És curiós –és curiós.

I em temo que aquí estem embarcats en un procés 
semblant a això, perquè, fixin-se, si a una democrà-
cia com la que defineix el nostre text constitucional 
i el conjunt del nostre bloc de constitucionalitat, que, 
certament, és imperfecte, però que és una democrà-
cia homologable a qualsevol de les del nostre entorn, 
li comencem a sostreure aquells continguts que són 
essencials a tota democràcia, com són els drets soci-
als, els drets laborals, les llibertats civils, que jo no dic 
que les hagin, diguem-ne, anorreades totes, però que 
comencen a entrar en aquest terreny, no només amb la 
Llei de seguretat ciutadana, sinó també amb l’enèsim 
enduriment del Codi penal... Jo crec que és impossible 
analitzar quina és la pretensió del Govern del Partit 
Popular respecte a la seguretat ciutadana o respecte 
a l’ordre, diria, si no tenim una visió de conjunt del 
que es fa amb la reforma del Codi penal i del que es 
fa amb la Llei de seguretat ciutadana, i segurament en 
d’altres actuacions, diguem-ne, de fet, no a través de 
modificacions legislatives.

A vegades, en aquesta cambra, quan ho hem dit al-
guns diputats i algunes diputades, se’ns ha mirat amb 
cara de com si acabéssim d’aterrar d’algun planeta di-
ferent del nostre, quan dèiem que hi ha determinades 
visions de la seguretat i de l’ordre públic que el que 
pretenen és l’asèpsia de l’espai públic, la neutralització 
absoluta del conflicte i de la protesta, o, com a mínim, 
de la visibilitat del conflicte i de la protesta.

I jo crec que queda bastant reflectit en el que diu el 
Consell de Garanties Estatutàries respecte a aquesta 
Llei de seguretat ciutadana i en el que en diem mol-
tes formacions polítiques que aquesta és la pretensió 
que hi ha darrere de la Llei de seguretat ciutadana: la 
invisibilització de la protesta a través de fer-la pràc-
ticament impossible amb una concepció, diguem-ne, 
preventiva de l’actuació sancionadora, amb una sos-
tracció de la sanció al control jurisdiccional, amb un 
marge de discrecionalitat dels agents actuants que en 
alguns casos podria derivar en arbitrarietat.

És certament preocupant que ens trobem a aquestes 
alçades del 2015 havent de debatre sobre qüestions 
que són tan fonamentals en l’exercici dels drets i les 
llibertats dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país.

Li hem posat alguns exemple, però, fixi’s, allà on es 
pretén sancionar una manifestació ciutadana que, es-
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sent vàlidament convocada, havent estat comunicada, 
etcètera, se surt lleugerament del seu recorregut o sen-
zillament hi ha alguns dels manifestants que decidei-
xen fer una plantada i, per posar-li un exemple molt 
concret, decideixen tallar el lateral de la Gran Via de 
les Corts Catalanes, a Barcelona, si això ha provocat 
una alteració menor del trànsit, això és sancionable.

Però, de què estem parlant? Quin és el bé jurídic pro-
tegit que hagi de primar per sobre del dret de la lliure 
manifestació, de la lliure expressió d’aquests ciutadans 
i ciutadanes? Escolti, si la policia local de Barcelona i 
de qualsevol altre municipi està més que acostumada 
a tallar en un moment determinat, desviar el trànsit, 
i sí, efectivament, es produeix una alternació menor, 
però és que qualsevol manifestació en la via pública 
produeix alteracions de la normalitat!

Mirin, el problema és que, sota l’excusa de la protec-
ció de la seguretat, vostès pretenen protegir un bé que 
no està recollit a la Constitució, que és la tranquil·litat 
ciutadana. I això no pot primar per sobre dels drets fo-
namentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i 
les ciutadanes a manifestar-se, a protestar, a reunir-se, 
a fer qualsevol tipus de manifestació col·lectiva i públi-
ca de disconformitat, no pot prevaler. 

El carrer no és un lloc asèptic on no hi hagi conflic-
te, on no passi res; no pot ser-ho, no hauríem de voler 
tampoc que ho fos. Al carrer les forces de seguretat no 
han d’estar per protegir que no passi res i que no hi ha-
gi cap alteració; han d’estar per protegir que jo i vostès 
i tothom es pugui manifestar lliurement i pugui exer-
cir els seus drets fonamentals sense que siguin vulne-
rats de cap manera. És que hi ha una autèntica inver-
sió de les prioritats que estan en el text constitucional, 
i passen, vaja, a formular-se de tal manera que un es 
pregunta si realment aquest projecte polític del senyor 
Orbán no és estrictament compartit pel Partit Popular.

I, ja li dic, contra aquesta concepció de la democràcia 
que pretén buidar-la dels seus continguts més essenci-
als, els socialistes hi estarem sempre en contra, hi esta-
rem sempre al davant; ens trobarem amb qui sigui que 
vulgui compartir amb nosaltres aquesta lluita per pre-
servar aquelles llibertats fonamentals del nostre text 
constitucional i, evidentment, per desenvolupar-les, 
aprofundir-les i dur-les més enllà, perquè no pot ser, 
no pot ser que en una llei que està plena de definicions 
ambigües, de problemes de tipicitat, d’una concepció 
absolutament preventiva per sancionar, no pot ser que 
amb això pretenguem regir la convivència i la segure-
tat en els nostres carrers i places, a la nostra societat, 
no és admissible, els ho dic amb tota la sinceritat.

Jo crec que vostès, una de dues, o s’estan equivocant 
molt en el focus sobre el que és un problema i el que 
no en les manifestacions, reunions i diverses catego-
ries de protesta, o el seu projecte polític és absoluta-
ment incompatible amb una concepció democràtica, 
no els dic ja amb una democràcia avançada, aprofun-
dida, com alguns podríem voler, i potser no sigui el 
seu projecte polític, però és que ni tan sols amb la de-
mocràcia que, amb totes les seves imperfeccions, ens 
vam donar l’any 78 i hem anat provant de desenvolu-
par des d’aleshores.

Rectifiquin, perquè vostès es van quedar absolutament 
sols al Congrés dels Diputats aprovant aquesta llei. 
I vostès acusen sempre la resta d’actuar guiats per la 
ideologia, com si vostès no en tinguessin cap, i aques-
ta, la Llei de seguretat ciutadana, és una de les refor-
mes més profundament ideològiques i més detestables 
des del punt de vista democràtic que ha vist la demo-
cràcia espanyola en els darrers anys.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula el diputat Pere Calbó

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Una prèvia, senyor Bosch. Co-
mencem a constatar com s’expressa l’esquerra radical: 
davant d’un posicionament dels que no pensem com 
ell, la resposta és l’insult al ministre, això sí, ho reves-
tim amb un vernís d’actitud democràtica, perquè vostè 
el que ha fet és: «Com no pensem com vostè, insul-
tem el ministre.» Aquesta és la reacció del seu posi-
cionament.

Però hem de començar dient que quan analitzem re-
alment el dictamen a fons, del Consell de Garanti-
es, la primera constatació a què podem arribar és la 
següent, que és que la majoria dels articles que tant 
Esquerra Republicana com Iniciativa deien que eren 
inconstitucionals el dictamen diu que no, que són ple-
nament constitucionals; la majoria d’articles que vos-
tès deien que eren inconstitucionals, el dictamen diu 
que són plenament constitucionals. I, en aquest sen-
tit, els articles referits a la identificació de persones; 
restriccions de trànsit i controls en vies públiques; les 
comprovacions en persones, béns i vehicles per detec-
tar armes i explosius; els articles 23 i 36.7, referits a 
reunions i manifestacions; els referits a espectacles 
públics i activitats recreatives; el referit al consum o 
tinença de drogues; les faltes de respecte als polici-
es; les reu nions en llocs de trànsit públic o manifes-
tacions..., incompliment de la llei orgànica que ho re-
gula. En definitiva, vostès presenten una petició de 
dictamen, i la majoria d’articles que vostès deien que 
eren inconstitucionals, el Consell els diu que són ple-
nament cons titucionals. Primera constatació.

Segona constatació, que vostès no hi han fet referència 
i sí que ho fa el dictamen: que aquesta Llei de protec-
ció de la seguretat ciutadana no s’entén sense la refor-
ma del Codi penal. I què fa la reforma del Codi penal? 
Doncs, elimina les faltes del Codi penal. Què vol dir, 
això? Que conductes que abans tenien una sanció pe-
nal –i recordem que l’àmbit penal és l’àmbit més greu 
per sancionar els ciutadans– surten del Codi penal i es 
situen en l’àmbit administratiu. I l’esquerra diu: «No! 
Volem que aquestes sancions es mantinguin al Codi 
penal, amb la repressió més gran i amb l’instrument 
de repressió més gran, democràtic i més gran, que té 
l’estat de dret.» Com ha canviat l’esquerra! Com ha 
canviat, absolutament, l’esquerra! Perquè és que, en 
el seu dia, l’esquerra el que defensava era tot el con-
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trari que estan defensant vostès aquí. Com ha canviat 
aquesta esquerra!

Pel Partit Popular, la legislació penal només ha de fer 
front als comportaments més greus, i aquells com-
portaments que són més lleus han de ser de l’àmbit 
sancionador administratiu. I vostès ens diuen que 
no, que ho volen mantenir en el Codi penal; vostès 
d iuen que aquests comportaments..., hem de fer passar 
els ciutadans per un judici penal, els hem de fer com-
parèixer davant de la jurisdicció penal, i han de tindre 
una sanció penal, amb tot el que això comporta. Això 
és el que avui estan defensant, això és el que avui es-
tan defensant aquí amb el seu discurs.

I, per altra banda, des d’aquest punt de vista, no com-
partim que vostès diguin que els jutges bons són els 
jutges del penal i els jutges dolents són els jutges del 
contenciós administratiu. No és cert: tenen tant rigor, 
a l’hora de vetllar per l’actuació de l’Administració, 
tants els jutges del contenciós administratiu com del 
penal. I vostès volen fer creure que els jutges del pe-
nal són els que realment estableixen les garanties i els 
del contenciós administratiu, no. És absolutament fals, 
aquest plantejament.

Dit això, vostès han qualificat (veus de fons)... És que 
és fals! No, no, és que... Sí! Perquè nosaltres anem més 
enllà del que vostès estan explicant. (Veus de fons.) 
No –no, no–, perquè vostès expliquen... Jo els explico 
la conseqüència del que vostès estan defensant. I sap 
quin és el problema? Per què fan «Aaaah!»? Perquè els 
deixo en evidència! Per això fan «Aaaah!», perquè dei-
xem en evidència que aquest discurs no s’aguanta per 
enlloc, i per això fan aquest paper, i intenten distreu-
re’m i no em deixen parlar. Per això fan el «Aaaah!», 
m’entén? Perquè els deixem en evidència.

Dit això, vostès l’han qualificat com «la llei mordas-
sa», i ho ha fet el senyor Bosch. Però el Partit Popular 
a l’únic que planteja la mordassa és a la violència, no 
pas a l’exercici de les llibertats i dels drets dels ciuta-
dans, però sí a la violència. Per tant, el càstig per al 
vio lent i la convivència per a tots.

Recordem una cosa, també: que aquesta llei orgànica 
és fruit d’un mandat parlamentari. I qui va impulsar 
aquest mandat parlamentari? El Grup de Convergèn-
cia i Unió a les Corts Generals. I, per tant, és un fruit 
d’aquest mandat parlamentari.

També recordem algunes coses: que en el tràmit par-
lamentari s’hi van incorporar moltes esmenes del 
Grup Socialista, de la resta de grups parlamentaris, i 
fins i tot també, per exemple, de Comissions Obreres 
i d’UGT; s’hi van incorporar esmenes, precisament, 
en els aspectes del dret de reunió i manifestació a què 
vostès feien referència.

Què fa aquesta llei? Substituir la Llei de protecció 
de la seguretat ciutadana, o sigui, la vigent llei so-
cialista, que té vint-i-tres anys –vint-i-tres anys. I el 
dictamen del Consell de Garanties què diu? Que en 
aquesta llei el que es fa és precisament el que vostès 
han dit: incorporar tota la jurisprudència que al llarg 
d’aquests vint-i-tres anys els tribunals han dictat. És 
una llei menys garantista, aquesta, que la de fa vint-i-

tres anys. Passem de la llei de la puntada a la porta del 
Partit Socialista –recordem-ho, la llei Corcuera, de la 
puntada a la porta, se’n recorden?, és aquesta llei de 
fa vint-i-tres anys– a la llei del domicili protegit del 
Partit Popular; passem de les identificacions indiscri-
minades –11 milions a Espanya–, del Partit Socialis-
ta, a les identificacions limitades previstes en la llei 
del Partit Popular; passem dels escorcolls massius als 
controls individuals i regulats en la llei del Partit Po-
pular; passem de la llibertat prestada pel Partit Socia-
lista a la llibertat protegida pel Partit Popular. En de-
finitiva, què fem? Preservar la convivència, protegir el 
normal funcionament de les institucions, de les Corts 
Generals, d’aquest Parlament; garantim els serveis bà-
sics de les comunitats de veïns, i garantim sobretot el 
lliure exercici dels drets i llibertats públiques. Això és 
el que fem. I fer això no és ni de dretes ni d’esquerres. 
Sap què és, això? És senzillament democràcia, demo-
cràcia i democràcia.

Per tant, vostès poden sostenir aquí que es protegei-
xen els drets i les llibertats de tots mirant cap a una 
altra banda, quan hi han actes violents als nostres car-
rers? Vostès ho poden sostenir, aquí i avui? És sufi-
cient, el bonisme de despatx, quan els actes vandàlics 
en els darrers anys a Espanya ens han costat 46 mili-
ons d’euros? Hem de deixar sense resposta, per exem-
ple, els més de mil casos que hi ha hagut de vanda-
lisme aeri a Espanya? És a dir, intentar enlluernar un 
pilot que està pilotant un avió amb un làser, això és 
una rea litat al nostre país, i aquí no hem de fer res? És 
el que ens està dient? Deixem les manifestacions, que 
la immensa majoria són pacífiques però que n’hi han 
excepcionalment violentes, que han comportat 1.400 
ferits entre 2012 i 2014? Hem de mirar cap a una altra 
banda? Ens estan dient això, quan hi han 1.400 ferits 
entre 2012 i 2014? Vostès volen mirar cap a una altra 
banda, és el que ens estan demanant? 

Per tant, nosaltres què exigim? Una resposta demo-
cràtica i de l’estat de dret. I, per tant, aquells que es 
manifesten d’una forma pacífica no han de tindre 
cap por a aquesta llei. Als violents se’ls sanciona-
rà d’acord amb aquesta llei i, si l’actitud és més greu, 
d’acord amb el Codi penal. Aquests sí que han de tin-
dre por, perquè hi haurà una resposta més eficaç de 
l’estat democràtic i de dret.

Em comença a preocupar i començo a entendre, des-
prés de sentir alguns discursos..., i nosaltres les rebut-
gem, les actituds de comprensió i de bonisme respec-
te al setge que va patir aquest Parlament fa uns anys. 
Certes actituds de comprensió que algunes forces 
polítiques estan expressant en aquesta cambra i fora 
d’aquesta cambra són absolutament preocupants, per-
què allò va ser el veritable atemptat contra la demo-
cràcia de les nostres institucions. I en comptes de de-
fensar les nostres institucions, en comptes de defensar 
la democràcia, vostès –alguns de vostès– prefereixen 
fer un discurs de bonisme.

Què diu respecte a la protecció de les fronteres? Que 
aquesta protecció de les fronteres es farà d’acord amb 
el respecte als convenis internacionals i als drets hu-
mans. I aquesta garantia estableix la constitucionali-
tat, al nostre entendre, del precepte. Perquè nosaltres 
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volem defensar les nostres fronteres d’acord amb els 
drets humans. La pregunta és: volen fer això? Sí, com 
s’ha fet fins ara, i ho volem continuar fent. I davant de 
qualsevol dubte volem establir més garanties en la llei 
per garantir els drets humans. Però no renunciarem 
a defensar les nostres fronteres en el debat que hi ha a 
Europa. Defensin vostès aquestes postures a Europa, 
en la realitat que estem vivint a Europa, i segurament 
es quedaran absolutament sols.

Per tant, la llei que hem aprovat des del Partit Popular 
és una llei garantista i profundament democràtica, i 
només i exclusivament persegueix i sanciona els com-
portaments violents, incívics i perillosos. I, sobretot, 
és fals: no regula el dret de manifestació, no el regula, 
no entra a regular aquest dret; té una altra regulació, el 
dret de reunió i manifestació. El que sí que fa és san-
cionar les accions violentes. Per tant, no en limita el 
dret, sanciona els violents que, a l’empara d’una mani-
festació, actuen de forma violenta.

Després de vint-i-tres anys de la Llei de seguretat ciu-
tadana, amb la reforma del Codi penal què fem? Es-
tablir que determinades accions quedin fora del Codi 
penal –l’esquerra diu que no, que volen que es mantin-
guin en el Codi penal–; es recullen més garanties per 
als ciutadans, en incorporar tota la jurisprudència que 
durant aquests vint-i-tres anys s’ha dictat en aquest 
àmbit. Recordem que és un mandat parlamentari im-
pulsat per Convergència i Unió. Hi han noves conduc-
tes violentes, en què cal una resposta de l’Estat, demo-
cràtica, i les inclourem en aquesta llei. I defensem i hi 
incorporem les demandes que entitats veïnals ciutada-
nes i el Defensor del Pueblo han estat reclamant.

Per tant, és una llei a favor dels ciutadans, és una llei a 
favor dels seus drets i les seves llibertats i és una llei 
–això sí– en contra dels violents.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, miraré abans de tot de no dramatitzar: estem par-
lant no d’anul·lar una llei, no de revocar una llei del 
Congrés, sinó, en tot cas, que es pugui presentar un re-
curs d’inconstitucionalitat, que pot tenir fins i tot pos-
sibilitats de prosperar.

S’ha parlat a bastament que el debat versa sobre una 
llei orgànica, la 4/2015, de 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana, que –hem de recordar-ho– està 
aprovada pel Congrés dels Diputats i ha seguit tots els 
tràmits parlamentaris i que substitueix –també s’ha 
dit– una llei orgànica, l’1 del 92, de 21 de febrer, que 
tenia també els mateixos cognoms, «de protecció de 
la seguretat ciutadana», aquella que es coneixia com 
«la llei Corcuera». 

Per tant –també s’ha dit–, hem passat en certa forma 
de la llei de la puntada a la porta a la llei mordassa, 

no?, però... Això pot tenir més o menys partidaris. En 
tot cas, Ciutadans sí que ha seguit tot aquest debat, en 
la fase legislativa, des de la distància, perquè, hem de 
recordar-ho, encara no estem al Congrés dels Dipu-
tats, però, això sí, l’hem seguida amb atenció i, cal dir-
ho, també amb alguna preocupació pels resultats que 
s’han produït al final, no?

Quan es va aprovar el projecte al Congrés i es va en-
viar cap al Senat, quan va passar aquest tràmit, hem 
de recordar-ho, al mes de desembre, doncs, Ciutadans 
ja es va posicionar, ho repeteixo, des de la distància, 
pel fet que no teníem la possibilitat de fer-ho directa-
ment al Congrés, però ja vam manifestar un rebuig ge-
neral a aquesta mateixa llei; és a dir, no la vèiem clara, 
no? Per què? Doncs, perquè limitava, primer, conside-
rablement drets fonamentals que estan protegits per la 
Constitució espanyola, també pels tractats internacio-
nals signats per l’Estat espanyol, com la Declaració 
universal dels drets humans, el Pacte internacional de 
drets civils i polítics, el Conveni europeu de drets hu-
mans, i fins i tot, doncs, en certa forma era contrària 
en alguns aspectes a nombroses sentències del Tribu-
nal Europeu dels Drets Humans. 

També, perquè la despenalització de determinades 
conductes que desapareixen de l’àmbit penal per en-
trar de ple en l’àmbit administratiu, que pot semblar 
inicialment, doncs, beneficiós per als ciutadans, tam-
bé té una contrapartida i té una certa minva en els 
drets d’aquests ciutadans, des del nostre punt de vista 
per tres qüestions que considerem que són importants. 
La primera, perquè debilita el principi de separació 
de poders del nostre ordenament democràtic, perquè 
atorga al poder executiu una capacitat d’intervenció 
directa sobre l’exercici de drets fonamentals, com el 
de la participació democràtica o el de la llibertat de re-
unió i manifestació, i també de la llibertat d’expressió. 
La segona, perquè obliga a la via contenciosa admi-
nistrativa per recórrer sancions administratives, amb 
el corresponent pagament de taxes judicials, la qual 
cosa, doncs, no passava en la via penal; és veritat que 
la via penal es pot considerar més rigorosa, però en 
tot cas el rigor d’una sanció de diversos centenars de 
milers d’euros..., també ho pot ser, de molt rigorós; ai-
xí, pensem que en certa forma és una limitació per als 
ciutadans. I la tercera, perquè les conductes tipificades 
com a faltes tenen sancions, en general, més severes 
que no pas les que tindrien si se’ls apliqués directa-
ment el Codi penal.

I, bé, malgrat la justificació que s’ha volgut fer des 
del Govern del Partit Popular per promoure i aprovar 
aquesta Llei orgànica de protecció de la seguretat ciu-
tadana, per raons d’idoneïtat, de necessitat i de pro-
porcionalitat, Ciutadans creu, creiem que els drets fo-
namentals i les llibertats públiques són pilars bàsics 
del nostre ordenament democràtic, de la nostra demo-
cràcia, la que defensa, la que defineix i conforma la 
vigent Constitució espanyola.

Per tant, que quedi clar, Ciutadans en el Congrés hau-
ria rebutjat aquesta llei perquè l’ambigüitat de la se-
va redacció atorga a l’Administració poders amplis i 
discrecionals que, davant la dificultat de tenir meca-
nismes i mesures de control efectiu, poden afectar de 
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manera desproporcionada i injustificada el gaudi dels 
drets esmentats, de participació democràtica, de lli-
bertat de reunió i de manifestació i de llibertat d’ex-
pressió.

Avui estem davant de la pretensió de dos grups parla-
mentaris d’aquesta cambra que el Parlament decideixi 
interposar recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta 
llei orgànica, d’acord amb el Dictamen 7/2015, també 
esmentat, de data 4 de juny, del Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya; de dos grups parlamenta-
ris, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya, 
que ja han signat un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra aquesta llei orgànica, Iniciativa, doncs, com a in-
tegrant del grup parlamentari d’Izquierda Unida, Ini-
ciativa, Chunta Aragonesista, el que es coneix com a 
Izquierda Plural, al Congrés dels Diputats, i Esquer-
ra com a integrant del Grup Mixt, també del Congrés 
dels Diputats; un recurs promogut, elaborat pel Partit 
Socialista, pel PSOE, i que havia d’incloure fins i tot 
tota l’oposició a la majoria absoluta del Partit Popu-
lar; hi havia una previsió inicial que, potser, a aquest 
recurs d’inconstitucionalitat presentat per més de cin-
quanta diputats al Congrés dels Diputats, doncs, s’hi 
poguessin afegir també el Grup de Convergència i 
Unió i fins i tot el PNV, que finalment, com qui diu 
a l’últim minut, es van despenjar de la signatura d’a-
quest recurs.

Bé, aquest recurs d’inconstitucionalitat, s’ha de dir, 
s’ha de saber, ha estat admès ja pel Tribunal Constitu-
cional, amb providència de data 9 de juny, i els articles 
d’aquesta llei objecte d’aquest recurs, aquest recurs 
del Congrés dels Diputats, estan inclosos, la pràctica 
totalitat, en la sol·licitud de dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries de Catalunya per part dels dos 
grups que ens porten avui aquest debat.

Almenys en l’essencial, el possible recurs del Parla-
ment de Catalunya queda recollit, està inclòs en el re-
curs que les dues formacions polítiques, els dos grups 
proposants ja han signat i proposat al Congrés dels 
Diputats, i que, ho repeteixo, ha estat admès a trà-
mit pel Tribunal Constitucional, segons ha publicat el 
BOE número 143, aquest mateix dimarts, el dia 16 de 
juny, en la seva pàgina 50083.

Si fem cas del precedent en el Congrés, podria ser que 
Convergència i Unió no donés suport avui a aquest re-
curs, la qual cosa, doncs, en certa forma a nosaltres 
també ens sobtaria. El seu representant tindrà ocasió 
d’il·lustrar-nos, d’il·luminar-nos al respecte, no?

En qualsevol cas, els grups proposants hauran també 
aconseguit si més no l’objectiu que sovint es busca en 
aquesta cambra, que és fer..., doncs, convertir el Par-
lament de Catalunya en una cambra de segona o fins 
i tot de tercera lectura en determinades qüestions, que 
no dic que no sigui lícit, i almenys en aquest cas pen-
sem que està fins i tot justificat i que s’han seguit tots 
els passos recollits en el nostre ordenament democrà-
tic, no només els previstos a la Constitució espanyola, 
també els previstos a l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, i passos emparats, per tant, per normes de ca-
ràcter fonamental, que malauradament també ambdós 

grups, sobretot Esquerra, doncs, veuen amb el relati-
visme que es vol imposar també en aquest Parlament, 
un relativisme impulsat fins i tot pel mateix president 
de la Generalitat.

Bé, doncs, encara que no hi creguin massa, aquests 
dos grups proposants, gràcies a l’ordenament demo-
cràtic vigent, han pogut obrir novament aquest debat, 
repetir els arguments que de ben segur ja havien fet 
servir els seus representants al Congrés –per tant, és 
un nou debat però amb els mateixos arguments–, i fer 
en aquest cas una tercera lectura fins i tot del que és la 
Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.

Demanen al Parlament de Catalunya, doncs, que 
es pronunciï sobre el recurs d’inconstitucionalitat 
que estan promovent i en la mateixa línia bàsica-
ment del presentat ja pels més de cinquanta diputats 
del Grup Socialista, de l’Esquerra Plural, d’UPyD i 
del Grup Mixt al Congrés dels Diputats; un recurs, ho 
recordo, admès a tràmit pel Tribunal Constitucional 
el 9 de juny. I bé, doncs, Ciutadans el que espera és 
que aquest recurs segurament prosperarà, perquè no 
deroga la llei; el que farà serà cenyir-la a l’ordenament 
constitu cional.

Ens conforta, doncs, que aquests dos grups recone-
guin –i que es demani– la tutela democràtica del Tri-
bunal Constitucional. Es reconeix que aquest tribunal, 
que en aquest Parlament està massa sovint «denostat», 
doncs, efectivament fa la tutela democràtica en el nos-
tre ordenament democràtic.

Per tant, benvinguts ambdós grups a l’ordenament de-
mocràtic, encara que sigui a temps parcial, perquè, 
hem de recordar-ho, s’hi ha fet una referència i ho he 
de deixar clar, Constitució i democràcia són exacta-
ment el mateix.

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Cuando a uno le dan palos de cie
go lo más eficaz es dar palos de vidente. Això és de 
Mario Benedetti. I el present és molt passat, amb a, 
i molt pesat, amb e. El 18 de març del 1982 sis per-
sones enfilaven la presó per portar una pancarta que 
posava «independència» a la manifestació contra la 
LOAPA; el delegat del Govern que va ordenar aque-
lles detencions es deia Jorge Fernández Díaz. Trenta 
anys després, o vint-i-tres, com deia el senyor Calbó, 
és veritat que hem passat de la patada en la puerta del 
senyor Corcuera –una de les nostres primeres mani-
festacions, segurament–, a la patada a l’entrecuix, la 
bena als ulls i la mordassa a la boca.

Votarem, òbviament, a favor de la interposició del re-
curs, donant les gràcies als grups proposants. Nosal-
tres també anem –ja acabarem així– una mica més en-
llà, perquè simplement no pensem complir la llei i la 
pensem desobeir obertament, i així ho diem: que ens 
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declararem obertament insubordinats i desobedients 
del que s’aprovi l’1 de juliol.

Té raó el senyor Calbó, també, que s’ha de fer una 
lectura compacta; això és: llei mordassa i reforma 
del Codi penal –la trentena o la vint-i-novena des del 
1995. Però, com és una llei que és efectivament mor-
dassa, ràtzia i escombra sobre drets civils i polítics fo-
namentals i garanties jurídiques i processals bàsiques, 
direm que sí que hem llegit el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries i sí que fixa que hi ha precep-
tes que són inconstitucionals o que poden entrar en la 
inconstitucionalitat: els registres corporals, la sanció 
de manifestacions no comunicades –per cert, una di-
nàmica que va començar, senyor Calbó, el 1996, fruit 
d’una decisió conscient dels moviments socials, 
fruit també de la política de l’exdelegada del Govern, 
traspassada no fa molt temps, Julia García-Valdecasas, 
perquè era un clima profundament també repressiu i 
autoritari.

També diu que podria ser inconstitucional clarament 
la definició com a infraccions lleus de l’ocupació d’un 
immoble; la tipificació de l’ús no autoritzat d’imatges 
o de dades personals o professionals, i la disposició de 
la llei que regula el règim especial per a Ceuta i Meli-
lla. Una dissort, una mala sort de llei del silenci, apro-
vada i redactada també, òbviament, en solitari, des de 
la soledat del poder, des d’un absolutisme solipsista, si 
ho volem dir així, i que finalment s’ha fet d’esquena a 
la població i, casualitats –casualitats i causalitats–, en 
el cicle més àlgid de mobilitzacions que ha viscut el 
país, contra la corrupció, contra les retallades, en de-
fensa dels drets bàsics.

Han anat tan lluny que el major òrgan d’experts inde-
pendents de Nacions Unides, del sistema de drets hu-
mans de Nacions Unides, ha hagut de sortir per de-
nunciar el que significa la llei mordassa; els relators 
de procediments especials el febrer passat, i cito entre 
cometes: «La llei amenaça de violar drets i llibertats 
fonamentals dels individus» –tanco cometes; obro co-
metes–, «i mina els drets de manifestació i d’expres-
sió.» També adverteixen, obro cometes, que «els pre-
ocupa que les propostes de reforma puguin ser una 
resposta del Govern i del poder legislatiu a les nom-
broses manifestacions que en els últims anys s’han dut 
a terme a l’Estat espanyol.» Sistema internacional de 
drets humans de Nacions Unides. Que segueixen: «El 
projecte vulnera l’essència del dret de reunió pacífica 
perquè penalitza una àmplia gamma d’actes i conduc-
tes essencials necessàries per exercir-lo.»

Perquè no faci el discurs de la violència, senyor Calbó; 
no el faci. Perquè entre les moltes tipificades hi ha la 
desobediència pacífica a l’autoritat. I això no és vio-
lència; la desobediència pacífica no és violència, per 
definició. I amb vint-i-cinc reformes del Codi penal, 
perdoni, eh? O sigui, per cremar un caixer, divuit anys 
de presó; tres anys de presó en el setge al Parlament; 
companys com en Roger i en Mercader, que, per par-
ticipar en la vaga general, els estan demanant sis anys 
de presó. El cas és que... Vull dir, tres anys de presó 
per un cop de puny a un mosso d’esquadra, i estic par-
lant del 2009, durant el famós conflicte del kubotan. 

D’estris, ja n’existeixen. Per tant, sempre l’excusa de la 
violència i de tipificar-ho tot com de violent.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor, perquè és una 
norma que viola i violenta greument el dret d’expres-
sió, el dret de reunió i manifestació, el dret d’asil, le-
galitza les llistes negres d’infractors, és a dir, de mani-
festants, d’activistes i també de premsa; cinc, permet 
controls d’identitat arbitraris per perfil racial; sis, au-
toritza batudes preventives sense que hi hagi alteració 
efectiva de la seguretat o l’ordre públic; set, permet 
la discrecionalitat a les forces de seguretat per dur a 
registres corporals externs; vuit, avala múltiples ca-
suístiques per dissoldre manifestacions comunicades 
legalment, i, nou, considera responsables, no?, de ma-
nifestacions no comunicades qui les promogui, orga-
nitzi o sembli dirigir-les, tal com diu la llei.

Especial atenció caldria, òbviament, a la qüestió de 
Ceuta i de Melilla, quan no són tanques amb ganivets, 
són ganivets amb forma de tanques. Per cert, aprofito 
la intervenció per recordar que demà hi ha una con-
centració contra el CIE de la Zona Franca, que aviat 
espero que entre totes i tots puguem tancar.

Hi ha un cert cinisme i una certa hipocresia, perquè 
fins i tot hi ha una sentència del 2009 del Tribunal Su-
prem que certifica la legitimitat de la desobediència ci-
vil pacífica i no violenta. Però vostès ja ho equiparen.

Quina és lògica de sempre quan es parla de seguretat 
i es sacrifiquen les llibertats? Que es comença posant 
una excepció a la norma i la norma acaba sent l’excep-
ció. I és obvi –tampoc ho pot negar– que el consens 
majoritari de la resta de forces polítiques que no són el 
PP és que es criminalitza la protesta, la crítica i la dis-
sidència. No és nou; també li ho reconeixem, eh? En 
aquesta ciutat nostra de Barcelona hi ha un sense sos-
tre que ha rebut setanta multes per dormir al carrer, 
perquè també es criminalitza la pobresa. I ha hagut 
de ser, no?, la síndica de greuges qui hagi d’intercedir 
per retirar setanta multes, discrecionals i administrati-
ves, fruit de l’ordenança de civisme que vostès també 
van contribuir a aprovar. I aleshores és una estranya 
barreja, permeti’m la comparació, entre autoritarisme 
i mercat lliure, entre Benito Mussolini i Adam Smith: 
seguretat per a l’ordre dels negocis i, òbviament, inse-
guretat per a la gent.

I sobretot perquè també ha fet una trampa quan deia 
que treien les faltes i les passaven a l’àmbit adminis-
tratiu. És que, precisament, si les faltes existeixen, és 
perquè ha d’haver-hi un procés garantista que pugui 
ser sotmès a contradicció i que impliqui el respecte a 
la presumpció d’innocència i no a la presumpció de 
veracitat del que diguin. Sí, perquè la sanció adminis-
trativa, com passa..., és un canvi que hi ha hagut en 
l’àmbit repressiu, que hem passat..., com que no po-
den..., i els jutges són garantistes, ho passen tot a la via 
discrecional administrativa. I qui vulgui recórrer ha 
de recórrer aleshores al que deia vostè, al jutge perquè 
retiri la sanció.

Per tant, han declarat també una mena de guerra eco-
nòmica: com no poden amb el carrer, intenten fre-
gir-nos a multes i furtar-nos unes carteres que, a més, 
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tenen molt pocs recursos, ja li ho dic, des d’un àmbit 
discrecional i no garantista.

Nosaltres exigim per a qualsevol persona o ciutadà el 
mateix tracte que té Millet: que li tiren la catifa ver-
mella quan va a la Ciutat de la Justícia, que triguen 
quatre mesos... Bé, o el senyor Rodrigo Rato; és indi-
ferent. 

Entra dins del populisme punitiu, també diríem, en la 
lògica més antiga de vigilar i castigar i reprimir. Si 
fóssim poetes, que no ho som, diríem que és una llei 
«macarra» que converteix els cossos de seguretat, no?, 
en porters de discoteca d’allò que pensen vostès i que 
veden el pas a una forma determinada d’entendre la 
democràcia.

Jo penso que és, a més, gravíssim en l’àmbit de la de-
sobediència civil, perquè el cicle de protestes, senyor 
Calbó, comparat amb el nostre entorn europeu, on hi 
ha hagut altres graus de confrontació i de disrupció i 
de violències, en plural, perquè hi ha hagut ferits –hi ha 
hagut ferits, efectivament–, i molts manifestants també 
ferits, entre els quals, per cert, em compto: 210 euros 
de multa per vint-i-dos cops de porra, va ser la sentèn-
cia; ma costat més el procurador que la multa rebuda.

I, finalment, és una llei del silenci, és una apagada ciu-
tadana; ara que parlem tant de transparència, que se 
silenciïn els smartphones i aquestes imatges que hem 
vist... Perquè, si no, el que no surt a la imatge no passa 
mai. I, per tant, tirar un teló d’acer, un mur, perquè no 
puguem veure allò que passa.

Tres reflexions finals que ens preocupen. Una, l’apli-
cabilitat al nostre país. Ens consta que en alguns de-
partaments de Mossos ja es treballa en l’adequació 
d’aquesta llei; ens sap molt greu. I més també..., i 
em penso que tots en som conscients, el senyor Cal-
bó també, que una de les tasques d’aquesta legislatura 
va ser la Comissió d’Estudi dels Models d’Ordre Pú-
blic, que jo penso personalment que es va fer bona fei-
na, que es va veure quins eren els dilemes sobre espai 
públic, sobre drets fonamentals, sobre garanties jurí-
diques. I prefereixo el marc que consensualment vam 
treballar en aquella comissió que no venir ara a pals 
fins i tot amb la pastanaga.

Finalment, i com hem dit moltes vegades, la llei mor-
dassa condensa les tres doctrines penals més regressi-
ves del segle XX; és una mena de calaix de sastre que 
s’utilitzarà o no, però està allà, òbviament, per ser uti-
litzat: la doctrina del dret penal d’enemic o d’autor, de 
Carl Schmitt –a la gent no se la multa pel que fa, sinó 
pel que és–; la doctrina de seguretat nacional –l’ene-
mic està a dins, com deia Antonio Moreno, cap de la 
Policia a València–, i la tolerància zero, que va im-
pulsar Rudolph Giuliani a principis dels noranta, des 
d’aquell punt de vista profundament classista i elitista.

Finalment, hi insisteixo, com hem acabat, insubmisos, 
insubordinats i desobedients, farem el possible perquè 
no sigui aplicable, deixar-la en paper mullat. Ni ens 
faran creure ni ens faran callar, o, dit d’una altra for-
ma, ja que començava amb Benedetti, és curiós que 
els febles de veritat mai es rendeixen.

Gràcies, presidenta, senyor Calbó...

La vicepresidenta primera

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

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Per esvair dubtes dels escèptics, 
senyor Milà (veus de fons i rialles), donarem suport 
al recurs d’inconstitucionalitat que han presentat el 
Grup d’Esquerra Republicana i el Grup d’Iniciativa 
per Catalunya, per molts motius, però la contundència 
dels arguments del tribunal de Garanties Estatutàries 
en determinats articles fa evident que aquesta és una 
llei que té defectes i que necessàriament té de recti-
ficar-se, i, alguns diuen, per millorar, i d’altres diem, 
en certa mesura, per intentar modernitzar una mica el 
discurs pel que fa a la seguretat. Me dóna la sensació 
que hem anat una mica enrere respecte al que és el 
concepte pròpiament de seguretat, respecte a quines 
són les mesures que té l’Administració precisament 
per mantenir-la i per portar a terme aquestes mesures. 
I, per altra banda, també, em fa l’efecte que no s’ade-
qua exactament, aquesta llei, a la realitat de les ma-
nifestacions més actuals, del dret a manifestar-se, del 
dret a reunir-se i de les llibertats bàsiques i drets fona-
mentals que són constitucionalment reconeguts.

Aquesta mena d’intent per part d’alguns portaveus 
parlamentaris d’utilitzar el fet que en alguns casos al-
guns grups parlamentaris, certament, dubtem de la le-
gitimitat de Tribunal Constitucional en determinades 
matèries no té per què vincular-se directament al fet 
que tinguem dret a interpel·lar el Tribunal Constitu-
cional respecte a altres qüestions que considerem que 
real ment no són constitucionals del tot o que són di-
rectament inconstitucionals.

Per nosaltres les restriccions a les llibertats fonamen-
tals de manifestació, d’expressió, s’han de plantejar de 
forma absolutament excepcional, extraordinària; s’ha 
de ser especialment curós en la fixació dels criteris, en 
la seva determinació de supòsits, i, a més a més, s’han 
d’aplicar d’una forma proporcional les mesures que 
han de limitar o restringir aquests drets. Per tant, tot 
el que sigui inconcreció, tot el que siguin indetermina-
cions, tot el que siguin no concrecions de tipicitats i 
tot el que siguin conceptes oberts i genèrics, consi-
derem que no justifiquen en cap cas la limitació dels 
drets fonamentals i bàsics que reconeix la mateixa 
Constitució i que, a més a més, reconeixem des d’un 
punt de vista parlamentari tots els grups, en principi, 
d’aquesta cambra.

Aquesta és una llei també que dóna, evidentment, per 
fer discursos polítics i, fins i tot, no concretar quins 
són els arguments jurídics que posicionen cada un 
dels grups i cada un dels plantejaments. Intentaré pri-
mer centrar-me en els aspectes bàsicament jurídics, i 
després intentaré també, en la mesura del possible, ar-
gumentar políticament el perquè Convergència i Unió 
dóna, des d’aquesta perspectiva, suport a la presenta-
ció d’aquest recurs d’inconstitucionalitat.

De fet, aquesta és una llei, segurament, que, depenent 
dels resultats que hi hagi a les eleccions generals del 
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mes de novembre, és probable que es derogui. I si es 
deroga aquesta llei serà, bàsicament, perquè el Par-
tit Popular l’ha volgut pràcticament imposar des d’un 
punt de vista parlamentari, no ha tingut en compte 
la majoria del bloc de constitucionalitat que hi ha en 
aquest moment ja vigent, i ni tan sols alguns dels pro-
nunciaments contundents del Tribunal Constitucional 
amb algunes de les sentències en casos concrets. I per 
altra banda, també, perquè nosaltres considerem que 
legislar, d’alguna manera, en calent, el que significa 
prendre decisions legislatives només perquè deter-
minats casos succeeixen a la societat, porta aquests 
problemes: es legisla únicament i exclusivament per 
resoldre problemes puntuals, i aquesta és una de les 
mancances o és alguna de les justificacions que con-
textualitzen l’aprovació d’aquesta llei.

De fet, és una llei que alguns han qualificat de nova; 
el senyor Calbó hi ha donat certa contundència i relle-
vància, a l’argument de dir: «Venim d’una llei antiga, 
que era la llei Corcuera, i nosaltres hem fet una llei 
moderníssima» que alguns han qualificat certament 
de «llei mordassa», i, per tant, els conceptes segura-
ment són simples, i el simplisme, en política, de ve-
gades porta problemes; però, certament, passar d’una 
llei de la patada en la puerta a la ley mordaza, el que 
demana certament és una reflexió. Si l’opinió pública 
ha captat que passem d’una llei com la qualificava an-
teriorment..., per part del Partit Socialista, a una llei 
com la del Partit Popular, és evident que aquesta és 
una llei incomplerta, que no té el consens ni d’aques-
ta cambra ni de la cambra parlamentària de Madrid 
–de fet, és una llei clarament de majoria absoluta–, i el 
que reclamo, en la mesura del possible, és certa refle-
xió; certa reflexió que, des d’un punt de vista jurídic, 
ja porta el tribunal de Garanties Estatutàries.

I començaré pel final, que és especialment sagnant, 
l’article o la disposició addicional que fa referència al 
fet que de forma absolutament discrecional, sense cap 
mena de garantia, vulnerant la dignitat bàsica de les 
persones i, a més a més, vulnerant el dret d’asil que re-
coneix la Constitució espanyola, es pretén tirar enda-
vant aquesta iniciativa del Govern espanyol respecte a 
Ceuta i Melilla i respecte precisament als immigrants, 
que, per manca de treball i, a més a més, per qüestions 
de dignitat personal, tenen d’alguna manera la neces-
sitat d’apropar-se a l’Estat espanyol. Aquesta disposi-
ció addicional, certament, atempta contra els drets bà-
sics de les persones, i crec que no és necessari que el 
tribunal de Garanties Estatutàries, d’alguna manera, 
ho justifiqui a partir de conceptes que estan consoli-
dats en la jurisprudència i, a més a més, en el Tribunal 
Europeu dels Drets Humans, per tal que es tiri enrere 
aquest darrer article. Perquè, clarament, aquest és un 
article i és una manera de legislar només i estricta-
ment per les dificultats que vostès tenen d’entomar el 
problema de la immigració en aquest país. I aquesta 
és la realitat. I legislar d’aquesta forma tan contundent 
contra la dignitat de les persones no aporta cap benefi-
ci per a absolutament ningú.

En el context en què vivim, la limitació de drets –ja 
hi he fet referència abans– és bàsic que es faci de for-
ma molt concreta, en condicions objectives, amb res-

pecte a les llibertats bàsiques, però amb un concepte 
jurídic que està molt ben definit pel Tribunal Consti-
tucional en moltíssimes ocasions, que és el de la pro-
porcionalitat. Quan vostè, senyor Calbó, deia que com 
és que  l’esquerra d’aquest país resulta que el que 
vol és que s’apliqui el Codi penal, en lloc del conten-
ciós administratiu o del que és la legislació adminis-
trativa... El Codi penal, en moltes qüestions, és molt 
més garantista que la legislació administrativa. I vos-
tès el que han pretès és, d’alguna manera, substituir 
les garanties del sistema penal per la legislació admi-
nistrativa, que és molt més laxa i que en alguns casos 
fins i tot té connotacions de caire econòmic que ara no 
concretaré.

Per tant, hem de ser seriosos, hem de valorar objecti-
vament els pronunciaments del tribunal de Garanties 
Estatutàries en alguns dels articles, perquè realment 
és molt contundent: hi ha vulneracions del dret a la in-
timitat en alguns casos, hi ha vulneracions del dret a 
la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la Constitu-
ció espanyola. Que nosaltres li hàgim de dir que hi ha 
vulneracions de la Constitució espanyola i els articles 
concrets que, a més a més, articulen conceptualment 
aquesta Constitució, ens sembla que no tocaria; però 
des d’un punt de vista polític, certament, vostès han 
fet d’aquesta llei una mena d’argumentari estratègic 
i bàsic, perquè confonen, de vegades, que és perfec-
tament compatible mantenir l’ordre públic, la segure-
tat ciutadana, utilitzant les mesures clarament demo-
cràtiques que a la legislació precisament ja tenim i ja 
permet. Perquè, de fet, només han modificat, d’aquella 
llei que vostè ha criticat, han modificat lleugerament 
alguns articles, precisament els articles que afecten 
més directament les problemàtiques que s’han produït 
els darrers anys. I aquesta legislació en calent és igual 
de perjudicial que aquesta mena de proposta que fan a 
la disposició addicional respecte a la qüestió dels im-
migrants a Ceuta i Melilla.

Hi ha una altra qüestió que ja hi han fet incidència, 
i és que és un problema bàsic que no podem, d’algu-
na manera, deixar de comentar: ens agradaria poder 
legislar des d’aquest Parlament respecte a aquestes 
qüestions. I, com que en un moment determinat el di-
putat de Ciutadans deia o, d’alguna manera aprofitava, 
per dir: «Escolti, vostès, el Tribunal Constitucional, 
de vegades creuen que no es comporta suficientment 
bé i no està legitimat per prendre determinades deci-
sions», el que diem nosaltres, segurament també des 
d’un punt de vista competencial, és que hauríem de 
tenir la possibilitat de tenir la nostra pròpia llei, des 
de la perspectiva del Parlament de Catalunya. I, cer-
tament, seria molt diferent de la que vostès han fet, 
ja només per demanar que en mesures i en qüestions 
com aquesta siguem especialment, d’alguna manera..., 
o intentem tirar endavant propostes de consens. Per-
què de vegades ens omplim la boca que la seguretat 
en general i la seguretat dels nostres ciutadans han de 
ser necessàriament una política clarament estratègica 
i de consens, i vostès aproven una llei absolutament..., 
aprofitant la majoria absoluta, i en alguns casos, i tal 
com diu el tribunal de Garanties Estatutàries, de for-
ma inconstitucional.
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Per tant, hi insisteixo i reitero el suport del Grup de 
Convergència i Unió a la presentació d’aquest recurs 
d’inconstitucionalitat, i, tal com deia el representant 
de Ciutadans, esperem i ens dóna la sensació que 
aquesta vegada aquest recurs prosperarà.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Crido a votació.

Un cop acabat el debat, procedirem a la votació de 
les propostes de resolució presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i la diputada Marina Ge-
li, amb relació als articles sobre els quals consideren 
que cal interposar recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana.

Els articles els tenen publicats en el dossier el Ple, 
que tenen tots vostès a mans. I, atès que les peticions 
d’aquests grups parlamentaris són coincidents, farem 
una única votació a favor de presentar el recurs d’in-
constitucionalitat. (Jaume Bosch i Mestres demana per 
parlar.) Senyor Bosch?

Jaume Bosch i Mestres

Sí, presidenta, per al·lusions...

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Jaume Bosch i Mestres

Sí, gràcies. No pensava intervenir amb relació al que 
ha explicat el senyor Calbó, perquè de fet no ha con-
testat els meus arguments, sinó que se n’ha inventat 
uns altres. Però sí que hi ha una cosa que volia deixar 
clara: quan vostè ha dit que el que està passant a Ceuta 
i Melilla és conforme als drets humans, és una provo-
cació que no podem deixar passar per alt. Perquè les 
imatges dels policies disparant bales de goma a immi-
grants dins del mar, o les imatges de la tanca de Meli-
lla i Ceuta, equiparable al mur, també, de la vergonya 
a Israel contra Palestina, o la tanca que ara vol cons-
truir Hongria, no tenen res a veure amb els drets hu-
mans. I això sí que és violència.

(Pausa. Pere Calbó i Roca demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Pere Calbó i Roca

Miri, senyor Bosch, davant del debat que s’està pro-
duint a tot Europa, vostès continuen amb les políti-
ques del passat, amb les polítiques del «papers per a 
tothom» i no fer front a les causes de per què vivim 
aquesta realitat.

Però, està clar, nosaltres no renunciarem, respectant 
els drets humans, a protegir les nostres fronteres. Vos-
tès prefereixen obrir les portes a tothom, els «papers 
per a tothom», per després veure que tampoc els do-
nen un futur quan estan aquí. I nosaltres no volem ai-
xò; volem actuar des del respecte als drets humans, 
actuar sobre les causes i ajudar en el seu desenvolupa-
ment, i fer una vida més digna. Dels «papers per a tot-
hom» sabem quines en són les conseqüències, que és 
que no porten ni millor futur ni millor benestar per a 
aquestes persones. És una absoluta fal·làcia el seu dis-
curs.

Gràcies, senyora presidenta.

(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Presidenta, per contradiccions amb el senyor Calbó.

La presidenta

Trenta segons.

Ferran Pedret i Santos

Miri, senyor Calbó, vostè ha dit que amb aquesta llei... 
(Remor de veus.) Vostè ha dit que amb aquesta llei...

La presidenta

Un moment –un moment–; esperi, perquè... Si us plau, 
senyors diputats i diputades, silenci, si us plau.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Vostè ha dit, senyor Calbó, que 
amb aquesta llei només havien de patir els violents. 
I li vull explicar una petita història que podria ser ve-
ritat. Miri, acabem de conèixer els acomiadaments 
que l’empresa Lékué ha acordat avui respecte a la seva 
plantilla de treballadors. Imagini’s que jo em quedo 
astorat i absolutament indignitat per aquests acomia-
daments, que aconsegueixo transmetre a alguns dels 
que estem aquí aquesta indignació i decidim sortir en 
manifestació cap al que havia estat el Departament de 
Treball, ara Empresa i Ocupació. No l’hem comunica-
da; ens cau la sanció de l’article 37.

Però posem per cas que, camí d’allà, passem pel De-
partament d’Interior, la comuniquem i diem que ani-
rem pel carrer Diputació fins al que havia estat el De-
partament de Treball. Ja l’hem comunicat, no hem de 
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patir. Però aleshores ens adonem que pel carrer Dipu-
tació no arribarem on està el departament; sortim del 
recorregut que estava previst: sanció de l’article 37. 

En aquell moment, preses de la indignació i sense ha-
ver estat en absolut violents, decidim asseure’ns ta-
llant, com li deia abans, el lateral de la Gran Via. Ah, 
una alteració menor del trànsit, sense haver entrat en 
cap violència, i ens cau una altra vegada una sanció.

En aquell moment, ve un agent dels Mossos d’Esqua-
dra, complint el seu deure...

La presidenta

Senyor, senyor Pedret, vagi acabant...

Ferran Pedret i Santos

...i ens diu que ens aixequem; hem desobeït, i, nova-
ment, una sanció de les greus.

Per tant, sense cap violència, el pes d’aquesta llei sí 
que cauria sobre gent que protesta pacíficament.

(Gemma Calvet i Barot demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. (Remor de veus.) Miri, senyor 
Calbó, vostè ha portat al terreny de l’absurd... 

La presidenta

Un moment. Silenci, si us plau.

Gemma Calvet i Barot

...ho ha portat al terreny de l’absurd, quan vostè, per 
defensar la llei, ha dit que els que estàvem defensant el 
recurs d’inconstitucionalitat defensàvem el Codi penal 
més que els drets humans.

Jo li recordo que han estat instàncies europees molt 
recentment i instàncies internacionals molt recent-
ment que li han dit al Govern espanyol que ha creuat 
les línies vermelles de la dignitat i dels drets humans i 
de la legalitat internacional en aquest tema.

Per tant, miri, si nosaltres no li donem prou credibi-
litat jurídica, escoltin els advertiments internacionals, 
perquè això va en detriment del seu prestigi democrà-
tic; escoltin els advertiments internacionals, apliquin 
la legalitat internacional i revoquin aquesta llei que va 
en contra dels drets humans bàsics de les persones.

La presidenta

Cap altra petició més? (Pausa.)

Doncs, passem a la votació.

Atès que les peticions d’aquests grups parlamenta-
ris són coincidents, farem una única votació a favor 

de presentar el recurs d’inconstitucionalitat, o bé en 
contra.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 114 vots a favor i 18 en contra.

Ara començaríem el debat general sobre el sistema sa-
nitari públic de salut i la presentació i votació de les 
propostes de resolució. 

Demano una pausa de deu minuts.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i onze 
minuts i es reprèn a dos quarts de dotze i tretze minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Debat 
general sobre el sistema sanitari públic de 
salut (tram. 255-00008/10) (continuació)

D’acord amb l’article 133.2 del Reglament, per a la de-
fensa de les propostes de resolució presentades, té la 
paraula per un temps màxim de deu minuts en primer 
lloc l’il·lustre senyor Pere Bosch, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honorable 
conseller, senyores i senyors diputats, voldria comen-
çar amb una cita històrica, de fa molts i molts anys, 
concretament de finals del segle XIII, que va pronun-
ciar una persona originària de Còrdova que es deia 
Maimònides, l’oració de Maimònides, que diu una ci-
ta que em sembla que val la pena reproduir; diu, en 
l’oració de Maimònides: «Feu que els pacients tinguin 
confiança en mi i en el meu art i segueixin el meu con-
sell i les meves prescripcions.» 

I voldria començar amb aquesta cita perquè posa en 
valor un concepte que, després, a partir d’aquí, ha apa-
regut pràcticament en tots els codis deontològics –i si 
van repassant codis deontològics des dels que hi han a 
finals de segle XIX, a Catalunya, fins arreu del plane-
ta, hi apareix–, que és el tema de la confiança. És un 
concepte que volia posar de manifest, perquè em sem-
bla que és vital, fonamental, en allò que fa referència 
a la professió mèdica: la confiança entre el metge i el 
pacient. Hi han altres codis deontològics que parlen, 
per exemple, doncs, que el metge ha de cuidar la seva 
imatge, el seu llenguatge, la seva actitud, amb l’objec-
tiu de generar confiança. 

I per què poso en valor aquest concepte, que em sembla 
fonamental? Perquè la confiança no només hauria d’ar-
ticular relacions entre metges i pacients; hauria d’arti-
cular també les relacions entre polítics, responsables 
públics i ciutadania. I, per tant, avui vull articular i fer 
aquest joc de paraules per parlar d’un concepte que és 
fonamental en el món mèdic, en la professió mèdica, i 
que hauria de ser-ho, també, en l’activitat pública, com 
és la confiança.
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Tenim l’obligació, els responsables públics, de gene-
rar confiança. I hem pogut abordar en aquests darrers 
dies un debat que feia trenta anys que no s’abordava, 
un debat monogràfic al voltant de salut, que és, com 
bé saben, juntament amb la seguretat, amb els serveis 
socials, amb l’educació, d’aquells pilars fonamentals 
allà on, més enllà de la discrepància, més enllà de la 
diferència, més enllà del debat, el que ens correspon 
com a responsables públics és generar confiança a la 
ciutadania.

I, per tant, aquesta ha estat una màxima del nostre 
grup parlamentari: intentar, a través de les propostes 
de resolució, a través de les intervencions que varen 
fer fa dos dies el portaveu, el president del nostre grup 
parlamentari, i la portaveu en temes de salut, també 
en aquesta cambra parlamentària, generar confiança. 
I volem generar confiança, també, amb un seguit de 
propostes de resolució, en les quals intentarem centrar 
la nostra intervenció, que en algun cas ha merescut un 
ampli suport de la cambra parlamentària.

Volem adreçar-nos a la ciutadania i generar confiança 
quan, per exemple, parlem o ens adrecem a les més 
de 300.000 persones que n’haurien quedat excloses si 
aquest Govern, si el Govern de la Generalitat, hagués, 
en el seu moment, aplicat el Reial decret 16/2012, que 
deixava fora del sistema sanitari un munt de perso-
nes. I volem generar confiança en aquesta gent i tam-
bé generar confiança en les entitats que hi treballen 
en el dia a dia; confiança no només que posarem tots 
els mecanismes perquè no quedin exclosos del sistema 
sanitari ni farmacèutic, sinó que, a més a més, a tra-
vés d’una proposta de resolució que ha rebut un ampli 
suport parlamentari, de la primera, de la segona, de 
la tercera, de la cinquena i de la setena forces parla-
mentàries, aconseguirem que el Govern estableixi un 
mecanisme estable per garantir que aquelles persones 
que ens anunciïn les entitats, fins a un total de setanta-
dues, no quedin excloses del sistema. 

I reblarem el clau per tal, ho repeteixo, de garantir que 
ningú quedi fora del sistema. Perquè nosaltres –nosal-
tres–, que ens manifestem com a independentistes, vo-
lem construir un país en el qual ningú –ningú– quedi 
fora del sistema sanitari. 

I volem adreçar-nos també a les entitats que treballen 
dia a dia per combatre el virus del VIH –veig aquí la 
presidenta del Comitè Primer de Setembre, la senyo-
ra Montse Pineda–; volem adreçar-nos a ells, perquè 
és evident i tenen tota la raó quan es queixen de la 
inactivitat o en alguns casos inoperància o certa ino-
perància de les administracions, quan es queixen dels 
retards en els pagaments, i és per aquest motiu que vo-
lem agrair també l’esforç que hagin posat a disposició 
de tots els grups parlamentaris, que ens hagin ajudat a 
teixir un consens molt ampli per situar novament en el 
centre de les polítiques públiques la prevenció, l’actua-
ció en tot allò que fa referència al virus del VIH; per 
posar també termini, un termini de tres mesos, als pa-
gaments dels endarreriments i dels deutes; també per 
tornar a manifestar el compromís per liderar aquest 
pacte social contra la discriminació de les persones 
que pateixen el virus del VIH.

També volem adreçar-nos als familiars del càncer i 
les seves famílies, perquè avui també hem aconseguit 
un ampli acord per tal de generalitzar el cribratge del 
càncer de còlon i de recte, i implementar el registre de 
tumors pediàtrics i adolescents. És un acord que ens 
permet tornar a seguir..., seguir en el camí de l’excel-
lència en el combat contra el càncer.

I també volem adreçar-nos a entitats com Save the 
Children o la Fedaia, que treballen dia a dia amb la 
infància. Les últimes dades d’Arope ens situen en un 
24 per cent d’infants que estan en risc de vulnerabili-
tat. I avui situem novament, a través d’una proposta de 
resolució que ha merescut un ampli suport, de totes les 
forces parlamentàries i de la diputada Marina Geli, a 
la qual també vull agrair el seu suport, un programa 
en el qual s’estableix també l’obligació d’implementar 
un programa de detecció i seguiment per a les famí-
lies, per als infants de zero a tres anys en risc de vul-
nerabilitat. O també per garantir l’accés a una farmà-
cia gratuïta, a una farmàcia gratuïta per als infants en 
situació de vulnerabilitat, i també un accés a elements 
imprescindibles com ara ulleres i atenció bucodental. 
El missatge que traslladem també a aquestes entitats 
–a Fedaia, ho repeteixo, Save the Children o UNI-
CEF– és un missatge de confiança i també de compro-
mís amb el país.

I també volem adreçar un altre missatge al món sani-
tari, en el seu conjunt, i als agents socials, per la sa-
tisfacció també d’un compromís que no es traurà cap, 
cap nou CAP a concurs, fins que no hi hagi una trans-
posició de la Directiva europea 2014/24, sobre con-
tractació de serveis a les persones.

O per anunciar també la creació d’un grup d’experts 
que ens ajudarà a establir per norma i de forma fide-
digna un temps màxim d’espera a les urgències.

O també per fer complir el temps de garantia en les 
intervencions quirúrgiques, com en la primera visita 
a l’especialista o en l’accés a les proves diagnòstiques. 

Això també són mesures acordades amb altres forces 
polítiques que ens permeten o que ens han de perme-
tre donar un missatge de confiança.

I també volem adreçar-nos a entitats com la Taula del 
Tercer Sector o altres entitats que han treballat des de 
fa molt temps perquè complim avui un repte que ens 
sembla fonamental i històric que situem a l’agenda po-
lítica i que queda recollit en una proposta de resolu-
ció signada per bona part de les forces polítiques, que 
és el compromís d’implementar l’any 2016 el procés 
d’integració sociosanitària. Es tracta d’un repte formi-
dable –d’un repte formidable– que ens permetrà per 
primera vegada capgirar la tendència, situar en el cen-
tre del sistema les persones i emmotllar la governan-
ça, els mecanismes, els instruments en favor d’aquesta 
persona. No només fixem aquesta data, sinó que d iem, 
establim quins principis, quins mecanismes s’han 
d’establir per tal que, ho repeteixo, el 2016 tinguem un 
instrument fonamental. Es tracta d’un repte formida-
ble i històric que haurà d’afrontar el nou Govern. 

Volem adreçar-nos, finalment, també, al conjunt de la 
ciutadania i al personal sanitari, per llançar un mis-
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satge d’agraïment, un agraïment per l’esforç que han 
fet en els darrers anys, en els darrers anys de retalla-
des, de restriccions, en els quals han hagut de treba-
llar, segurament, en unes condicions que no haurien 
estat desitjables. Ens sentim orgullosos del nostre sis-
tema sanitari. Fa pocs dies tenia l’oportunitat de parlar 
amb un veí de la meva ciutat que ha hagut d’emigrar 
per motius de feina a Alemanya, i em comentava el se-
güent, diu: «Agafaria moltes coses, d’Alemanya, però 
per damunt de tot em quedaria amb el nostre sistema 
sanitari.» 

Nosaltres volem traslladar aquest orgull; més enllà de 
les mancances, més enllà de les dificultats, orgull en 
el nostre sistema sanitari. Un orgull que volem tras-
lladar al conjunt de la ciutadania, posant de manifest 
que el problema principal, més enllà de problemes de 
gestió, de problemes de transparència i altres, és que 
el nostre sistema de salut afronta, d’una banda, un 
problema congènit de manca de finançament que es 
produeix també en elements tan clau com la promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, 
i que es contempla, per exemple, amb el finançament 
dels nous tractaments de l’hepatitis C o en el fet que el 
Govern de l’Estat ens obliga a assumir l’IVA sanitari 
mentre ell es queda la recaptació.

Per tant, un dels problemes principals que hem d’a-
frontar i que haurem d’afrontar com a país és aquest 
repte formidable. Ens volem adreçar, doncs, al conjunt 
de la ciutadania, per mostrar-los que hem posat tot el 
que hi havia de la nostra part, des d’Esquerra Republi-
cana, per aconseguir amplis acords en aquesta cambra 
parlamentària i per manifestar novament el compro-
mís que no hi ha progrés social sense llibertat, igual 
que no hi ha futur, tampoc, sense llibertat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula la il·lustre 
senyora Núria Segú.

(Pausa.)

Núria Segú Ferré

Comencem, doncs. Senyores i senyors... (Veus de 
fons.) Molt bé, senyor Junqueras. Senyores i senyors 
diputats, senyor conseller, bé, per situar una mica la 
posició del nostre grup parlamentari en el marc de 
totes les propostes de resolució que s’han presentat. 
I, per tant, faré primer una declaració de posiciona-
ment que permetrà també..., després se’n desprendrà, 
d’ella, sentit de vot de diferents propostes de resolució. 

Crec que, llegides les propostes de resolució, si par-
lem de la voluntat que tenen els grups polítics sobre el 
sistema sanitari, sobre la construcció que tenim avui 
del sistema sanitari, tenim propostes de resolució que 
parlen de nacionalitzar el sistema sanitari, o que el sis-
tema sanitari ha de reformar-se de cara a tenir una ti-
tularitat pública plena, que es faci des del dret admi-
nistratiu i que els treballadors, si és dret administratiu, 

seran funcionaris o laborals; per tant, d’accentuar la 
provisió, també, des del sistema públic.

N’hi ha d’altres... Per tant, a aquestes propostes de re-
solució d’Iniciativa i a algunes de la CUP que ana-
ven en aquest sentit no hi podem donar suport, perquè 
nosaltres no pensem que hàgim de tornar a debats i 
escenaris de l’any 80.

Per altra banda, analitzades les propostes de resolu-
ció de Convergència i Esquerra, nosaltres creiem que 
les podem definir en: canviar..., canvis per no canviar 
res. És cert, hi ha algunes propostes concretes de can-
vis, canvis que s’apunten, s’anuncien, però no es con-
creten, permetin-me dir-ho així, no acaben de rema-
tar com s’ha de concloure perquè parlen de «valorar», 
d’«aprofundir», de «fer comissions d’estudi», però són 
canvis concrets i puntuals.

Les nostres propostes i les nostres propostes de reso-
lució anaven més en una línia reformista, en allò que 
significa, també, associat a reformista, d’autocrítica. 
I, per tant, creiem que és el moment de reformar el 
sistema sanitari des d’una perspectiva també social. El 
repte, s’ha dit en el transcurs d’aquest debat de salut, 
el repte de futur és l’envelliment i com la innovació es 
trasllada al sistema sanitari públic.

Aquests dos reptes, des del nostre punt de vista, reque-
reixen un canvi de marc legislatiu. I, per tant, per ai-
xò la nostra primera proposta de resolució parla d’una 
nova llei de salut i social. I parla que ho hem de fer, al 
seu punt número 11, si no recordo malament, amb els 
ajuntaments i des del territori, perquè no hem d’obli-
dar en aquest nou marc el paper que tenen els ajunta-
ments i les competències que tenen en salut pública, 
també, i en assistència i en serveis socials bàsics.

Per tant, la nostra proposta reformista fa que no pu-
guem donar suport a propostes que signifiquin con-
tinuar més o menys iguals, o a altres propostes que, 
doncs, signifiquen, des del nostre punt de vista, tornar 
a debats que ja s’havien tingut els anys vuitanta.

En aquest sentit, doncs, a les propostes que van en 
aquestes línies no hi donarem suport. 

Tampoc donarem suport a les propostes victimis-
tes. També en tenim, de propostes victimistes que no 
donen solucions concretes. 

Tampoc donarem suport a propostes d’Esquerra Re-
publicana i de Convergència, si m’ho permeten, una 
mica cíniques. Parlem de professionals, i els que estan 
pagant les retallades són els professionals. I el conse-
ller el primer que va dir en aquesta tribuna, les seves 
primeres paraules, després de la meva intervenció, 
van ser: «Vostès demanen que s’incrementi el pressu-
post de salut respecte al PIB un punt.» I vostès, en la 
vintena línia de la seva primera proposta de resolució, 
diuen: «No un, dos.» Doncs, no. No ens els creiem. 
Doncs, no. 

I, a més a més, trilera. Vostès s’han fet una autoesme-
na..., i permetin-me que hi dediqui una mica del poc 
temps que tinc. Jo crec que van arribar a la conclusió 
que van veure que les propostes dels grups de l’oposi-
ció anaven en la línia que és necessari obrir un debat i 
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reformar la Llei de salut vigent, des de diferents punts 
de vista i amb diferents objectius, i tal, però pensa-
ven que anava d’això. I vostès es fan una autoesmena 
i diuen: «Nosaltres també ens apuntem a reformar la 
llei, però ens hi apuntem amb el document de bases 
del pacte nacional», que saben vostès que l’oposició no 
comparteix. Doncs va a ser que no –va a ser que no–, 
perquè, a part de fer-se trampes, ens demanen adhe-
sions per començar amb un document que, nosaltres, 
saben d’antuvi i d’entrada, perquè està dit per activa i 
per passiva, que no compartim.

Totes aquestes qüestions que els deia feien que nosal-
tres haguéssim de plantejar-nos quina era la voluntat 
d’Esquerra Republicana i Convergència en les propos-
tes de resolució que han presentat. I jo li ho dic: can-
vis, canvis tímids. 

I ara li passaré a relacionar aquells que nosaltres com-
partim, que són puntuals i que crec que val la pena 
que també quedin escrits. La dels estatuts del Clínic. 
A nosaltres ens sembla bé; de fet, és una proposta en 
la línia que s’havia consensuat a la Comissió de Salut 
de la Federació de Municipis entre Esquerra i Socia-
listes; ens sembla bé que s’hi incorporin entitats pú-
bliques. I ja li dic, la nostra proposta era i és que hi 
sigui també l’Ajuntament de Barcelona, com a entitat 
pública: hi és al Sant Pau i també hi ha de ser al Clí-
nic; hi és al Mar, també hi ha de ser al Clínic, entenem 
nosaltres.

El rescabalament a tercers. Em sembla que, l’endemà 
que vostè va anunciar retallades, en aquesta cambra 
li vam dir: «Senyor conseller, és un tema on s’hi ha 
de posar.» Han tardat quatre anys i mig a posar-s’hi. 
I, a més a més, entenem nosaltres, amb una mancança 
important, que és que el Servei Català de la Salut hau-
ria de reforçar els seus serveis jurídics per donar su-
port a totes les entitats públiques en aquesta línia que 
han de fer de reclamació a les mútues. Compti que en 
alguns casos pot significar, per a algunes entitats pú-
bliques que presten serveis de salut, un 4 per cent del 
seu pressupost, incrementar-lo. I el tema de l’amiant 
no l’hi explicaré; vostè ho sap molt bé, el que significa, 
no?, de tots els càncers derivats de l’amiant, si això ho 
haguessin d’assumir les mútues i no el Servei Català 
de la Salut.

I el tema dels CAP. Nosaltres vam ser els primers que 
vam posar damunt la taula la necessitat de repensar-nos 
com fèiem aquests concursos. En això estem d’acord 
–en això estem d’acord. Però creiem que aquests punts 
en què podem estar d’acord, que són concrets, no signi-
fiquen, com deia, la necessitat d’abordar una reforma. 

El tema de l’agència sociosanitària, senyor Bosch. 
Nosaltres plantegem que abans d’abordar com resolem 
l’eina, que és el que planteja vostè, amb un debat de 
tant calat i de tanta profunditat, és primer necessari 
resoldre què, què volem fer i com ho volem fer i amb 
qui ho volem fer, i després podem passar a parlar de 
l’eina. Nosaltres ens abstindrem, no ens sembla ni bo-
na ni malament la proposta, però no creiem que amb 
una proposta de resolució d’un ple de salut hàgim de 
resoldre un tema tan cabdal –a la consellera de Ben-
estar no li hem sentit la seva veu–, i que implica dues 

conselleries. Per tant, és una eina que vostès plante-
gen, podria ser bona, però necessitem el marc legisla-
tiu i treballar-ho amb totes les administracions que en 
tenen competències. 

Nosaltres tenim altres propostes de resolució que ara, 
per qüestions de temps no passaré a concretar. Voldria 
destacar les que hem fet conjuntes. El senyor Bosch 
n’ha parlat: la garantia d’assistència sanitària, vist que 
no podem fer una llei, reformem la instrucció; l’acord 
pel sida; el transport sanitari, que malauradament no 
han pogut ser assumides pels grups del Govern, les 
propostes que fèiem nosaltres de replantejar-nos el 
model de suport vital avançat, i destinar recursos a re-
soldre aquelles reclamacions dels ajuntaments.

I deixi’m que pari uns instants per parlar de la propos-
ta de resolució de drets dels ciutadans. Nosaltres cre-
iem que en aquest marc de reforma del sistema hem de 
garantir en primer lloc els drets dels ciutadans i no en 
temps de referència per les esperes, drets garantits dels 
ciutadans; no és cert el que ha dit el senyor Bosch: no 
garantim temps d’espera, garantim temps de referèn-
cia, que, si no es compleixen, els ciutadans no tenen 
cap dret a reclamar. Els únics temps garantits que ho 
estan són perquè estan obligats per un real decreto del 
Govern d’Espanya. El Govern de la Generalitat no té 
cap voluntat de garantir drets a ningú, ni que els ciu-
tadans puguin reclamar. Pel que fa a les esperes, molts 
titulars, però poc a la pràctica. I nosaltres creiem que 
la proposta és el mateix que ha dit el Govern, però per 
comptes de seguir sent de referència, que sigui com-
promís i garantia. No; se’ns ha dit que no.

Però, bé, malauradament, jo crec que aquest debat fa-
rà propostes de salut pública d’allò que és bo per a la 
ciutat de Barcelona –el manteniment de l’Agència de 
Salut Pública sembla que no és bo per a Catalunya–; 
d’allò que és necessari, creiem nosaltres, que és impli-
car totes les administracions, també els ajuntaments, 
en clau territorial –sembla que no és bo ni per al sis-
tema català ni per als ciutadans de Catalunya. I la vo-
luntat d’aquest Ple que teníem nosaltres, que és que si-
gués una oportunitat d’un compromís de reforma del 
sistema i per modernitzar-lo i, com deia, adaptar-lo als 
nous reptes, tampoc serà, tot i que el nostre compro-
mís en aquest sentit he de dir que segueix ferm.

Per nosaltres, canviar per seguir igual..., no compta-
ran amb el nostre suport. I al final he d’anunciar-los 
que nosaltres ens abstindrem..., ai, votarem en contra, 
perdó, de totes les propostes de resolució de Conver-
gència i Esquerra. Creiem que hem començat un debat 
amb les cartes marcades, amb una manca de volun-
tat pels grups del Govern de canviar res, res absoluta-
ment, més enllà de quatre temes puntuals i d’una pro-
posta de resolució de les urgències, que ocupa quatre 
pàgines!, per acabar-nos dient que faran un grup de 
treball. Quatre pàgines d’una proposta de resolució 
que faran un grup de treball per estudiar el tema de 
les urgències i com resolem els temps d’espera de les 
urgències? Doncs, no, va a ser que no; no comptaran 
amb el nostre suport, no hi comptaran, és impossible, 
eh? Aquesta voluntat de no resoldre res i escriure qua-
tre pàgines de lletres per dir «estudiarem...», «ho es-
tudiarem»? Doncs, no; no creiem que la voluntat dels 
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grups del Govern fos intentar millorar el sistema, re-
formar-lo, com deia, i garantir drets als ciutadans. 
Pocs. Coses de drets i de garanties i de compromís, 
els havíem proposat des de l’oposició. Doncs, ni així.

Doncs, el nostre vot, ja els ho dic, serà contrari fins i 
tot a aquestes propostes que he esmentat que hi estem 
d’acord. Ens sap molt greu, eh?, molt de greu, perquè 
la decepció crec que és aquella paraula que podria re-
sumir tota la meva intervenció i tot allò que pensem 
del que ha transcorregut en aquest Ple de salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Conseller, diputados, diputadas, 
presentamos las conclusiones del Pleno monográfico 
de salud, y me gustaría hacer varias consideraciones, 
un análisis de la situación actual y presentar nuestras 
propuestas, nuestras soluciones a los problemas que 
creemos que tiene la sanidad catalana.

En primer lugar, hay que hablar de dinero. Así lo hizo 
el conseller de Economía hace una semana en Estados 
Unidos; lo repitió el presidente de la Generalitat en es-
te mismo Pleno cuando dijo que el presidente Rajoy, el 
Gobierno de España, quería bajar al 5,3 por ciento del 
PIB el gasto sanitario, lo cual era casi un ataque y era 
la culpa de todos los problemas que azotan la sanidad 
catalana.

Eso es mentira, la Generalitat de Catalunya, el Govern, 
los grupos que dan apoyo al Govern, Convergencia y 
Esquerra Republicana, destinan un 4 por ciento del 
PIB a sanidad. Y dirán: «No, és que no tenim recur-
sos», como dicen siempre, pero no es verdad. La Gene-
ralitat gestiona un 20 por ciento del PIB catalán, con lo 
cual, cuando se deciden los presupuestos, hacen como 
Magic Johnson o como Michael Laudrup cuando es-
taba en el Barça, se fijan mucho en la sanidad, se fijan 
mucho en la sanidad, pero solo destinan uno de cada 
cinco euros a sanidad; los otros cuatro, hacia donde no 
miran, hacia otras cosas. Es terriblemente injusto.

Fíjense si es injusto que si efectivamente esa cifra, que 
no sé de dónde ha salido, fuera realidad, si se gastaran 
ustedes el 5,3 por ciento del PIB en sanidad, en vez 
de estar a la cola de España estaríamos en el pódium; 
no seríamos los primeros, pero estaríamos ahí, y sería 
bastante satisfactorio.

Se añade... Eso es una mentira para atacar, para en-
gendrar, para culpar a otros de las deficiencias pro-
pias. Se añade a una campaña que ya dura bastantes 
años: decir que España es una democracia de baja in-
tensidad, ir al notario para decir que no quieres pactar 
con alguien, el pacte del Tinell, las campañas esas de 
«si tú no vas ellos vuelven», decir que el PP disfruta 
con el sufrimiento de los pobres y de los niños. ¿De 
verdad alguien puede creer eso? Decirle al Gobierno 
de España: «No, no pagues a las farmacias que tengo 

otros agujeros», y luego decirle a las farmacias que es 
culpa del ministerio. Eso es utilizar la sanidad para 
engendrar odio. ¿Pueden estar orgullosos ustedes de 
eso? Es que además así estamos, así están algunos, 
porque siempre hay alguien que odia más. Ya lo dice 
nuestro refranero: quien siembra vientos recoge tem-
pestades. Y en esa situación nos encontramos ahora, 
con la preocupación de mucha gente de bien.

Muy bien, han logrado que media Cataluña crea que 
yo soy anticatalán y que quiero perjudicar a mis hi-
jos. Eso no es muy normal –no es muy normal–; no 
es una manera de afrontar los problemas que se nos 
presentan.

Vamos a hablar de sanidad y vamos a hacer, voy a ha-
cer el análisis de la sanidad catalana. ¿Cuál es la si-
tuación real? La situación real es que la Generalitat de 
Catalunya es la segunda comunidad autónoma en pre-
supuesto per cápita; sin embargo, destina a sanidad..., 
nos coloca, nos castiga a los catalanes a la cola de Es-
paña en gasto sanitario.

Tenemos muchos problemas añadidos; tenemos un 
montón de hospitales con un montón de deuda: el Hos-
pital de Sant Joan tiene un agujero de 600 millones de 
euros; el de Reus, 250 millones de euros de agujero. 
Tenemos otros hospitales: 180, 100. Mucha deuda. Ha 
habido mucho despilfarro, ha habido mucha gente que 
se ha lucrado construyendo hospitales demasiado gran-
des en Cataluña como reconocía el propio impulsor.

Hemos tenido una comisión de investigación de la 
gestión del ámbito sanitario porque se han hecho mu-
chas cosas mal, y no se ha cambiado nada desde que 
acabó la comisión de investigación. 

Tenemos un 10 por ciento de gasto sanitario que se va 
a propaganda y a burocracia, y eso va en perjuicio de 
la atención sanitaria que recibimos los ciudadanos.

Y, sobre todo, hay una cosa, hay una reflexión que nos 
tenemos que empezar a hacer porque, si nos dejamos 
despistar por la propaganda del odio, no vamos a so-
lucionar los problemas. Recuerdo, al final del Gobier-
no de Felipe González, que se hablaba de la Europa 
de las dos velocidades, porque no podíamos entrar en 
Europa como todos; se hablaba de la Europa de dos 
velocidades, como después, con Zapatero, después del 
Gobierno socialista de Zapatero, también se habló de 
aquello del euro a dos velocidades, porque resulta que 
no, que España no daba la talla; ni con Felipe, ni des-
pués de los gobiernos socialistas de Felipe, ni después 
de los gobiernos socialistas de Zapatero, España po-
día estar en primera, tenía que estar en segunda. Lue-
go, afortunadamente, un gobierno del PP nos metió en 
Europa por la puerta grande y nos ha salvado..., y otro 
Gobierno del PP nos ha salvado del rescate.

Viene a colación esto porque en Cataluña tenemos una 
especie de sanidad a dos velocidades, porque la fal-
ta de financiación lo que provoca es que cuando al-
guien tiene un problema, si tiene dinero, puede acudir 
a la sanidad privada y, si no tiene dinero, en la sanidad 
pública, los que prometen una sanidad de fantasía, le 
meten en una lista de espera. Es una lista de dos ve-
locidades, por cierto, bastante injusta, en la que sale 
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todo el mundo perdiendo, porque los que tienen dine-
ro pagan dos veces y los que no acaban condenados a 
una lista de espera.

Yo no voy a decir eso que durante treinta años hemos 
oído sobre la sanidad americana, que la gente, los po-
bres mueren a las puertas de los hospitales, porque eso 
sería alfalfa para burros, pero está claro que en Cata-
luña tenemos un problema muy grave, porque la gente, 
sobre todo gente mayor, que llega..., después de haber 
cotizado toda su vida, y cuando tiene un problema, 
por ejemplo, de cataratas o de una prótesis, pasa los 
últimos años de su vida en una lista de espera; cuando 
necesitas ver es cuando estás vivo.

Yo no voy a hacer ahora demagogia, pero deberíamos 
ser capaces de hacer autocrítica y no decir que esto 
es un model d’èxit. Es que no lo es. La gente que es-
tá en una lista de espera o la gente que tiene que tirar 
de ahorros para pagarse una operación..., no es justo, 
porque los catalanes somos los españoles que más im-
puestos pagamos, somos los que más céntimo sanita-
rio hemos pagado. Y decidido aquí. No hay ni una so-
la ley en el Congreso de los Diputados que diga que 
los catalanes pagamos más o recibimos menos, ni una 
sola. Mañana se podría decidir que los catalanes tu-
viéramos más gasto sanitario, aquí, en este Parlament, 
no hace falta que venga nadie a rescatarnos, ni Angela 
Merkel, ni Mariano Rajoy, ni nadie, aquí, las mayo-
rías que se pudieran sacar, que nunca se aprueban, por 
cierto, en todas las propuestas de resolución. Nosotros 
llevamos unas cuantas.

Pero no vengo solo a criticar o a hacer un análisis crí-
tico de la situación catalana, si me he equivocado que 
alguien me corrija, sino que vengo a proponer solu-
ciones. 

La primera es más dinero. Nosotros ofrecemos una 
solución 1.600/20, que es llegar a 1.600 euros per cá-
pita para el año 2020. Evidentemente, no se puede ha-
cer de la noche al día, pero hagámoslo de manera gra-
dual, con el presupuesto que ya tiene la Generalitat, no 
hace falta depender de otras administraciones.

También creemos que es importante el derecho a sa-
ber. Queremos saber cuántos médicos hay, cuántos 
médicos pago, cuántos médicos tengo disponibles 
para mi uso; cuántas ambulancias, cuánto van a tar-
dar en atenderme si tengo un problema. Quiero saber, 
donde vivo, cuántas ambulancias hay. No es..., me pa-
rece que es justo tener derecho a saber eso. Cuánto 
nos cuesta la sanidad. Cuando me hacen una opera-
ción, quiero saber lo que me ha costado. Quiero que la 
gente lo sepa, que seamos conscientes de que la sani-
dad no es gratis; es libre, es accesible, independiente-
mente de tus recursos, pero no es gratis, nos cuesta a 
todos mucho pagarla. 

Proponemos que haya una única tarjeta sanitaria y 
de servicios sociales, para gestionar mejor los recur-
sos, para saber a quién ayudamos, cómo, cuánto nos 
cuesta. Queremos saber. Derecho a saber. Además, 
haremos una mejor gestión. Incluso podemos usar el 
DNI, y liderar España, no intentar enfadarnos con 
España; liderar España y ser los primeros en hacer-
lo, y ser ejemplo. Implantar el cheque sanitario, para 

que las familias puedan decidir qué sanidad quieren. 
Y, además, eso hará que los profesionales quieran sa-
ber qué cargas llevan burocráticas, y puedan decidir 
no tener esas cargas.

Y no es privatizar. Ya ha sido privada, la sanidad, en 
Cataluña. Ya ha habido gente que se ha lucrado de 
manera irregular, y era toda pública. Es liberalizar, es 
permitir que el médico y el paciente puedan establecer 
la relación que quieran, que los centros los gestionen 
profesionales. Despolitizar, que no se tomen decisio-
nes políticas sobre la sanidad de las personas.

En definitiva, yo no odio. A mí me duele profunda-
mente ver la situación de los últimos días, de cómo 
está Convergencia y Unión, de cómo está el PSC. Des-
pués de muchas campañas de odio, yo no odio. Yo les 
quiero ganar por elevación. Yo creo que mi Cataluña, 
la Cataluña en la que yo creo es mucho mejor. Uste-
des, muchos, han apelado a la Cataluña que saca lo 
peor de las personas, a la enfadada, a la que silba. Esa 
no es la mejor Cataluña. La mejor Cataluña es la que 
da ejemplo, la que permite que vengan del resto de Es-
paña a ver cómo hacemos cosas bien. Hacemos mu-
chas cosas bien. La Cataluña que va al resto de Espa-
ña a aprender cosas que en el resto de España hacen 
bien. Esa visión de que todos los españoles son tontos, 
que no saben leer, que son vagos o son ladrones, es in-
justa, por no decir algo más.

La Cataluña que da gracias a España, por los jue-
gos olímpicos, por el sincrotrón, por el Mobile World 
Congress, por los trasplantes. ¿No sacamos pecho de 
los trasplantes que hacemos en Cataluña? ¿No somos 
una referencia? ¿De verdad alguien cree que lo sería-
mos fuera de España, sin la ayuda de España, sin la 
gente de...? Evidentemente, vienen a Barcelona, por-
que no pueden ir a Teruel; pero eso es lo que nos per-
mite ser referencia. Eso lo que nos permite hacer bien, 
y ser una referencia en trasplantes.

En ese sentido, utilizar la sanidad para hacer propa-
ganda del odio me parece terrible. Tenemos un mon-
tón de retos por delante. Tenemos gente que no sabe 
que hay que vacunar a los niños, o que quiere aprove-
charse de que los demás sí que vacunan a los niños. 
Tenemos un montón de retos por delante, que no los 
vamos a solucionar con odio ni con propaganda.

Nuestras propuestas van encaminadas firmemente a 
mejorar la sanidad catalana, y esperemos que los di-
putados y diputadas nos apoyen.

Muchas gracias.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula la il·lustre senyora Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, conseller, 
nosaltres ens hem pres molt seriosament aquest Ple. 
Ens el vam prendre molt seriosament per preparar-lo, 
vam parlar amb molta gent, fins i tot vam fer que la 
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gent vingués aquí perquè els escoltessin més diputats i 
diputades, i ens hem pres molt seriosament fer propos-
tes. Propostes per revertir les retallades, per reclamar 
deutes a l’Estat, per aturar la derivació dels pacients, 
els serveis i els recursos des dels centres de titularitat 
pública cap als privats amb ànim de lucre. Propostes 
per prioritzar l’atenció primària o la salut pública, i ai-
xò vol dir recuperar la personalitat jurídica de l’Agèn-
cia de Salut Pública.

Propostes per garantir que ni a Lleida, ni a Tarragona, 
i a les Terres de l’Ebre, ni a Girona no se segueix debi-
litant els hospitals de l’ICS, i per garantir que el Clínic 
seguirà sent públic, i que no es regirà per principis bà-
sicament mercantilistes. Propostes per iniciar un pro-
cés per recuperar les condicions laborals del personal 
sanitari, de debò, i no només dir, copet a l’esquena, 
«ai, pobrets», que és el que fan vostès a les seves re-
solucions.

Proposta perquè s’aturi definitivament el projecte 
VISC+, com a projecte de venda de dades externa-
litzada en la seva gestió. Aquella fase dos del projec-
te que diuen des de l’Aquas. Però també proposta per-
què es debati i es fixi en profunditat i participadament 
quins són els límits ètics i legals perquè sí es puguin 
cedir les dades anonimitzades per a la recerca pública 
d’utilitat pública. I, si no s’està fent, és perquè el Go-
vern ho té frenat, de fer aquest debat.

Propostes, també, sobre model, sobre transparència, 
sobre control i sobre ètica. Com ja els deia dimecres 
en el debat, avui poden resoldre aquell tancament en 
fals que es va fer de la comissió d’investigació de sa-
lut, on Convergència i Unió i el PSC van fer pinça. Una 
resolució, la número 2, d’Iniciativa i Esquerra Unida, 
recull part de les conclusions que el nostre grup parla-
mentari ja va fer en aquell moment i que van ser rebut-
jades. Propostes de transparència, de control, i afegim 
també l’informe sobre correccions fetes per resoldre 
aquelles irregularitats que ha detectat l’informe de la 
Sindicatura de Comptes sobre els consorcis, i parlem, 
també, en aquesta resolució, del moll de l’os per aca-
bar amb les irregularitats o amb la corrupció en el sis-
tema, que és clarificar i separar definitivament què és 
públic, i servei públic, i què és privat.

I, sí, també fem nostra la proposta de la cinquantena 
d’entitats, sindicats, partits i plataformes que formem 
part de la Marea Blanca de Catalunya. Deu punts del 
seu document per al dret a decidir sobre la nostra sa-
lut i el sistema sanitari de Catalunya, que avui posem 
a votació del Parlament. Deu punts que reclamen un 
model d’atenció sanitària públic, universal i equitatiu, 
que asseguri la transparència, l’equitat, l’eficiència i la 
universalitat dels serveis, que fomenti la participació 
ciutadana, i que garanteixi una atenció primària forta, 
entre d’altres.

I amb un punt que, sí, parla de nacionalització dels ser-
veis públics de salut. Però llegeixin-se’l. Què vol dir 
això? Convertir el CatSalut en un veritable servei na-
cional de salut de Catalunya, amb funcions de planifi-
cació, finançament, gestió i avaluació, i amb un plan-
tejament de pla progressiu per anar convertint en mitjà 
propi, i, per tant, controlat públicament, separar públic 

de privat, tot allò que sigui proveïdor finançat públi-
cament.

Voldria, també, destacar –tot i que s’han explicat ja 
abans extensament– algunes de les propostes que tam-
bé ens hem fet nostres, evidentment, que han estat 
presentades conjuntament, que són propostes que vé-
nen dels col·lectius, des de fora, que des de fa molt de 
temps ens reclamen que posem solució a les seves si-
tuacions, i que ens demanen que ho fem amb accions 
conjuntes i àmplies, i en aquest Ple ho tornem a fer.

Ens sumem, així, a la resolució conjunta per reclamar 
el compliment de l’acord nacional de prevenció de la 
sida, per millorar el programa «Infància en salut», per 
posar fil a l’agulla al repte pendent de coordinar de de-
bò els serveis socials i els de salut, i per posar solució 
definitiva a la barbaritat de l’exclusió sanitària.

Ara, compleixin –compleixin–, governin, des de Con-
vergència i Unió, perquè uns quants d’aquests temes ja 
han estat aprovats també per vostès, des de fa un any, 
o més d’un any, i després no els han complert.

I voldria agrair especialment al PSC, a Ciutadans i a 
la CUP la voluntat de sumar des de sensibilitats evi-
dentment diverses i projectes diversos, no només per 
reclamar conjuntament, com vam fer en aquest Ple 
extraordinari, sinó també per presentar junts diverses 
propostes, com estem fent.

Propostes perquè no es toqui el caràcter públic de 
l’ICS ni d’altres empreses públiques o consorcis del 
sector sanitari. Propostes per reclamar un accés re-
al als nous fàrmacs de l’hepatitis C, que es compleixi 
amb recursos, amb el Pla director de salut mental, te-
mes de transport sanitari, etcètera.

Però, sobretot, per ser capaces de fer una proposta 
que, de ben segur, és la proposta que resumeix aquest 
Ple: reprovar el Govern per l’efecte perjudicial per al 
sistema, per a la salut, per a les persones, per als treba-
lladors de les seves polítiques, i comprometre’ns a po-
sar-hi solució, obrint un procés per elaborar una nova 
llei general de salut de Catalunya.

Llàstima que bona part d’aquestes propostes i d’aques-
tes resolucions no prosperaran. I no prosperaran per-
què en aquest Ple s’ha tornat a blindar un bloc Con-
vergència i Unió i Esquerra Republicana, un bloc per 
rentar-li la cara al conseller Boi Ruiz, i al Govern del 
president Mas. L’evidència són les resolucions presen-
tades per ells, totes conjuntament, CiU i Esquerra –to-
tes. Cap marge de debat polític, ni de projecte propi 
per part d’Esquerra Republicana.

Mirin, Esquerra Republicana tenien en aquest Ple du-
es possibilitats: o bé treballar amb la resta de grups 
de la cambra per trobar propostes conjuntes en temes 
candents i de gruix, per fer virar el rumb a Conver-
gència i les polítiques nefastes del conseller Boi Ruiz, 
o bé blindar el Govern i sumar-se al discurs del con-
seller que l’oposició està en un baix perfil, i, per tant, 
deixar clar que vostès no són oposició.

Doncs, han optat per aquesta segona possibilitat. Vos-
tès han obviat el diàleg amb la resta de grups fins a 
l’últim moment, han fet tot un seguit de resolucions 
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que no inclouen cap autocrítica, zero compromi-
sos pressupostaris per complir res, pràcticament res 
de nou, i, mirin, això, senyor Bosch, és mala mane-
ra de generar confiança en la ciutadania, quan vos-
tès, el que fan, és confiar en aquells que només fan 
que acumular incompliments amb les entitats, amb els 
malalts, amb els treballadors i treballadores i amb els 
acords presos per majories en aquest Parlament de Ca-
talunya. Trista manera de construir un país nou, fent 
de crossa del vell perquè res no canviï.

Nosaltres, en aquest Ple, votarem a favor, pràctica-
ment, de totes les resolucions de la CUP i del PSC, 
excepte aquelles en què marquen detall del seu model, 
en què, evidentment, com saben, no hi coincidim ple-
nament. Votarem, també, la majoria de resolucions de 
Ciutadans, excepte les d’aspectes laborals amb un cert 
to corporativista, o la número 8, que inclou l’accepta-
ció de facto dels copagaments que fixa l’Estat. Vota-
rem, com és obvi, majoritàriament en contra de les re-
solucions del Partit Popular. És obvi que no coincidim 
per res amb aquells que retallen, que exclouen, amb 
aquells que reclamen desgravacions per als qui paguin 
mútues privades...

Però, mirin, ens abstindrem en tres de les seves reso-
lucions, perquè, realment, podem coincidir amb bona 
part del que proposen; per exemple, en transport sa-
nitari, o en la necessitat de fer un pla d’equipaments, 
d’inversions en els equipaments sanitaris de Catalu-
nya. I farem un vot en bloc de protesta en contra de to-
tes les resolucions de Convergència i Unió i d’Esquerra 
Republicana. No volem ser còmplices, des d’Iniciativa 
i Esquerra Unida, d’una majoria que arriba a ser el fi-
libusterisme d’usar la solució d’errades de les resolu-
cions per autoesmenar-se una resolució i acabar afe-
gint-hi la proposta que era conjunta dels quatre grups 
que havíem demanat aquest Ple, que cal fer una nova 
llei de salut a Catalunya, i que vostès, en cap moment, 
han vingut a parlar amb nosaltres per sumar-s’hi.

No volem ser còmplices del rentat de cara al conseller. 
Potser arribaran a enganyar, fins i tot, algun titular de 
premsa, però ja no enganyen la ciutadania. Mirin, fa 
temps que hi ha molta gent que sap que el rei és nu, 
encara que el rei no ho vegi i que la seva cort no li ho 
digui. La gent ho veu, la gent ho sap i la veu corre. No 
han aprofitat, vostès, l’oportunitat d’aquest Ple extraor-
dinari per adonar-se’n ni per explicar-ho, per fer auto-
crítica i per corregir. Se n’adonaran, de cop, el setem-
bre vinent: el rei va nu. I, tot i que l’acord d’Esquerra 
Republicana faci veure que no, el setembre acabarà ca-
ient en el bassal de fang, que és com acabaven els con-
tes sobre els reis i els comptes injustos que no feien res 
de bo per a la seva gent; almenys quan jo els llegia.

I mirin, senyor Bosch, jo també sento orgull; sento or-
gull d’aquella gent que no s’ha deixat enganyar, que ha 
resistit, que fa proposta i que té esperança.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula la il·lustre 
senyora Carme Pérez.

Carme Pérez Martínez

Bon dia, presidenta, conseller, diputats i diputades, i el 
sector del públic que també ens acompanya, que tam-
bé són del sector.

Mirin, senyors, nosaltres –nosaltres– estem decebuts i 
també estem profundament dolguts, perquè penso que, 
com vam dir al començament d’aquest Ple, que ho va 
dir el president del meu grup parlamentari, nosaltres 
vam dir que crèiem que aquest Ple que havíem dema-
nat, conjuntament amb altres grups, era una oportu-
nitat, havia de ser una oportunitat, per donar resposta 
a les necessitats dels nostres ciutadans i per introduir 
un debat sobre el model sanitari per tal de millorar-lo.

És evident, també, que els grups que vam demanar 
aquest Ple, tenim posicions diverses respecte a moltes 
coses i models sanitaris diferents. Jo també vaig dir en 
aquest faristol que, tot i que no compartíem algunes 
de les propostes dels altres grups que demanàvem el 
Ple, estàvem disposats a defensar –perquè penso que 
això ha de ser la democràcia– que poguessin exposar 
les seves idees, encara que nosaltres no les compar-
tíssim.

I estem dolguts, perquè nosaltres hem intentat fer ai-
xò amb seriositat, i penso que amb lleialtat institucio-
nal. Perquè hi han problemes reals que s’han de solu-
cionar, i entenem –entenem– que aquest debat no s’ha 
abordat d’aquesta forma, ni pel Govern ni pel grup 
parlamentari que li dóna suport.

Nosaltres, com també vam dir, volíem fugir d’un de-
bat partidista; d’un debat partidista que és el que vos-
tès, des del Govern, han encetat, culpabilitzant els al-
tres, els governs anteriors, els grups de l’oposició que 
havien governat, de la situació actual, i s’han anat re-
traient les culpes uns als altres. No ens trobaran aquí. 
Nosaltres pensem que aquesta no és la forma d’abor-
dar un debat. I nosaltres el que volem, el que volíem 
era aprofitar aquestes oportunitats per tirar endavant 
i per fer un exercici de lleialtat i de consens, que és 
l’única forma amb què podem arribar a aconseguir i a 
construir un model sanitari català que doni resposta 
a les necessitats que ens demanen els ciutadans.

Perquè, miri, conseller, a la sanitat catalana els proble-
mes no els crea l’oposició, l’oposició real, no el Grup 
d’Esquerra Republicana, que governa amb vostès. És 
evident que, a més, no els crea l’oposició per treure’n 
rèdits polítics, que aquest és un mantra, com vostè diu, 
que es repeteix i ens atribueix a tota l’oposició. És evi-
dent que dels problemes de la sanitat catalana en par-
len els ciutadans, en parlen els sindicats, en parlen els 
professionals, en parlen les patronals, en parla tothom, 
però vostès no ho volen reconèixer i vostès segueixen 
amb aquest exercici de cofoisme, dient que tenim un 
gran model, un model d’èxit que, malgrat la destra-
lada pressupostària, eh?, que ha ferit de mort el pilar 
del benestar, el pilar fonamental del benestar d’aquest 
país, vostès segueixen dient que aquí no passa res, que 
tot s’ha aguantat gràcies als nostres excel·lents profes-
sionals –que fan una proposta de resolució en què els 
agraeixen molt tot el seu gran esforç–, però que no hi 
ha cap contingut real ni d’abordar el problema ni de 
millorar les seves condicions.
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Vostès en donen la culpa a tothom: a l’oposició 
–a l’oposició real, no a l’oposició d’Esquerra Republi-
cana, hi insisteixo–; vostès en donen la culpa als go-
verns anteriors, en donen la culpa a Madrid, en donen 
la culpa a l’Estat, que fins i tot en alguna proposta de 
resolució el personalitzen, li atribueixen sentiments, 
li atribueixen actituds. Que, evidentment, és que ja 
fins i tot el redactat és insostenible, perquè, en tot cas, 
culpabilitzin vostès el Govern de l’Estat, però l’Estat 
–l’Estat– és un concepte que no pot adjectivar-se. És a 
dir, com a mínim, en aquesta follia que tenen vostès, 
persecutòria, com a mínim, obeeixin la redacció, com 
a mínim la redacció gramatical.

Mirin, vostès culpabilitzen tothom; menys es culpabi-
litzen vostès mateixos, no fan cap exercici d’autocríti-
ca i segueixen amb la seva actuació cofoia i autocom-
plaent que estem davant del millor sistema del món i 
que no cal cap modificació.

Un cop més, vostès, penso, i amb tot el meu respecte, 
han fet un exercici de cinisme. Perquè, miri, conseller, 
jo penso que no es pot dir d’una altra manera, perquè 
m’agradaria que vostè m’ho expliqués, com després 
de manifestar en públic i en privat que creu que ha 
d’haver-hi un àmbit, un àmbit de debat, per valorar si 
alguns professionals, els professionals mèdics, sense 
els quals no tindríem sector sanitari, tenen unes es-
pecífiques concrecions que no tenen res a veure amb 
les laborals i retributives, després de dir-ho pública-
ment i en privat, resulta que vostès no donaran suport 
a aquesta proposta, que fins i tot vostè havia comentat 
amb mi que seria bo proposar. En fi, això és que no-
més pot ser un exercici de cinisme.

Miri, com també no és més que un exercici de cinis-
me que vostès, conjuntament amb el grup que els dóna 
suport, presentin..., vaja, totes les seves propostes con-
juntes en què només es fa una declaració d’autocom-
plaença per no prendre cap compromís, per no modi-
ficar cap planificació, per no fer cap proposta real, i 
que, fonamentalment, és un exercici d’autocomplaen-
ça, de propaganda, quan no de manipulació.

Vostès a darrera hora, com ja han dit les diputades que 
m’han precedit en l’ús de la paraula, s’han fet una au-
toesmena dient que estarien d’acord a modificar la 
Llei d’ordenació sanitària de Catalunya o a crear una 
nova llei, un marc normatiu, que és com tota l’oposi-
ció real els demanava. Però no ho han vingut a pactar 
amb nosaltres ni han dit: «Doncs, ens hi sumem i fem 
aquesta proposta conjunta», no; han introduït una au-
toesmena, però, això sí, ens diuen clar quina serà la 
llei: la llei serà el Pacte nacional de la salut, del qual 
vostès saben perfectament que tota l’oposició, excepte 
Esquerra Republicana, es va aixecar de la taula. Però 
no només l’oposició, es van aixecar tots els sindicats, 
les patronals, fins i tot la de clíniques privades. Però 
vostès insisteixen que firmem un contracte d’adhesió 
que ja ens diu quina serà la nova llei, aquesta que tot-
hom els ha dit que no estem disposats a partir d’aquest 
apriorisme.

I el partit que hauria d’exercir l’oposició, que l’hau-
ria de liderar perquè formalment li toca i perquè pen-
sem que la seva suposada ideologia li aconsellaria que 

ho fes, només fa que rentar-los la cara, que donar-los 
suport i seguir suposo que condicionats per aquests 
pactes que sempre recorda el senyor Mas que, si no 
es porten bé i no els compleixen, potser no hi hau-
ran eleccions. Esperem que, com a mínim, serveixi, 
aquest pacte a què aquest cop han arribat, perquè les 
eleccions arribin i perquè puguem tindre un govern 
que afronti de debò els canvis que la sanitat catalana 
necessita.

Vostès és evident que no pensen canviar res. Vostès 
han seguit aquest exercici; vostès diuen que faran mol-
tes millores que no es concreten absolutament en res.

Miri, conseller, vostè va dir aquí –i crec que podem 
estar dolguts– que l’oposició no havia estat a l’alçada. 
Miri, jo penso que els que no estan a l’alçada són vos-
tès, ni vostès, ni el seu Govern, ni el grup que els dó-
na suport. Vostès no estan ni a l’alçada del país, ni a 
l’alçada de les necessitats dels ciutadans, ni a l’alçada 
d’un govern que necessita aquesta comunitat autòno-
ma en aquest moment en què ens trobem. I vostès no 
estan a l’alçada.

Nosaltres, com ja han dit les diputades que m’han pre-
cedit en l’ús de la paraula, donarem suport a algunes 
propostes de resolució dels altres grups de l’oposició, 
amb els quals..., com és obvi i com és desitjable, per-
què no estem pas a favor del pensament únic, en aque-
lles coses en què coincideixen amb el nostre model sa-
nitari, en les propostes que també nosaltres hem fet en 
aquest sentit, per garantir els drets dels nostres ciuta-
dans, que han de concretar-se, no han de ser només 
una declaració de bones intencions sense cap compo-
nent substantiu. I, evidentment, també hem fet pro-
postes que anaven en aquest sentit, que esperem que 
tinguin el recolzament que, ja que vostès fan aquestes 
manifestacions de bones intencions, esperem que els 
donin aquest recolzament.

Però el que no farem –el que no farem– serà donar su-
port a les propostes conjuntes que vostès han plantejat, 
perquè entenem que són un exercici de propaganda i 
un exercici de manipulació, tot i que en alguns punts 
evidentment que hi estem d’acord. Estem d’acord, per 
exemple, amb el rescabalament per activitats de ter-
cers; estem d’acord que es millorin les condicions de 
professionals, que es garanteixin els drets dels ciuta-
dans, però amb continguts reals. Però amb el que no 
estem d’acord és..., ni amb l’actitud que manté aquest 
Govern ni amb l’actitud que manté aquesta oposició.

I, per tant, com que reprovem aquesta actuació, aques-
ta manca de voluntat de consens, perquè no hi haurà 
sanitat ni a Catalunya ni enlloc sense consens, per tot 
això, votarem en contra de totes les seves propostes 
de resolució, però amb el benentès –amb el benentès– 
que del que votem en contra és de la seva actitud, de 
la seva actitud que no està a l’alçada del que el país 
necessita, perquè la sanitat requereix un consens, no 
requereix autocomplaença i molt menys propaganda i 
molt menys encara manipulació.

Vostès són incapaços de consensuar res perquè partei-
xen del seu model i parteixen que aquesta és una veri-
tat absoluta que no es pot modificar. 
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Mirin, senyors, convoquin vostès les eleccions i ple-
guin, marxin i deixin que algun altre Govern sigui ca-
paç de governar, i, com a mínim, podrem tindre una 
possibilitat d’obtenir el consens que la sanitat catalana 
necessita.

Moltes gràcies. 

La presidenta

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

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bon dia. Doncs, per a presentar, per a explicar les 
propostes. I la veritat és que dubtàvem sobre com en-
carar l’exposició de les propostes, sobre si fer-la final-
ment explicant què és el que havíem proposat o fer-la 
valorant què és el que havia proposat el Govern i el 
grup que li dóna suport, Esquerra Republicana. Hem 
decidit que, per la baixa qualitat i per, bàsicament, no 
dir ben bé res de les propostes que es presenten con-
juntament, ens centrarem a explicar què és el que nos-
altres hem proposat, que entenem que pot suscitar més 
interès, ja que, diguéssim, el moment ho mereix.

Nosaltres vam dividir les propostes en quatre aspec-
tes. El primer era sobre el reconeixement dels drets 
bàsics, no? I per tant... I intentar actuar de manera ur-
gent, sense canviar el model, eh?; amb aquest model, 
intentar actuar de manera urgent sobre aquesta viola-
ció de drets bàsics, sobretot de l’equitat d’accés i de la 
universalitat d’accés a la sanitat que ara mateix s’està 
donant. I ho centràvem, bàsicament, en tres aspectes 
o tres actuacions: una que era posar un objectiu sobre 
les llistes d’espera. Un objectiu, no dir àmpliament «es 
reduiran les llistes d’espera», no: reduir-les a la mei-
tat en un any –i per a això destinar-hi els recursos que 
calguin– i fer que l’ICS sigui aquest ens que pot redu-
ir-les, perquè té llits tancats, té quiròfans tancats. I els 
hospitals de l’ICS a ple funcionament i ben dotats, eh?, 
pressupostàriament, podrien reduir-les. I no fer la far-
sa..., bé, en tot cas, «la farsa» no, aquestes operacions 
que els agrada fer a vostès: de les setze mil deriva-
cions que van fer per a eixugar les llistes d’espera do-
nar-ne més de la meitat a una multinacional de la sa-
nitat, com és Idcsalud. És a dir, això no. És a dir, diem 
eixugar les llistes d’espera amb recursos propis i, per 
tant, amb la sanitat pública.

Parlem també de l’eliminació de les barreres d’ac-
cés a la sanitat; barreres que es volen negar, però que 
ara mateix té la classe treballadora i tenen les classes 
populars. I les tenen perquè a mesura que s’abaixa la 
despesa farmacèutica, a mesura que s’introdueixen re-
pagaments en els medicaments, s’està expulsant molta 
gent d’accedir a aquests medicaments. Les enquestes 
i els estudis xifren en un 15 per cent gairebé de po-
blació que no pot accedir a aquests medicaments per 
qüestions econòmiques.

Parlem sobre la necessitat d’eliminar els repagaments 
en la sanitat i eliminar, per tant, els repagaments res-
pecte a pròtesis, respecte a medicaments, respecte a 
transport sanitari i respecte a dietes, que el reial de-

cret establia que eliminava 417 medicaments de símp-
tomes menors, que finalment dels quals els pensionis-
tes perdien la gratuïtat i havien de pagar fins al 10 per 
cent. I incrementava, en tot cas, com dèiem, els repa-
gaments en la sanitat, cosa que nosaltres entenem que 
no ha de passar en cap cas, i, per tant, proposem eli-
minar-los.

I fèiem una reflexió al voltant que cap persona pot ser 
exclosa de la sanitat, ni per no poder-se-la pagar ni 
perquè és una persona migrant pobra. Perquè aquí ja 
sabem que si és una persona migrant rica, òbviament, 
se la pot pagar, pot pagar aquestes clíniques tan bones 
que té Barcelona i no passa res, no?

Per nosaltres, la primera part del debat anava d’això, 
de garantir drets bàsics, anava de garantir drets bàsics 
també com el dret a una salut sexual i reproductiva 
plena, i, per tant, com des dels poders públics, com 
des de la sanitat pública, s’ha de garantir un dret bàsic 
que és el dret al propi cos de les dones i, per tant, el 
dret a un avortament lliure i gratuït, i, per tant, dins de 
la cartera de serveis, com deia, de la sanitat pública.

Parlem sobre com entenem que s’ha de construir un 
nou model que realment sigui públic. I aquí s’ha vin-
gut a dir que proposar la nacionalització del sistema 
és anar als anys vuitanta. Mirin, no, als anys vuitan-
ta aquest sistema ja es va construir, precisament, amb 
aquesta cohabitació pública i privada. Aquí mai s’ha 
tingut un sistema sanitari nacionalitzat. I em sap greu 
dir-ho, nosaltres no parlem de sistemes antics, par-
lem de sistemes nous, que estan per inventar, parlem... 
I no ens agrada parlar d’expropiacions; com deia el 
conseller: «Vosaltres el que voleu és expropiar titula-
ritats.» No; nosaltres parlem d’una cosa més amable: 
col·laboració interadministrativa, cessió de la propie-
tat; parlem de planificació conjunta. No cal expropiar. 
Perquè ja entenem que tot allò pagat amb recursos pú-
blics, com són aquests centres, amb diferents titulari-
tats –municipals, supramunicipals– i en tot cas moltes 
d’elles públiques..., s’avindran a gestionar aquest nou 
ens que ha de ser un servei català de la salut naciona-
litzat, únic, públic i que garanteixi drets. I, per tant, no 
és res gens allunyat, diguéssim, del que està passant 
a molts estats ara mateix; no és gens allunyat del que 
passa fins i tot diria que a unes quantes comunitats au-
tònomes.

El que més ens ha sobtat de les propostes de resolució 
que han presentat Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana és que no s’hagi dit res, absolutament res, 
sobre els quatre projectes més polèmics que han mar-
cat l’activitat política als centres sanitaris els últims 
quatre anys, que és el consorci sanitari de Lleida; que 
és el projecte CIMS, que ha suposat externalitzacions 
a Girona; que són els plans funcionals de Tarragona, 
que, per altra banda, consideren... (Veus de fons.) Se-
nyor Turull, algun comentari? Algun comentari? (Veus 
de fons.) Home, és cada intervenció. Déu meu, és que 
no para. (Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Un moment; un moment, si us plau. Calmem-nos. I re-
prengui, senyora Vallet, el seu fil discursiu, si us plau.
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Isabel Vallet Sànchez

Home, entenguin que és molt complicat estar a menys 
de tres metres i que estigui parlant alt. Me desconcen-
tra. (Jordi Turull i Negre fa un gest de disculpa.) Grà-
cies. (Veus de fons.) I excepcionant Déu de tot plegat.

En tot cas, deia que ens ha sobtat que no es digui res 
del consorci sanitari de Lleida, que no es digui res dels 
plans funcionals, que no es digui res del projecte 
CIMS, que no es digui res del consorci del Clínic, o, 
en tot cas, que no es proposi retirar. I ens fa pensar 
que vostès segueixen endavant amb aquests plans, ens 
fa pensar que tenen claríssim que van a tirar-los enda-
vant i que els van a aplicar, perquè, del contrari, hau-
rien pogut aprofitar aquest Ple per a retirar tots aquests 
projectes que estan incidint en la mercantilització del 
sistema, que suposen privatitzacions i que suposen fi-
nalment, doncs, un drenatge de recursos cap a la sani-
tat privada, com els diem de manera reiterada.

Fem també un apartat sobre el compliment de les lleis, 
això que deia el conseller que estava per sobre de les 
mocions, i això que no es compleix als consorcis sa-
nitaris, com la mateixa Sindicatura de Comptes diu, 
i, per tant, una reflexió sobre el nivell de subjecció a 
la Llei de contractes, sobre les incompatibilitats dels 
alts càrrecs, sobre la fiscalització i el control i, bàsi-
cament, sobre el deure que hauria d’aixecar-se, aquest 
deure d’exigir de la intervenció, perquè no es pot 
callar més el que ha passat i no crec que es puguin 
aguantar més aquest silenci i aquesta opacitat.

Fem una reflexió sobre com s’havia d’obrir el debat 
per a parlar d’un nou consens, perquè és obvi que el 
consens sobre el model està esquerdat, vulguin o no. 
Encara que hagin presentat unes propostes, com se’ls 
ha dit, d’autocomplaença, és obvi que el consens sobre 
el model està esquerdat, però vostès de nou ho volen 
fer passar tot al Pacte nacional de la salut, quan se’ls 
ha dit, se’ls havia dit per activa i per passiva que no era 
un marc legítim per a tenir aquest debat que conside-
ràvem estructural.

Donarem suport a les propostes conjuntes. Hem fet 
també propostes sobre com començar a desmercanti-
litzar el model. I finalment votarem en contra de totes 
les propostes de Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana. Hi votarem en contra perquè podríem dir..., 
podríem agafar una cita que feia Einstein, que venia a 
dir: «“Bogeria” és fer sempre el mateix i esperar re-
sultats diferents.» Nosaltres canviaríem «bogeria» per 
«inutilitat». «Inutilitat» és fer sempre el mateix i espe-
rar resultats diferents. Per tant, avui, que es fa el ma-
teix que es porta fent trenta anys, que és mirar cap a 
una altra banda mentre s’estan drenant recursos a la 
sanitat privada, mirar cap a una altra banda mentre 
no paren d’aflorar casos de corrupció... I els recordem 
que avui mateix s’estan produint escorcolls pel cas In-
nova; per tant, un cas molt greu que afecta la sanitat 
catalana i que, en tot cas, aquí passa sense pena ni glò-
ria. I dèiem que no hi ha res més inútil que fer sempre 
el mateix i esperar resultats diferents.

Nosaltres volem resultats diferents d’aquest sistema, i 
per a obtenir-los l’hem de capgirar, hem de plantejar 
canviar-lo. Ara, no ho farem amb aquest Govern, ai-

xò és obvi; no ho farem amb el grup que li dóna su-
port al Govern i que es conforma amb un model que 
no diferencia entre allò públic i allò privat, un model 
que augmenta les desigualtats a les classes populars, 
un model que, en tot cas, està facilitant aquestes ope-
racions de corrupció. 

Per nosaltres, les propostes que han presentat Esquerra 
Republicana i Convergència i Unió conjuntament són 
les propostes d’algú que està cec al que està passant, 
és a dir, que no vol veure el que està passant, no ho vol 
reconèixer, algú que és sord a totes les crítiques –i, so-
bretot, no només dels grups polítics, eh?, de molta gent 
treballadora en la sanitat que està queixant-se, evident-
ment, del model i que diu que necessita un canvi– i 
mut, perquè és incapaç de fer qualsevol autocrítica.

I, mentre que tot això passa aquí, la sanitat pública es 
dessagna. A nosaltres ens sap molt greu, i diríem que 
hi votarem en contra radicalment, perquè aquest mo-
del és insostenible. És insostenible en termes de jus-
tícia social i és insostenible, sobretot, en termes de 
mirar cap a una altra banda mentre s’estan produint 
moltes corrupteles.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la diputada Marina Geli. (Veus de fons. 
Pausa.) Senyora Geli, pot intervenir. I demanaria que 
des dels escons no hi hagués debat. Gràcies, senyor 
Turull.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Demanava el senyor Pere Bosch si confià-
vem... Sí, jo hi confio. Encara que els sembli el contra-
ri, també confio en aquest debat, i en les resolucions i 
en tots els debats que vostès portaran. Jo no n’he po-
gut presentar, però els vull dir que jo votaré aquelles 
resolucions, amb independència de qui les hagi pre-
sentat, que tenen un objectiu... Els recomano una lec-
tura del 1985, quan presidia el senyor Miquel Coll i 
Alentorn en aquest..., que es va fer un debat monogrà-
fic; deien bastantes coses semblants a les d’avui: re-
provaven, falta de finançament... El diputat del Partit 
Popular defensava que la nova Llei general de sanitat 
no afectés l’Estatut d’autonomia, això potser sí que és 
un petit canvi, però, en fi... Però, per exemple, el con-
seller Laporte els renyava perquè fumaven a l’hemici-
cle. En unes altres circumstàncies. 

Avui tenim una oportunitat, no sé si l’hem aprofitada 
prou, però el més rellevant és el que quedarà escrit: les 
seves paraules, les no-paraules dites, les coses propo-
sades, les no proposades... I, per tant, em sembla que 
hem enfocat quelcom que passarà segur, que és que el 
2016 qui tingui la majoria que els ciutadans li atorguin 
a les eleccions del 27 de setembre iniciarà la nova llei 
de salut i social de Catalunya; i aquest és un element 
totalment important. I haurà servit, aquest debat, eh?, 
perquè haurem dit «sí» a la majoria efectiva d’un sis-
tema d’accés universal, «sí» a la integració de serveis 
socials i sanitaris, «sí» a les desigualtats socials, que 
s’han de treballar amb molta força, «sí» a un major li-
deratge, conseller, algunes qüestions que estan aquí: al 
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Pla d’acció social enfront de qüestions com les ITS, el 
VIH/sida, etcètera. 

Però, en tot cas, el temps tot ho situa. Jo no faig dife-
rència de qui ho presenta; crec que hi han iniciatives 
molt interessants per part de tots els grups, malgrat te-
nir diferències.

I acabo amb una consideració que em sembla molt im-
portant: si seguim el que diu l’OMS, la definició, nos-
altres formem part del món que tenim un sistema pú-
blic finançat per impostos d’accés universal, una petita 
part del món, i que l’hem de reformar, per descomp-
tat, perquè els temps han canviat, i ho farem. Però sà-
piguen que el meu vot sempre serà..., mai en contra, 
sempre a favor d’allò que sigui una oposició, o bé un 
govern, per descomptat, constructiu.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les propostes de resolució presentades 
per Convergència i Unió, té la paraula la diputada Be-
gonya Montalban. 

Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, 
saludar els representants i agents del sector sanita-
ri, i també tots els professionals, entitats i ciutadania 
que segueixen i han seguit al llarg d’aquests dos dies 
aquest debat monogràfic sobre la salut i que ja arri-
ba al seu final. La salut, el bé més preuat. Molt sovint 
ens fem entre nosaltres una pregunta senzilla però que 
vol dir moltes coses: «Què tal?, com està?, com et tro-
bes?, què t’ha dit el metge?» Un debat, doncs, podem 
dir, transversal, d’interès general, que no afecta només 
una part interessada de la societat, sinó que és una co-
sa de tots, que afecta a tothom sense diferència, tant 
de manera comunitària com de manera unipersonal, a 
cadascú com a persona individual.

De salut, al llarg d’aquesta legislatura n’hem parlat, i 
molt, en comissions, a l’hemicicle, i massa sovint s’ha 
fet política de la salut. I per això vam veure una opor-
tunitat en aquest debat monogràfic per fer política per 
la salut. I, en tot cas, el sector, la ciutadania, els pro-
fessionals, seran ells els que ens jutjaran si hi hem es-
tat a l’alçada. És evident que el futur del nostre siste-
ma sanitari haurà de fer front a una sèrie de reptes que 
els apuntava el conseller en la seva intervenció.

I en aquest sentit el nostre grup parlamentari hem pre-
sentat les nostres propostes de resolució, juntament 
amb Esquerra Republicana, unes propostes molt tre-
ballades, molt debatudes, amb un debat conjunt, amb 
un doble objectiu: en primer lloc, millorar la salut dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i en segon lloc, 
fer un millor sistema sanitari públic català, sense ob-
viar, òbviament, els nostres professionals. 

Que vulguem millorar el nostre sistema sanitari no 
vol dir que no hàgim de posar en valor que tenim un 
molt bon sistema sanitari. El tenim, en gaudim, ens en 
sentim orgullosos, d’aquest model en el qual les per-

sones són el primer, un model equitatiu, de cobertura 
universal i d’alta qualitat, que volem preservar.

Però el podríem tenir millor? Sí. Com? Amb un millor 
finançament. Què els he d’explicar que no sàpiguen? 
Ja és històrica la nostra denúncia d’aquest subfinança-
ment crònic que pateix el nostre sistema sanitari i que 
arrosseguem al llarg dels anys. Tenim una caiguda 
dels ingressos públics com a conseqüència de la crisi 
econòmica, i a la qual hem d’afegir un dèficit estructu-
ral difícil de complir, per aquests impactes indirectes 
de les mesures preses pel Govern de l’Estat. També 
se’n va parlar: l’IVA dels productes sanitaris, la reduc-
ció de les aportacions als fons finalistes per fer front, 
per exemple, als medicaments de la sida... Com po-
dem destinar així més diners per capita? Senyor Roca, 
com podem? Per tant, és tot un conjunt de greuges que 
dificulten encara més la situació econòmica. No tenim 
prou recursos, no tenim prou diners. I és per això que 
reclamem..., cal un acord de forces polítiques per con-
tinuar reclamant a l’Estat, mentre convivim en aquest 
Estat, la millora del finançament de les polítiques de 
salut. I és aquí. Nosaltres hem presentat una proposta 
de resolució en aquest sentit, per reclamar un millor 
finançament, i aquí també hi convidem el PSC. 

Plantegem també un conjunt de propostes molt especí-
fiques de la realitat singular del nostre sistema sanita-
ri, per a la millora de la seva gestió, que fan referència 
a la contractació amb els centres del Siscat. Proposem 
la creació d’un grup de treball perquè elabori les bases 
d’un avantprojecte de llei sobre la contractació de ser-
veis sanitaris. 

Amb referència a les derivacions de pacients en llis-
ta quirúrgica, instem a avaluar l’assignació de recur-
sos perquè els centres assumeixin, puguin assumir les 
necessitats de la població, perquè per a tot el que es 
pugui fer en el territori no hagi, el ciutadà, de traslla-
dar-se, que ho pugui fer en el seu territori.

Enfortim la participació territorial, perquè hi creiem, i 
volem potenciar els consells de salut.

Tenim una proposta de resolució quant a aprofundir 
en la millora dels mecanismes de governança.

I no defugim parlar de l’atenció privada en centres 
públics. Hem presentat una proposta de creació d’un 
grup de treball entre el CatSalut, forces polítiques i 
agents de salut, per debatre sobre aquesta qüestió.

Transparència. Complim ja les premisses de transpa-
rència, d’avaluació i retiment de comptes. En som re-
ferents, i, amb tot, estem disposats a autoexigir-nos 
encara més.

Urgències. Instem a fer una anàlisi i debat per consen-
suar el model, i mentrestant –i mentrestant– tenir res-
posta a la demanda, i, aquesta demanda, treballar-la 
amb els professionals.

Per tant, compromisos. És evident, però, que a banda 
del finançament i de les millores que puguem intro-
duir en la gestió, aquest repte al qual el nostre sistema 
sanitari ha de fer front requereix una reflexió i un de-
bat més profund. I, sí, amb l’elaboració d’una nova llei 
de salut, una necessitat compartida que no ens hem 
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tret de la butxaca. Perquè saben què passa? Aquestes 
van ser algunes de les conclusions a què va arribar el 
Pacte nacional de la salut, i, per tant, no ens hem tret 
res de la butxaca. El que ha passat és que nosaltres no 
vam abandonar el Pacte nacional de la salut, i vostès 
sí. I, per tant, necessitem una nova llei de salut que 
faci encara millor el nostre sistema sanitari. I instem 
a recuperar aquest document de bases per elaborar 
aquesta nova llei, perquè nosaltres donem confiança 
als agents que van pilotar aquest pacte nacional i els 
hem de tornar la confiança.

També hem presentat propostes que incideixen direc-
tament sobre la salut dels ciutadans, l’esperança, la 
qualitat de vida... Qüestions molt importants que pre-
ocupen, que els preocupen i ens preocupen i hi hem 
de donar resposta. A la lluita contra el càncer. Tenim 
bons resultats en el cribratge de càncer de colon i rec-
te; l’hem de generalitzar a tot el territori. Parlem tam-
bé dels diferents codis d’atenció a les emergències: co-
di infart, codi ictus, codi risc suïcidi –el més recent–, 
codi sèpsia greu. Estan salvant vides, i hem de conso-
lidar-los arreu del territori, hem de donar aquesta se-
guretat als nostres ciutadans. 

No podem oblidar, en un debat com aquest, la sa-
lut mental. Calen accions prioritàries, com la detec-
ció precoç. Instem el Govern al desplegament de les 
accions previstes en el Pla de salut mental i addicci-
ons. I tampoc podem oblidar que cal seguir potenci-
ant la prevenció, la promoció de la salut a través del 
Pinsap, el Pla interdepartamental de salut, salut en to-
tes les polítiques, i que aquest ha de ser l’instrument 
clau per a la millora de les desigualtats de salut. En 
un ple de salut, a banda de gestió, a banda de model, 
hem de parlar de salut, i hem trobat a faltar més pro-
postes de resolució en aquest sentit a la resta de grups 
parlamentaris. 

En ares del consens, sí que volem posar en valor el 
que hem signat juntament amb altres grups, perquè, sí, 
si volem, podem trobar punts en comú. I no cal aigua-
lir-los, no els hem d’aigualir; són bones propostes de 
resolució, són bons punts en comú: la sida i les actua-
cions en matèria de prevenció, la protecció de la salut 
dels nostres infants, la integració dels serveis sanitaris 
i socials –perquè el nostre sistema de salut pivota en-
torn del pacient, i hem d’integrar serveis sanitaris i so-
cials–, la tan debatuda garantia a l’assistència sanitària 
i farmacèutica. A Catalunya garantim l’assistència a 
tothom, independentment de la seva situació legal, ad-
ministrativa, de recursos econòmics, i anem més en-
llà: adquirim un compromís més en aquesta proposta 
de resolució. No oblidem els professionals; hem de fer 
un reconeixement a l’esforç que fan en aquesta èpo-
ca difícil. És el seu mèrit que es mantingui la qualitat 
del nostre sistema sanitari. Per tant, hem d’assumir el 
compromís de restituir les seves condicions laborals. 
I, a la diputada de Ciutadans, li voldríem anunciar que 
sí que votarem a favor de la seva proposta de resolu-
ció, tot i que considerem que s’hauria d’haver inclòs 
altres professions mèdiques.

I ja, per acabar, hem presentat unes propostes, uns 
compromisos ferms. Uns compromisos que obren la 
porta al debat. Resulta que ara, aquí, nosaltres pro-

posem el debat i no els sembla bé. En la participació, 
com deia a l’inici, per a millorar el nostre sistema sa-
nitari, per a millorar la salut dels ciutadans, per a pre-
servar el model sanitari català, però també per anar 
més enllà i elaborar una llei catalana de salut. Cal bus-
car punts en comú. Ho hem intentat. Ens agradaria ha-
ver trobat més consensos en determinades qüestions.

Nosaltres ens posicionarem segons la nostra coherèn-
cia, no segons la demagògia. I posem en valor totes 
aquestes propostes de resolucions en les quals hem 
trobat el consens.

En definitiva, i ja, per últim, del resultat d’aquest debat 
ens hem de preguntar si ens hem tornat a guanyar la 
confiança del sector, dels professionals i de la ciutada-
nia. I que cadascú que es reservi la resposta.

Gràcies, presidenta, conseller.

(Alguns aplaudiments. Pausa. Pere Bosch Cuenca de
mana per parlar.)

La presidenta

Senyor Bosch...

Pere Bosch Cuenca

Sí; moltes gràcies, presidenta. Si m’ho permet, per al-
lusions. Ho dic perquè el Grup d’Iniciativa...

La presidenta

Trenta segons.

Pere Bosch Cuenca

...el Grup d’Iniciativa es referia a un Bosch i suposo 
que era el del nostre grup parlamentari i no el del seu 
grup parlamentari. Si li sembla, espero que la gent es-
tigui asseguda.

La presidenta

Pot parlar, perquè estan callats.

Pere Bosch Cuenca

Molt bé. Miri, hi ha qui té una certa obsessió per ex-
pedir certificats d’ISO d’esquerres. És a dir, allò que 
fan uns és d’esquerres i allò que fan els altres no és 
d’esquerres. I jo crec que no hi ha millor certificat que 
comprovar el que ha succeït en les votacions. El nos-
tre grup parlamentari ha presentat deu propostes de 
resolució, d’aquestes deu, quatre –quatre– han estat 
signades pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i per la CUP. I no són 
temes menors. Estem parlant de garantir el dret a la 
salut, d’infància en situació de vulnerabilitat; estem 
parlant, també, d’integració sociosanitària; estem par-
lant del tema del VIH. Per tant, nosaltres anem tran-
quils avui al vespre, perquè, ho repeteixo, amb el 40 
per cent de les propostes de resolució hem aconseguit 
l’aval d’Iniciativa...
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La presidenta

Senyor diputat...

Pere Bosch Cuenca

...per donar un gir a les esquerres. Per tant... (La presi
denta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest con
tinua parlant uns moments. Carme Pérez Martínez de
mana per parlar.)

La presidenta

Senyora Pérez...

Carme Pérez Martínez

Gràcies, presidenta. Nosaltres és perquè demanem vo-
tació separada de totes les propostes, excepte les con-
juntes d’Esquerra Republicana i Convergència, que 
demanem que es votin conjuntament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Jo crec que estan disposades així en el guió de votaci-
ons que tenen. Perquè votarem, de moment, per a ca-
da un dels grups parlamentaris, i després anirem a les 
que han estat transaccionades, també, d’una en una.

(Marta Ribas Frías demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí, presidenta. És també pel tema de les votacions se-
parades. De fet, estan demanades, votacions separades 
de totes les resolucions. El nostre propi grup parla-
mentari ho havia demanat així, però ara els demana-
ríem, si és possible, no hi hauria inconvenient per part 
nostra, de fer en bloc les de Convergència i Unió i Es-
querra Republicana, totes juntes.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull...

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Per demanar la votació separada de les 
propostes de Convergència i Unió i d’Esquerra Repu-
blicana.

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Vallet...

Isabel Vallet Sànchez

Bé, se m’ha avançat el senyor Turull. Era per a dir que 
no teníem inconvenient que es fessin conjuntament.

(Jordi Roca Mas demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Roca...

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Per al·lusions. Senyora Montalban...

La presidenta

Trenta segons.

Jordi Roca Mas

...senyora Montalban... –no la veig–, moltes gràcies 
pel to, em preguntava com podíem trobar un millor 
finançament per a la sanitat. Doncs, miri, refent els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El gerro 
dels pressupostos, quan Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana els pacten..., primer, omplen el gerro 
amb les pedretes de la propaganda, de les estructures 
d’estat, i de tot un seguit de «xiringuitos» que després 
quan han de posar la pedra gran de la sanitat, no els 
cap, i per això l’han de retallar. Refem els pressupos-
tos: omplim el gerro primer amb la pedra de la sanitat, 
i, després, doncs, si hi ha espai per a les estructures 
d’estat, doncs, ja l’ompliran.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem a la votació de les propostes de resolució. I ho 
farem d’acord amb l’ordre d’entrada al Registre gene-
ral de cada un dels grups parlamentaris.

Comencem per les propostes del Grup Mixt.

Votem la número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 88 en contra i 
1 abstenció.

Votem la 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 87 en contra i 
10 abstencions.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 56 vots a favor, 67 en contra i 
9 abstencions.

Votem la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 68 en contra i 
29 abstencions.
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Votem la proposta de resolució número 5 amb la cor-
recció d’errades incorporada a la lletra f.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 88 en contra i 
19 abstencions.

Votem la número 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 25 vots a favor, 89 en contra i 
18 abstencions.

Votem la número 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 107 en contra i 
10 abstencions.

Votem la número 8 amb la correcció d’errades incor-
porada del punt 8, lletra a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 67 en contra i 
39 abstencions.

Votem la proposta 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 3 vots a favor, 76 en contra i 
53 abstencions.

Votem la 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 4 vots a favor, 108 en contra i 
20 abstencions.

A continuació, votem les propostes de resolució del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Votem la número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 12 vots a favor, 108 en contra i 
12 abstencions.

Votem la número 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 69 en contra i 
23 abstencions.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 70 en contra i 
22 abstencions.

Votem la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 24 vots a favor, 49 en contra i 
59 abstencions.

Votem la número 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 43 vots a favor, 88 en contra i 
1 abstenció.

La proposta de resolució número 6 ha estat objecte 
d’una transaccional amb la número 4, del Grup Parla-
mentari Socialista, i, per tant, la votarem al final.

Votem la número 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 41 vots a favor, 88 en contra i 
3 abstencions.

Votem la número 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 69 en contra i 
1 abstenció.

Passem ara a les propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Votem la número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 20 vots a favor, 102 en contra i 
10 abstencions.

Votem la número 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 113 en contra.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 112 en contra.

Votem ara la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 48 vots a favor, 69 en contra i 
15 abstencions.

Votem la número 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 69 en contra i 
15 abstencions.

Votem la número 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 84 en contra i 
29 abstencions.

Votem la número 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 84 en contra i 
1 abstenció.

Votem la número 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 48 vots a favor, 69 en contra i 
15 abstencions.

Votem la número 9.

Comença la votació.
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Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 81 en contra i 
23 abstencions.

Votem la número 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor i 104 en contra.

Votem ara les propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Votem la proposta de resolució número 1, sobre el mo-
del sanitari i finançament, amb la correcció d’errades 
ja incorporada.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 69 en contra i 
4 abstencions.

Votem la número 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 62 vots a favor, 5 en contra i 
65 abstencions.

Votem ara la número 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor i 3 abstencions.

Votem la número 4.

Comença la votació.

La número 4.

Ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 48 en contra i 
55 abstencions.

Votem la número 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 95 vots a favor, 36 abstencions.

Votem la número 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 63 vots a favor, 69 en contra.

Votem la proposta número 7, sobre els drets dels ciuta-
dans, amb la correcció d’errades ja incorporada.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 132 vots a favor.

Votem la número 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 81 en contra i 
22 abstencions.

Votem la número 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 69 en contra i 
23 abstencions.

Passem ara a les propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista.

Votem, en primer lloc, la número 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 29 vots a favor, 72 en contra i 
31 abstencions.

Votem la número 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 48 vots a favor, 71 en contra i 
13 abstencions.

Votem la número 3.

Comença la votació.

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

La proposta número 4 ha estat objecte d’una transaccio-
nal amb la número 6 del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va i, per tant, la votarem al final. 

Votem ara la proposta número 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor i 3 abstencions.

Votem la número 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 63 vots a favor, 69 en contra.

Votem la número 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 69 en contra i 
4 abstencions.

Votem la número 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 60 vots a favor, 69 en contra i 
3 abstencions.

Votem a continuació les propostes de resolució pre-
sentades conjuntament pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Votem la proposta número 1, sobre el model sanitari i 
contractació amb els centres del Siscat, amb la correc-
ció d’errades inclosa.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 90 vots a favor, 42 en contra.

Votem la número 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 70 vots a favor, 61 en contra.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 88 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 71 vots a favor, 42 en contra i 
18 abstencions.
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Votem la número 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 43 en contra i 
19 abstencions.

Votem la número 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 88 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 9.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 10.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 70 vots a favor, 43 en contra i 
19 abstencions.

Votem la número 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la número 12.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 70 vots a favor, 62 en contra.

Votem la 13.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la 14.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor, 43 en contra.

Votem la 15.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 89 vots a favor i 43 en contra.

Votem la 16.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 86 vots a favor, 43 en contra.

A continuació, votem la primera proposta de resolu-
ció signada pel Grup Socialista, el Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el 
Grup Mixt, amb el número de registre 119452.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 69 en contra i 
1 abstenció.

Votem ara la segona de les propostes de resolució sig-
nades pel Grup Socialista, el Grup d’Iniciativa, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Mixt, amb 
el número de registre 119453.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 62 vots a favor, 69 en contra i 
1 abstenció.

Votem ara una proposta amb relació a l’Institut Català 
de la Salut i les empreses i consorcis públics, signada 
pel Grup Socialista, el Grup d’Iniciativa, el Grup de 
Ciutadans, amb la correcció d’errades ja incorporada.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 80 vots a favor, 1 en contra i 
51 abstencions.

Votem una proposta de resolució signada per tots els 
grups parlamentaris amb el número de registre 119458.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 131 vots a favor i 1 en contra.

A continuació votem una proposta de resolució sobre 
la garantia de l’assistència sanitària farmacèutica per 
al sistema català de salut, signada pels grups parla-
mentaris de Convergència i Unió, d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Socialista, d’Iniciativa - Esquerra 
Unida, el Grup Mixt i la diputada no adscrita Marina 
Geli, amb la correcció d’errades ja incorporada.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 103 vots a favor, 19 en contra i 
9 abstencions.

Votem ara una proposta signada pels grups de Conver-
gència i Unió, d’Esquerra Republicana, Iniciativa - Es-
querra Unida, Ciutadans, Mixt i la diputada no adscrita.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 113 vots a favor i 19 abstencions.

A continuació votem una proposta sobre la salut i les 
desigualtats socials, signada per tots els grups parla-
mentaris.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 131 vots a favor.

Votem una proposta de resolució sobre els drets dels 
ciutadans, signada pel Grup Parlamentari Socialista, 
Iniciativa - Esquerra Unida, Ciutadans i Mixt.

Comença la votació.

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

Votem una proposta sobre el transport sanitari, signa-
da pel Grup Socialista, el Grup d’Iniciativa - Esquerra 
Unida i el Grup de Ciutadans.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 60 vots a favor, 69 en contra i 
3 abstencions.

I per acabar votem la proposta transaccional entre la 
número 4 del Grup Parlamentari Socialista i la núme-
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ro 6 del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Esquerra Unida.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 58 vots a favor, 69 en contra i 
4 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la signatura del Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya (tram. 302-00296/10)

Acabat el debat i les votacions, continuarem amb mo-
cions. Substanciarem dues mocions –dues mocions– 
abans de dinar. Si acabem a les tres, ens reincorpo-
rarem a les quatre; si acabem més tard de les tres, 
decidirem quan ens reincorporem.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya. Presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular, té la paraula l’il·lustre senyor Rafael López.

(Remor de veus. Pausa.)

Demano als diputats i diputades que no es queden a la 
moció que surtin amb agilitat de l’hemicicle.

(Pausa.)

Senyor Rafa López, ja pot començar.

Rafael López Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyora presidenta, se-
nyora consellera, senyors diputats, senyores diputades, 
tres anys de govern, tres anys d’augment de necessitats 
socials, tres anys d’augment d’indicadors de pobresa, 
d’augment dels indicadors d’exclusió, d’augment dels 
indicadors de la desigualtat, i ens veiem en l’obliga-
ció de recordar al Govern de la Generalitat que ha de 
complir els seus compromisos en contra de la pobresa 
a casa nostra.

Si n’hem de fer un resum, direm que aquest ha estat un 
govern, senyora consellera, ara que s’albira la fi de la 
legislatura, molt ambiciós amb les polítiques so cials..., 
molt ambiciós –perdó– amb les polítiques, amb els ob-
jectius nacionals, però molt poc ambiciós amb les polí-
tiques socials. I això ho veiem, fixi’s, en el pla que van 
presentar vostès aquesta setmana, el pla de lluita con-
tra la pobresa; un pla que ens presenten amb un aug-
ment suposat d’un 25 per cent que ningú sap d’on surt, 
ningú sap cap a on va, i que –el més sorprenent– ens 
porten i ens inclouen partides absolutament kafkianes, 
com pot ser la T-Mobilitat, una targeta per lluitar con-
tra la pobresa; això és el que ens diu avui el Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

Un augment també fictici en les polítiques, per exem-
ple, de la renda mínima d’inserció. Vostès tenen un 
compromís d’aquesta cambra i tenen un mandat absolut 
d’aquesta cambra per reformular la renda mínima d’in-
serció –ho han incomplert– i per augmentar els pressu-
postos –i també ho han incomplert. Avui estan parlant 
de 185 milions, parlaven l’any passat de 173 milions, 
però li recordo que l’any 2011 van ser de 172 milions. 

Per no parlar, per exemple, que no existeix el famós 
fons de lluita contra la pobresa energètica. Quantes 
mocions, senyora consellera, necessita vostè d’aquest 
Parlament per instaurar el fons de lluita contra la po-
bresa energètica? Sap que ha hagut vostè de tenir en 
aquesta cambra? Dues ILP que li recorden les seves 
obligacions, de vostè i d’Esquerra Republicana, en la 
lluita contra la pobresa, perquè, si no, vostès hauri-
en estat absolutament ineficaços en la lluita. On està 
aquest fons, dintre del Pla de lluita contra la pobresa? 
No existeix.

Per tant, un govern que ha estat absolutament ambi-
ciós amb els objectius nacionals però que, en canvi, 
s’ha oblidat dels objectius socials, que eren els grans 
compromisos d’aquesta legislatura. Per tant, han estat 
tres anys de governs perduts, senyora consellera.

I què li ve a dir aquesta moció, fixi’s, què li venim a 
dir les dones i els homes del Partit Popular de Catalu-
nya? Que el primer, la primera obligació del Govern 
de la Generalitat no és construir estructures d’estat, 
que vostès no en tenen la competència –però si els ho 
ha reconegut fins i tot el Consell de Garanties Esta-
tutàries!–; la principal competència que té un govern 
autonòmic que ha de fer de govern autonòmic és vet-
llar per les polítiques socials, per l’educació, per la sa-
nitat i per la salut. Per vostès això és molt poc ambi-
ciós, no s’acaben amb això; es veu que les polítiques 
socials, per vostès..., això és molt poc ambiciós i, per 
tant, volen aspirar a horitzons més amples. Per nosal-
tres és la gran prioritat. I, per tant, li ho recordem. I li 
estem recordant amb aquesta moció, simplement, els 
seus compromisos: trenta-vuit mocions i resolucions, 
senyors diputats i senyores diputades, que obliguen la 
Generalitat. És que aquest Parlament el que ha fet és 
consensuar les necessitats, és dir quines són les prio-
ritats dels catalans i de les catalanes, i vostès, malgrat 
que s’han aprovat en aquest Parlament, se n’han obli-
dat, perquè les seves prioritats són unes altres. Com-
plir els seus compromisos; millorar les ajudes socials a 
casa nostra; el dret alimentari –que, com vostè sap, és 
molt important, sobretot ara que s’atansa l’estiu–, i les 
actuacions legislatives que vostès ens van prometre.

Per tant, més ambició social per a Catalunya, més 
ambició social per als catalans i per a les catalanes, 
i menys inventar-se estructures d’estat, que al final no 
condueixen a re.

Gràcies, senyores diputades, senyors diputats, senyora 
presidenta, senyora consellera.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Socialista té la paraula la il·lustre senyora Eva 
Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Per exposar les esmenes que hem 
presentat en la moció del Partit Popular sobre el pac-
te de pobresa. Han estat sis esmenes; la veritat és que 
el senyor López no m’ha acceptat les que considera-
va més rellevants, perquè, senyor López, el tema de la 
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pobresa i el tema de les polítiques socials és un tema 
que no s’acaba en la frontera administrativa de Cata-
lunya, sinó que té molt a veure també amb el que el 
Partit Popular està fent al conjunt de l’Estat. I quan 
el Partit dels Socialistes li demana que la Llei de ra-
cionalització del món local és contrària a la Llei de 
serveis socials i que està recentralitzant, el senyor 
López em diu que no me l’accepta; quan demano un 
fons extraordinari d’emergència social, perquè neces-
sitem que hi hagi recursos també extraordinaris de 
l’Estat, el senyor López no me l’accepta, i quan parlem 
de la Llei de la dependència, que també ha estat lami-
nada per part del Govern de l’Estat, doncs, el senyor 
López tampoc me l’accepta. 

Sí que posem de relleu una moció del Partit dels So-
cialistes, del Grup Socialista, on demanàvem al Go-
vern –que, per cert, consellera, encara l’esperem– l’in-
forme sobre la inclusió social, al mes de maig; estem a 
finals de juny, molt probablement s’acabarà aquest pe-
ríode de sessions i la legislatura i no s’haurà complert 
la moció que l’instava a vostè a portar aquí un informe 
sobre la situació de la inclusió social al nostre país. 
Tornem a votar-ho; espero que s’aprovi.

Demanàvem també la Llei de protecció social, con-
sellera. També la va prometre, fa més d’un any; enca-
ra l’esperem. Aquesta és la situació que tenim al nos-
tre país. És lamentable, però estem fent un exercici... 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, una mo-
ció que parla del pacte de pobresa, que tornarem a vo-
tar que es signi un pacte contra la pobresa al nostre 
país, però és que hem conegut l’últim Pla d’acció per 
a la lluita contra la pobresa i la inclusió social, que 
s’ha aprovat en l’últim consell executiu del Govern de 
Catalunya..., que, consellera, es veu que ara ja hi ha 
1.066 milions, que no sé d’on han sortit, perquè quan 
va venir a presentar pressupostos n’eren 900. Sí que 
hem començat a veure partides; els periodistes n’han 
publicat algunes que tenen a veure amb la T-Mobilitat, 
que posar-les com a lluita contra la pobresa ja diu al-
guna cosa. Però, si continuem mirant, també veiem al-
gunes retallades importants respecte a l’esborrany que 
teníem, del mes de setembre.

Una sobre la qual vull cridar l’atenció té a veure amb 
el..., que tot just acabem d’aprovar-ho en el Ple de sa-
lut: «mantenir el caràcter universal de l’atenció sanità-
ria pública». Vostès havien dotat 93 milions en l’últim 
esborrany –93–; ara el que han aprovat al consell exe-
cutiu es redueix a 31. Així que jo crec que el Govern 
de Convergència, a més d’explicar d’on surten aquests 
milions que no estaven als pressupostos, haurà d’ex-
plicar també per què s’estan fent aquestes retallades, 
de 93 que n’hi havia, a 31.

I passa el mateix amb l’oferta formativa adreçada als 
joves més grans de setze anys que no han assolit 
l’ESO, que vostès van pressupostar 35 milions i en 
aquest pla, ara, n’han desaparegut uns quants i s’han 
quedat en 29. També ens hauran d’explicar no només 
els que augmenten i ningú sap trobar-los, sinó tam-
bé els que es redueixen.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, té la paraula l’il·lustre senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honora-
ble consellera, senyores i senyors diputats, una moció 
del Partit Popular sobre pobresa. Li haig de confessar 
que, ja de bon començament, el lligam entre Partit Po-
pular i pobresa provoca una certa perplexitat. Perple-
xitat que, realment, un aprofundeix quan resulta que 
entrem en alguns dels aspectes que vostè comentava 
–alguns dels quals no apareixen en la moció però que 
han estat referenciats pel seu grup parlamentari en fer 
l’exposició de motius–, el primer dels quals és la po-
bresa energètica.

Ve aquí el Partit Popular i ens diu: «Escolta, és que el 
Govern no ha posat en funcionament el Fons de po-
bresa energètica que va ser acordat», precisament amb 
el nostre grup parlamentari a través de l’acord de pres-
supostos. I això ens ho diu el mateix partit polític que 
resulta que l’anterior Decret de pobresa energètica el 
porta al Tribunal Constitucional en base a dos argu-
ments; argument número 1, que generava una situació, 
diguem-ne, discriminatòria amb els ciutadans d’altres 
llocs de l’Estat, i argument número 2 –aquest encara 
ens deixa més perplexos–, que perjudicava els interes-
sos de les companyies elèctriques. El partit polític que 
és responsable d’això resulta que avui aquí ens ve a re-
clamar o ve a reclamar al Govern que s’impulsi no no-
més el Decret de pobresa energètica, sinó a més a més 
el fons que en el seu moment es va, diguem-ne, habili-
tar. No deixa de ser bastant sorprenent.

Igual que no deixa de ser sorprenent que vostè vin-
gui aquí, en aquest faristol, després d’haver pactat fa 
uns anys la reducció i la retallada en la renda míni-
ma d’inserció, que va treure el seu caràcter universal, 
que a més a més va tenir dos debats pressupostaris 
per intentar incrementar la partida pressupostària que 
afectava la renda mínima, i en cap dels dos casos va 
representar cap tipus d’increment, i vingui aquí a re-
clamar-nos que impulsem una renda garantida de ciu-
tadania. Segona perplexitat.

Realment no deixa de resultar perplex, en línies gene-
rals, que el seu grup parlamentari vingui aquí a par-
lar-nos de pobresa. Jo crec que talment seria com si 
aquell personatge del còmic que es deia Carpanta, que 
es passejava tot el dia amb un entrepà, vingués aquí i 
ens donés classes, doncs, de dietètica o d’equilibri nu-
tricional. És, ho repeteixo, certament perplex.

Tot i això, el nostre grup parlamentari intentarà do-
nar suport a alguns aspectes que apareixen –de fet, 
fins a nou punts els donarem suport– en base a algu-
nes transaccions que ha plantejat el nostre grup par-
lamentari, la primera de les quals, i la vull posar al 
damunt de la taula –a més aprofitant que hi ha la con-
sellera aquí al davant, perquè, a més, ho hem comentat 
en moltes ocasions–, és el tema del pacte. El tema del 
pacte va venir d’una proposta del nostre grup parla-
mentari –ho sap perfectament la consellera–, a més, 

Fascicle segon
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al seu antecessor, i ja ho hem comentat moltes vega-
des, que no només correspon la responsabilitat al Go-
vern, que li correspon, lògicament, la responsabilitat 
perquè és el que ens havia de posar un pacte potent, 
consistent, amb partides pressupostàries i amb dates, 
sinó que també és una obligació dels diferents grups 
parlamentaris, perquè a un grup parlamentari tam-
bé correspon..., i participa en aquesta signatura. Si es 
tractés d’un altre document, evidentment, només ho 
podríem exigir al Govern. I per tant una de les esme-
nes, i em felicito que l’hagin acceptat, va en la línia 
de reclamar-nos a tots plegats que participem d’aquest 
acord. En primer lloc, i com a primera responsabilitat, 
lògicament, al Govern, perquè és el que té l’obligació 
de posar al damunt de la taula un pacte potent, consis-
tent, amb mesures innovadores, pressupostades i amb 
dates. Però en segon lloc també als grups parlamenta-
ris, que tenim també aquesta obligació.

També hem donat suport, i ens en felicitem, a algu-
na proposta que jo crec que sí que ens ajuda a donar 
més consistència al tema de les beques menjador. Va 
ser també un acord amb aquest grup parlamentari que 
vàrem poder tenir..., i també gràcies a una moció del 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, per poder tenir una partida pressu-
postària de beques potent, una partida oberta. I en 
aquest sentit emfatitzem això i hi donem continuïtat 
de cares al futur.

Per tant, el nostre grup parlamentari donarà suport 
a nou d’aquestes propostes que es presenten aquí, en 
aquesta moció, amb l’ànim, lògicament, de contribuir 
que tinguem més deures per al Govern i més potència 
de cares a la lluita contra la pobresa.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió té la paraula la il·lustre senyora Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, senyors i se-
nyores, el senyor López ha vingut avui a donar-nos lli-
çons de sensibilitat vers la vulnerabilitat de les perso-
nes i a renyar la consellera i el Govern del que fan i el 
que no fan, diguem-ne, en la lluita contra la pobresa. 
I la veritat és que vostès no sé si han fet ben bé els 
deures, no sé si ha repassat vostè els deures que van 
fent, perquè si ho repassem ens adonarem que l’any 
2011, quan Mariano Rajoy va guanyar el Govern de 
l’Estat..., va trigar dos anys a fer el més mínim Plan 
de inclusión, que és el que existeix allà. I en canvi el 
Govern, aquest Govern que governa, doncs, va trigar 
dos mesos a posar-s’hi; va crear un grup de treball, va 
fer una proposta marc. I a vostès això tant els fa.

Doncs, miri, fa més de quatre anys que aquest Govern 
treballa per impulsar un pacte, el pacte de lluita contra 
la pobresa, fa..., ja els ho deia, pocs mesos després de 
prendre possessió el conseller Cleries. Però tot sem-
bla que, evidentment..., i tots sabem quina és la sort 
que està corrent aquest famós pacte, no?, tan desitjat 

per tots plegats, i que a més a més sabem que l’aproxi-
mació, diguem-ne, de les eleccions dificultarà segura-
ment l’acord.

Tot i així, davant dels inconvenients que hem tingut 
per signar el pacte, i de les necessitats, evidentment, 
doncs, el Govern ha continuat treballant, ha imple-
mentat accions per atendre les necessitats de les perso-
nes, i ha elaborat i dimarts passat va aprovar el consell 
executiu un pla d’acció de lluita contra la pobresa, que 
vostès tenen i que segurament deuen haver pogut ana-
litzar, inspirat i guiat per aquella, diguem-ne, propos-
ta de pacte, que alguns sembla, doncs, que no es van 
mirar en el seu moment, dotat avui en dia de més de 
1.000 milions d’euros, 1.066 milions per ser més con-
crets; un pla que concreta 165 actuacions i que a més a 
més conté indicadors específics. Perquè sempre d iuen: 
«És que vostès no valoren.» Doncs, mirin, ara ho po-
drem fer, podrem avaluar les actuacions per pal·liar les 
situacions de pobresa, i a més a més se’n podrà fer el 
seguiment, i vostès el podran fer, del compliment, i 
mesurar els resultats i l’impacte.

La moció que vostè avui ens presenta, la veritat, és una 
compilació de diferents actuacions recollides en la 
majoria de mocions que hem aprovat, que n’hem apro-
vat moltíssimes en aquesta cambra sobre el tema, i a 
més a més un recull d’actuacions que el Govern també 
va fent. 

I ja els avanço que nosaltres, per aquest motiu, els do-
narem suport als punts 1.b i 3.d, i els hem presentat 
onze esmenes als divuit punts de què consta la mo-
ció, per tal de destacar que, escolti’m, ja existeixen 
cimeres socials, el Govern les convoca anualment, 
presidides pel molt honorable president; que ja s’ha in-
crementat el suport als ens locals i que es pot seguir 
incrementant en funció, evidentment, de les necessi-
tats territorials, no tots per igual; que el Govern con-
tinua fent front al pagament pels fills a càrrec. Recor-
den aquells expedients que es van resoldre sense tenir 
pressupost però que es van resoldre? Que existeix par-
tida pressupostària oberta per cobrir el cent per cent 
de les beques, com mai s’havia fet, per a casos nous 
que vagin apareixent durant l’any, etcètera.

També cal recordar-li que hem anat desplegant, el Go-
vern ha anat desplegant un conjunt de mesures dintre 
del marc legal –la Llei del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista, tres decrets, la Llei de drets 
i oportunitats de la infància i l’adolescència, tres de-
crets més, perdó, i una ordre–, i que el Govern, a més 
a més, saben que té redactat l’Avantprojecte de llei de 
suport a les famílies i que està en procés, diguem-ne, 
de la seva aprovació i la seva publicació.

I també li avanço que votarem en contra del 2.a, per-
què la taxa Arope, precisament, doncs, està dissenya-
da per a un ús, diguem-ne, en l’àmbit estrictament ana-
lític i no pas com a criteri per a l’atorgament d’ajuts.

I com que em queda molt poc temps, només diré una 
cosa, senyor López. Si tant els preocupen, diguem-ne, 
aquests objectius socials i la lluita contra la pobresa, 
només han de reclamar al Govern de l’Estat que retro-
cedeixi en l’eliminació del 92 per cent de recursos es-
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tatals per a l’atenció a les persones a Catalunya. Així 
li asseguro que anirem molt i molt millor.

La presidenta

Per posicionar-se, té la paraula la il·lustre senyora Lau-
ra Massana, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va Verds - Esquerra Unida.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bé, 
no hem fet esmenes. Jo m’he cansat de fer esmenes 
a grups que han tingut representació, que en tenen a 
l’Estat, i que mai mouen un peu. No hi ha reconeixe-
ment ni autocrítica. Per tant, m’he cansat.

Tampoc n’he fet perquè el que ha fet el senyor López 
és senzillament en molts casos traslladar coses que ja 
existeixen. I aquí hem de lamentar tots que ens hàgim 
d’autodir que complim mocions. És absolutament, en 
aquest sentit, lamentable. I m’hi poso; de vegades ho 
hem fet tots, però crec que hauríem de fer autocrítica.

Llavors, hi ha quatre punts. Jo, del primer, que és el 
de política de lluita contra la desigualtat i la pobresa..., 
jo m’he enfadat, i és que és ofensiu. Diu: «Que la res-
ta d’actors s’impliquin en el pacte.» Vostès consideren 
que aquí aquest grup no ha estat implicat? Vostès con-
sideren que les entitats no hi han estat implicades? Ai-
xò és el que diuen, que s’hi impliquin, la convenièn cia 
que s’hi impliquin. Que no ens hi hem implicat? Que 
no ens hem preocupat? Que no hem fet propostes? 
Que no hem anat a l’única reunió a què se’ns ha con-
vocat? És lamentable. És lamentable, senyor López, 
que li accepti això al senyor Bosch, perquè és que és 
lamentable.

I el full de ruta compartit, òbviament. Però això es 
fa en reunions amb consensos i asseient-nos i tro-
bant-nos, ni imposant ni no explicant. En tot cas, si 
no ha vingut aquí és un incompliment flagrant de la 
moció..., del Ple contra la pobresa i les desigualtats, en 
què el primer punt era justament que es portés aquest 
pacte aquí. Vostès no ho han fet. Molt bé, doncs, no 
ens demani als qui estem implicadíssims en aquesta 
lluita..., i en forma de pacte o del que sigui, ho com-
partirem. Tampoc compartim que se’ns presenti un 
pla que ens arriba al migdia, quan ja ho té tota la 
premsa i quan ja ho té tothom, el mateix dia que el rep 
tothom, sense poder-lo ni valorar ni analitzar ni ser-ne 
partícips. Però que, òbviament, com que és un pla que 
fa el Govern, doncs, què vol que li digui? Ja ho anirem 
dient i anirem traient el suc que li’n puguem treure i 
n’anirem informant.

En aquesta mateixa línia, senyor López, tot està bà-
sicament aprovat. El 2,2 del PIB per a les polítiques 
de família i infància? Està aprovat. Proposar una ci-
mera..., bé, proposin, no? Vull dir, bé, ho votarem, 
que es faci una cimera. L’Arope nosaltres sí que cre-
iem que és important, però és que també està aprova-
da, la taxa Arope, i ens sembla importantíssima. Igual 
que l’indicador de renda de suficiència. És que és una 
moció nostra aprovada a Economia fa sis mesos. Per-
què l’IRS actual és del 2010. Tot, no?, vull dir, més 

o menys està aprovat. En aquest sentit, creiem positiu 
que es presenti l’informe, perquè també estava apro-
vat, i sobretot el punt 4, en què sí que hi ha aquestes, 
diríem, voluntats de fer aquest calendari de desplega-
ment i de proposar, doncs, aquest major coneixement 
de l’execució pressupostària.

Però jo vaig al final. Vostès en la seva, diríem, interpel-
lació van parlar de Madrid, van parlar de Catalunya, 
van parlar... Jo..., en fi, és que és comú. Quan el se-
nyor López es posa la renda mínima a la boca..., si és 
que la va retallar el 2011. Quan la senyora Figueras 
diu que vostès el 2011 no van fer el pla d’inclusió..., 
és que mentre ells no feien el pla d’inclusió vostè reta-
llava aquí la renda mínima. Són el mateix. Assistim a 
negacions de drets, assistim a retallades; les fan. Am-
bició? Quina ambició? Ambició a favor de qui? Ambi-
ció a favor de què? Ambició a favor del que diu el De-
cret de la pobresa energètica –«compte, no molestem 
les elèctriques»–, senyor López?

Són el mateix –són el mateix. Han retallat els dos la 
dependència; ho han retallat tot. És que han retallat 
i han abandonat les persones. Avui hem assistit en 
aquests debats a com anem cap a la mercantilització 
de la salut. Perdem l’equitat en l’educació. I això ho 
fan vostès conjuntament, uns aquí i els altres allà. De 
vegades ho han fet junts i ara no ho fan junts, perquè 
és el mateix. Fins que no canviïn aquestes polítiques 
d’austeritat, aquest pacte d’estabilitat, que només per-
judica les classes treballadores, que només perjudi-
ca els serveis públics, que és allò més important que 
tenim les classes populars, mentre no tornem a recu-
perar gestió pública, mentre no tornem a garantir la 
igualtat d’oportunitats, mentre no redistribuïm la ri-
quesa, estarem tots igual. Això sí, vostès a Madrid, 
vostès a Catalunya. I els que estem entremig, doncs, 
patint.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup de Ciutadans, l’il·lustre 
senyor José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, esta 
moción tiene sentido, aunque, por desgracia, es evi-
dente que, aunque se aprueben muchas de las medi-
das, como así parece que va a suceder, muchos de los 
puntos que contiene van a ser imposibles de cumplir, 
pues, porque la presente legislatura ya se encuentra 
agotada y porque muchos además ya están aprobados, 
como han dicho otros portavoces, y sencillamente el 
Govern directamente ha pasado de cumplirlos, permí-
tanme que lo diga así, ¿no? Y curiosamente justo aho-
ra, cuando queda apenas un mes y medio de sesiones 
de este Parlamento, pues, presentan un plan.

Todo lo que pide, desde el propio título de la moción, 
que nos habla del Pacto para la lucha contra la pobre-
za, debería haberse hecho ya, mucho antes, y aho-
ra que estamos inmersos en una crisis de gobierno y 
que no sabemos cómo acabará, cuando quedan, eso, 
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tres meses para unas elecciones, pues, nos presentan 
un plan. Y es que además –y eso también lo han re-
cordado los demás portavoces– venimos hablando de 
pobreza y de desigualdad en infinidad de interpela-
ciones, de mociones, de plenos, y lo cierto es que la 
pobreza y la desigualdad siguen ahí y no se remonta 
–y no se remonta. Y es ahora, al final, cuando nos pre-
sentan ese plan.

En fin, hay que pronunciarse sobre las medidas que 
contiene la moción. Nuestro posicionamiento es posi-
tivo. Pero también, sí, permítame que le diga que re-
sulta sorprendente que sea el Partido Popular quien 
propone aquí algunas de las medidas, como es la ac-
tualización del indicador de renta de suficiencia para 
Cataluña, cuando el IPREM, precisamente, que es un 
índice análogo a nivel nacional, lleva sin actualizarse 
desde que el PP está en el poder, en el Gobierno de Es-
paña. Por lo tanto, la verdad es que resulta como míni-
mo contradictorio.

En cualquier caso, como digo, votamos un texto que 
insta aquí al Gobierno de Cataluña a hacer determi-
nadas cosas, y aquellas cosas que propone desde lue-
go nos parecen positivas en lo que se refiere a la lucha 
contra la pobreza, positivas y reiterativas, pero a noso-
tros no nos importa reiterar hasta que se cumplan de 
una vez.

La primera de ellas, que, en realidad, cuando se ma-
terialice ha de englobar todas las demás, es la promo-
ción del famoso pacto para la inclusión social y la lu-
cha contra la pobreza, pacto que llevamos reclamando 
y llevamos esperando todos los grupos de la oposición 
desde hace, pues, ya bastante más de un año, cuando 
mantuvimos una reunión con la consellera, expusimos 
nuestras propuestas y nunca más se supo de ese pacto. 
Esto, pues, para nosotros evidencia una falta eviden-
te de compromiso en la lucha contra la pobreza y, en 
general, en materia social –en general, en materia so-
cial. Estamos viendo cómo, pues, todos los grupos de 
la oposición menos Esquerra, pues, pedimos constan-
temente el pago de lo que se les debe a los dependien-
tes, discapacitados, pero también, en cuanto a pobre-
za, venimos haciendo demandas que constantemente 
se incumplen por parte de este Govern y de sus socios.

Llevamos más de un año desde que se celebró ese ple-
no específico sobre pobreza, de resultados escasos, a 
decir de las propias entidades sociales, pero es que in-
cluso quedan muchas medidas que se acordaron allí, 
quedan por implementar, algunas de las cuales, por 
cierto, dimos apoyo desde mi grupo. Y no puede ser 
que, a estas alturas, moción tras moción y pleno tras 
pleno en el que hablamos de pobreza y medidas para 
paliar esta lacra, sigamos así. Y, por esa razón, yo creo 
que merece que votemos todas las medidas de la mo-
ción a favor.

Gracias.

La presidenta

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

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, per posicionar la CUP - Alternativa d’Esquer-
res davant aquesta moció, i una mica, fent la reflexió 
que feia, jo diria que gairebé tothom que ha passat per 
aquí, que és evidenciar una cosa que és bastant òbvia, 
que és que la pobresa, les bosses de pobresa no són 
un fet natural, no és per generació espontània, no és 
una cosa, diguéssim, que ve imposada a les societats, 
és fruit d’una sèrie de decisions polítiques, d’una sèrie 
de decisions sobre les polítiques públiques, d’una sè-
rie de decisions sobre les polítiques socials, d’una sè-
rie de decisions també sobre la macropolítica. I, per 
tant, clar, és paradoxal que es vingui a defensar, doncs, 
que cal acabar amb la pobresa, per una banda, i fer-ho 
amb aquestes eines, que no deixen de ser mer assis-
tencialisme, perquè finalment no van a l’arrel del pro-
blema, que és la justa redistribució de la riquesa, i, per 
l’altra banda, doncs, retallar en polítiques públiques, 
retallar en polítiques socials, imposar el pagament del 
deute per sobre de la vida de qualsevol persona, i, en 
definitiva, prendre totes les decisions a l’Estat i a tots 
els Països Catalans que fan que tinguem bosses de po-
bresa estructural i que fan que, finalment, molta gent 
tingui problemes molt grans per acabar d’arribar a fi-
nal de mes.

La moció demana coses bastant òbvies, ja ens sem-
blarien, fins i tot, algunes bé. El que passa és que ens 
sembla que no caldria; és a dir, no caldria dir que 
s’han de complir les mocions, no caldria dir, doncs, 
que és prioritari acabar amb la pobresa, no caldria 
dir que no pot quedar-se cap nen sense menjar, no 
caldria dir moltes coses de les que diu, però, per des-
gràcia, resulta que sí que cal dir-les, perquè no es 
compleixen. Trenta-set mocions hem fet aquests tres 
anys sobre pobresa, trenta-set –trenta-set–, i fa 
tres anys que estem, encara, parlant sobre, com dè-
iem, el que és un problema estructural de la societat 
i que el que és un problema que sí que es pot evitar i 
és..., l’única manera d’evitar-lo és canviant el sistema 
socioeconòmic, i, per tant, acabant amb aquestes po-
lítiques neoliberals.

Diem que fa tres anys que parlem de pobresa i a vint 
minuts d’aquí, no arribarà a vint minuts d’aquí, d’a-
quest pompós Parlament, resulta que viu..., que el bar-
ri més pobre està aquí al costat, li deien «Villa De-
sahucio», a vint minuts del Parlament, tornem-hi, 
d’aquest pompós Parlament, amb sous bastant alts, re-
sulta que el 20 per cent dels habitants del barri no té 
estudis, resulta que un de cada cinc pisos córrer el risc 
de ser desnonat, resulta que aquest pis té una renda set 
vegades més baixa que Pedralbes, resulta que aquest 
barri, a més, té un nombre d’aturats de llarga durada 
del 43,5 per cent, resulta que a aquest barri l’únic que 
li dóna resposta és l’associació de veïns i no el Govern 
ni de l’Estat, ni el Govern de la Generalitat.

Per tant, podem parlar de la pobresa ara que s’acosten 
les eleccions o, en tot cas, podem prendre decisions de 
polítiques públiques per acabar de manera estructural. 
A nosaltres ens sembla, llavors, que qui té en la seua 
mà prendre aquestes decisions sobre la política, sobre 
les polítiques públiques que s’han de dur a terme per 
acabar amb la pobresa, no ens pot venir a dir que el 
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que cal és, en tot cas, dur a terme mesures assistencia-
listes.

Nosaltres ens abstindrem majoritàriament, votarem 
que sí alguna cosa, però sobretot recalcant la parado-
xa que suposa el fet que vostès apliquin amb una mà 
totes les polítiques neoliberals més dures que s’han 
conegut i més dures en plena crisi capitalista i que 
amb l’altra mà vulguin dir que sí, que hi ha molts po-
bres i que hem de fer una mínima assistència social.

La presidenta

La senyora Marina Geli, des de l’escó? Moltes gràcies.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per cenyir-me a la literalitat, se-
nyor López, jo donaré suport a aquesta moció, però ai-
xò no vol dir que no tenim un debat, i li proposaré a la 
consellera que el pla de govern aquest que varen apro-
var, que sigui la base, com a mínim, per veure exac-
tament..., perquè és evident que tenim una emergència 
social, que en alguns casos, doncs, s’està intentant re-
soldre o minimitzar; però, a més, en moltes ocasions 
«pobresa» no té per què ser igual a «exclusió social», 
eh?, que és un dels debats més substantius que tenim.

I, per tant, hi donaré suport, a veure si, com a mínim, 
no som ni retòrics, ni reiteratius, perquè hem par-
lat de pobresa moltíssimes..., perquè ara s’ha de pas-
sar a l’acció i a l’avaluació de l’acció, que aquest és 
un element per prevenir més pobresa sobrevinguda i, 
sobretot, que els pobres no caiguin en exclusió social, 
perquè aquest és el primer element per a l’exclusió i 
fonamentalment per a la pobresa estructural.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’il·lustre senyor Rafael 
López per les esmenes.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Anunciar que hem ac-
ceptat l’esmena 1, d’Esquerra Republicana; també 
l’esmena número 2, de Convergència i Unió; l’esme-
na número 3, també de Convergència i Unió; la 6, de 
Convergència i Unió, i la 4, d’Esquerra Republicana. 
Hem fet una transacció entre l’esmena 7, de Conver-
gència i Unió, i la 5, d’Esquerra Republicana. Hem ac-
ceptat la 5, dels socialistes, i la 6, dels socialistes. Jo 
crec que, si els diputats i diputades em donen la raó, 
això és el que hem fet.

I passo a comentar breument algunes de les coses que 
s’han dit. Jo crec que és un debat..., com ja ho heu co-
mentat tots, és a dir, és un debat que ja n’hem parlat 
durant tres anys, molt i massa, en aquest Parlament.

Miri, senyora Figueras, cap lliçó, molta humilitat i re de 
renyar la senyora consellera, fer la meva tasca d’opo-
sició. Això és el que es fa amb un govern. Jo sé que a 
vostès els costa que els facin oposició, però en un go-
vern què és el que es fa? Oposició, i més amb un tema 
tan important com la pobresa, l’exclusió social –com 

deia la senyora Geli, molt important– i la desigualtat. 
Tres conceptes absolutament diferents que s’han de 
tractar i que hem de parlar: pobresa cronificada, ex-
clusió social i les desigualtats que això genera. Impor-
tantíssim.

I cap treure legitimació. És a dir, el senyor Bosch ens 
deia: «Vostès quasi no estan legitimats per parlar de 
pobresa.» Vostès, senyor Bosch, potser estan molt le-
gitimats, i li recordo..., estan tan legitimats, senyor 
Bosch, que quan vostès van governar, del 2003 al 
2010 –finals del 2010–, van apujar l’índex de pobresa 
set punts –set punts. Vostès estan molt legitimats per 
parlar de pobresa, set punts. Miri l’Idescat –l’Idescat–, 
a l’Idescat em remeto.

I després, fixi’s, senyora Massana, té raó amb una cosa 
–té raó amb una cosa. L’índex de risc de pobresa, mi-
ri, Idescat. Té raó amb una cosa: l’altre dia es va pre-
sentar un pacte, un pacte meravellós, un pacte de mil i 
escaig milions, que ens comentava la senyora Grana-
dos, diu: «D’on surten aquests recursos, no?» I, fins i 
tot, la presidenta de la Taula del Tercer Sector So cial 
ens deia: «Recursos absolutament insuficients i que 
moltes vegades, quan comparem amb el pressupost, 
no existeix.» Aquest és el món meravellós del Govern 
de la Generalitat, que després, quan el comparem amb 
les trenta-set resolucions, que deia la senyora Vallet, 
no quadra; és cert. Però, avui, a final de legislatura, el 
que constatem és l’absolut incompliment del Govern 
de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana amb 
un dels temes fonamentals d’aquesta legislatura; tren-
ta-set mocions que hem aprovat, absolutament incom-
pliment. I parlen del pacte contra la pobresa. Jo encara 
no entenc quina dificultat hi ha per signar un pacte per 
la pobresa quan vostès no van tenir cap problema 
per signar el Pacte pel dret a decidir amb moltes i mol-
tes entitats. Quin problema hi ha? És un problema de 
fons? Quin és el principal problema per parlar d’uns 
temes, que jo crec que és el principal problema que 
avui dia té Catalunya.

Per tant, constatar aquest incompliment de la Gene-
ralitat i dir que el primer que s’ha de complir són les 
primeres necessitats que tenen els catalans i les cata-
lanes, com són la pobresa, la desigualtat social i l’ex-
clusió social.

Gràcies, senyora consellera, senyores diputades, se-
nyors diputats, senyora presidenta.

La presidenta

Cridem a votació.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Senyor Tu-
rull...

Jordi Turull i Negre

Sí, gràcies, presidenta. Per demanar votació separada 
de l’1.c...

La presidenta

Un moment..., 1.b?
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Jordi Turull i Negre

C, ce, de Catalunya.

La presidenta

1.c.

Jordi Turull i Negre

2.a, 2.b, 2.e, 3.c i tot el 4.

La presidenta

Molt bé.

(Pausa llarga.)

Alguna petició de votació separada? (Pausa.)

Senyor Turull, podem votar les seves peticions totes 
en bloc o no? (Pausa.) Sí, perfecte.

Doncs, comencem la votació, i començarem votant els 
punts que Convergència i Unió n’ha demanat votació 
separada: 1.c, 2.a, 2.b, 2.e, 3.c i 4.

Comença la votació.

Han estat rebutjats per 58 vots a favor, 66 en contra i 
2 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 127 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la Inspecció d’Educació (tram. 302-00295/10).

El següent punt de l’ordre del dia és la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la Inspecció 
d’Educació, presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

Té la paraula la il·lustre senyora María José Garcia 
Cuevas.

(Pausa.)

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Consejera, señoras y señores di-
putados. Según la legalidad, la función inspectora de-
be realizarse por funcionarios específicos, de carrera, 
para que estos profesionales puedan realizar su tarea 
de supervisión, de control, de mejora del sistema edu-
cativo con absoluta garantía de independencia y ob-
jetividad, simplemente, porque la estabilidad en su 
puesto de trabajo es ajena a coyunturas políticas o per-
sonales en el Gobierno. Así pasa con cualquier tarea 
en cualquier estado en la que se quiera garantizar, por 
su especial relevancia, preservándola de coyunturas o 
de influencias del poder político. 

Esta seguridad y esta estabilidad en el puesto de tra-
bajo es la que reclamamos para los aproximadamente 
173 inspectores, el 71 por ciento del total, que no po-

drán tenerla el curso próximo porque la consejería de 
Educación no convoca oposiciones. El nivel de preca-
riedad laboral de estos docentes, que cumplen la ta-
rea de inspección educativa catalana no tiene compa-
ración con la situación de sus compañeros en ninguna 
otra comunidad y creemos que esto no es algo justo ni 
positivo, ni para ellos ni para el sistema. Reclamamos 
para estos profesionales su derecho a tener su plaza en 
propiedad, y por eso reclamamos a la consejería que 
cumpla con su obligación, que desempeñe sus compe-
tencias y que convoque oposiciones.

Puede entenderse una situación coyuntural de limita-
ción en la tasa de reposición, como hemos vivido, pero 
la situación que viven estos profesionales en Cataluña 
es excepcional e injustificada, con un 71 por ciento de 
precariedad, un solo concurso de oposiciones en vein-
te años y, repetimos, estos profesionales tienen dere-
cho a tener su plaza en propiedad y por ello la conse-
jería está obligada a convocar oposiciones, respetando 
los procedimientos legalmente establecidos. En Cata-
luña, las cosas se han hecho al revés, primero, apro-
bamos una ley que establece que el procedimiento 
habitual de acceso es la oposición y el excepcional el 
concurso de méritos, y luego aplicamos sistemática-
mente durante veinte años el concurso de méritos y 
una sola vez la oposición.

Con esta moción pretendemos que las cosas se hagan 
según establece la ley, porque es lo mejor para el sis-
tema y también lo mejor para estos inspectores acci-
dentales que, repetimos, tienen derecho a consolidar 
su puesto de trabajo, tienen derecho a ganar su plaza y 
tenerla en propiedad. Pero, si la consejera no convoca 
oposiciones, ¿cómo van a poder hacerlo? Por esto de-
cíamos que esta actitud de la consejería está limitando 
las oportunidades profesionales de estos inspectores, 
está limitando su independencia y está generando un 
agravio comparativo con sus compañeros de otras co-
munidades, que sí que pueden consolidar su carrera 
profesional, porque, en todas las demás comunidades, 
sí que se convocan oposiciones. En esto, en cumplir la 
legalidad y consolidar la estabilidad del cuerpo de ins-
pectores, nos han pasado todos por delante. 

Y no es que estemos en desacuerdo con el concurso 
de méritos, pero como procedimiento excepcional, tal 
y como indica la LEC y valorando los méritos en pri-
mer lugar, porque lo dice la ley y también el sentido 
común. Porque si en los concursos de méritos los can-
didatos se criban con entrevistas previas, pues, tendre-
mos que llamarlos «concursos de entrevistas» y no «de 
méritos», y habrá que inventarse una LEC nueva que 
los avale como procedimiento habitual de acceso a la 
inspección, porque, desde luego, la LEC actual no da 
cobertura; lógicamente, con comisiones valoradoras de 
méritos elegidas por sorteo y no a dedo, como garantía 
de independencia y de objetividad, como dice la ley.

Como expusimos durante la interpelación, el caso más 
parecido al nuestro, en Baleares, con un 65 por cien-
to de precariedad y un solo concurso de oposición en 
veinte años, los inspectores han reclamado sus dere-
chos ante el Tribunal Superior y este les ha dado la 
razón, se ha pronunciado en tres sentencias, la 370 y 
449/2014 y la 192/2015, calificando de fraude de ley 
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la aplicación sistemática del concurso de méritos para 
cubrir las vacantes en la inspección y anulando el con-
curso de méritos donde se elige la comisión valorado-
ra a dedo. Por tanto, el criterio legal está muy claro y 
tampoco parece tan complicado. Si la LEC dice que 
a la inspección se accede normalmente por oposición 
y, eventualmente, por concurso de méritos, hagámos-
lo, y si durante veinte años se ha hecho al revés, pues, 
corrijámoslo. Estos principios son los que inspiran la 
moción que les presentamos y que proponemos some-
ter a votación para refrendar lo que un día aprobamos 
con la LEC.

También pensamos que es importante concretar y es-
tablecer un camino para corregir la precariedad labo-
ral de nuestros inspectores, por lo que proponemos 
que, mediante la convocatoria urgente y continuada 
de oposiciones, se baje en cinco años la tasa de pro-
visionalidad al 15 por ciento; en cualquier caso, pedi-
mos que antes de finalizar este año 2015 se convoque 
un concurso oposición que permita afrontar el curso 
próximo con un 50 por ciento de inspectores que ten-
gan su plaza en propiedad.

En resumen, se trata de aplicar la ley, dar seguridad la-
boral a los profesionales y garantizar un funcionamien-
to transparente, imparcial y eficaz en la Administración.

Muchas gracias, presidenta. Consejera, señoras y seño-
res diputados...

La presidenta

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

Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. Primer de tot, des d’Iniciativa 
i Esquerra Unida, volíem fer un avís, hem analitzat 
aquesta moció sense mirar qui la firma ni qui la pro-
posa; simplement, hem intentat ser coherents i analit-
zar si és d’interès del nostre sistema educatiu, espe-
cialment de la nostra escola pública. El debat sobre 
la Inspecció Educativa és un debat fonamental per al 
nostre sistema educatiu; també li dic que no podem fer 
aquest debat, no és adequat ni segurament en traurem 
profit si no fem un debat on també participi la resta 
de la comunitat educativa, és a dir, els sindicats, les 
A MPA, els docents i també les famílies, que avui es-
tan exigint participar de qualsevol presa de decisions.

Ens caldria un model d’Inspecció Educativa que esti-
gués lligat a la docència i que servís més com a control 
democràtic i social de l’educació que no pas des d’un 
punt de vista sancionador i disciplinari, que és l’únic 
valor que li atorga, en alguns aspectes, en aquest cas, la 
LOMCE. Seria fonamental avançar en la concepció de 
la inspecció com un instrument més de suport i també 
de col·laboració en la tasca del docent per ajudar que la 
seva feina sigui més efectiva per a la funció social que 
desenvolupa i que és fonamental, l’ensenyament.

Hem presentat des d’Iniciativa i Esquerra Unida un 
munt d’esmenes, que han sigut, moltes, acceptades i 

una transaccionada amb el Grup del Partit Popular. La 
primera, per a nosaltres, era prioritària, era una línia 
vermella del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida, ha de 
ser un objectiu, i no ho ha estat ni per als governs de 
Convergència i Unió ni tampoc per als governs del tri-
partit, eliminar el caràcter d’interinitat, de provisiona-
litat i de precarietat d’ocupació dels llocs d’Inspecció 
Educativa. Estem en un preocupant i ja gairebé con-
vertit en estructural 71 per cent de provisionalitat d’un 
cos fonamental i requeriríem rebaixar-ho. Ara, senyor 
Cuevas, això vostè sap que no era possible, si no ho 
fem instant el Govern de l’Estat a derogar les limita-
cions pressupostàries que impedeixen poder convocar 
les oposicions que siguin necessàries, que cada comu-
nitat, en l’àmbit de les seves competències, determini 
que siguin necessàries. 

Aquesta és per nosaltres una esmena fonamental; si 
no s’hagués acceptat, segurament, el nostre posiciona-
ment de vot, avui, seria un altre, però he de dir que 
hem aconseguit una transacció on demanem que es 
reverteixi progressivament aquestes limitacions pres-
supostàries, per tant, si s’aprova, jo demano a Con-
vergència i Unió i a Esquerra Republicana que votin 
a favor, perquè si s’aprova, com a mínim, aquesta es-
mena el Parlament de Catalunya estarà dient a l’Estat 
que les seves imposicions no són adequades i que Ca-
talunya ha de tenir la capacitat de decidir sobre quines 
són les oposicions que convoca i les que no. No po-
dem, per tant, retallar algunes fulles de l’arbre quan el 
problema està en l’arrel, el problema estava en aquesta 
taxa, en aquesta limitació pressupostària de la taxa de 
reposició.

Hem fet esmenes, també, que demanaven que els 
acords es prenguessin en el marc de la mesa sectorial 
de negociació, com em consta que està passant; a l’úl-
tima mesa, un dels temes a tractar va ser, precisament, 
la convocatòria d’aquestes oposicions. Hem fet esme-
nes que ens blinden, si s’aproven, contra el model de la 
LOMCE, contra les imposicions d’un model que nos-
altres demanem que sigui més democràtic i de con-
trol social, i també per garantir que la Inspecció actuï 
en els centres privats, també en aquells centres privats 
que no estan sostinguts amb diner públic, i també ha 
estat recollida per part del Partit Popular, perquè en-
tenem que aquesta també és una de les competèn cies 
que ens dóna la LEC. Per tant, Inspecció també ha 
d’actuar en els centres privats que no estan sostinguts 
amb diner públic, i jo espero que avui el Govern de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana defensin 
la LEC aquí, al Parlament de Catalunya, en contra de 
la LOMCE.

Demano també votació separada dels punts 4 i 7 de la 
moció perquè entenem que són punts que tenen a veu-
re amb la negociació i, per tant, no els podem avalar 
només des del Parlament.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Anna Simó, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya.
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Anna Simó i Castelló

Gràcies, presidenta. Doncs, sí, senyor Mena, Esquerra 
Republicana, avui, un cop més, es manifesta a favor 
de la LEC i en contra de la LOMCE i perquè es para-
litzi l’aplicació de la LOMCE, evidentment. Però ara 
estem parlant d’una moció sobre la Inspecció d’Edu-
cació i volem deixar clars dos conceptes; absoluta-
ment d’acord, el sistema d’accés a la Inspecció ha de 
ser l’ordinari, majoritàriament l’ordinari, i que no és 
bo per al sistema educatiu que hi hagi un 70 per cent 
de provisionalitat pel que fa a la Inspecció. Ara bé, un 
cop dit aquests conceptes, que els tenim claríssims, 
per nosaltres és clau que els pressupostos generals de 
l’Estat del 2012 van eliminar la possibilitat de substi-
tuir un funcionari que es jubilava i es donava de baixa; 
després es va exceptuar els serveis com l’educatiu, un 
lloc de cada deu es podia cobrir, i els pressupostos ge-
nerals de l’Estat van elevar això a la meitat en el cas 
d’educació.

Què passa en el cas català? Ja ho va dir la conselle-
ra també en el seu moment, aquesta flexibilització no 
és suficient perquè es puguin convocar, des del nos-
tre punt de vista, oposicions a cossos docents fins que 
la taxa de reposició no sigui del cent per cent, per-
què hi ha cossos de la Generalitat que necessiten re-
posar vacants i que no poden tenir interinatge, com 
ara la Policia de Catalunya; estem en una situació 
extremadament delicada i nosaltres entenem, potser 
equivocada ment, que fins que no hi hagi un cent per 
cent de taxa de reposició no es poden convocar oposi-
cions al cossos docents.

Un cop dit això, de l’anàlisi de la transacció a què s’ha 
arribat, que l’hem rebuda fa deu minuts, dir que dels 
punts 1 al 4, el 7 i el 8, i el 9 i el 10 són legislació vi-
gent o pràctica vigent; per tant, instar el Govern a fer 
això nosaltres entenem que és posar un dubte sobre 
l’aplicació que pugui fer el Govern de la legislació i 
de la pràctica que duu a terme. Pel que fa a la resta, 
doncs, entenem que, tot i que el punt 11 hem estat molt 
a prop, molt a prop de poder-hi posar també la nos-
tra firma, perquè manifesta que l’Estat ha de revertir 
les limitacions pressupostàries, és clar, no diu en quin 
moment el Govern de la Generalitat estaria en disposi-
ció de poder convocar oposicions posant per cas que si 
es flexibilitza amb un 60 per cent el Govern de la Ge-
neralitat ja pot convocar oposicions a Inspecció, i nos-
altres entenem que això no és viable ni possible fins 
que no hi hagi el cent per cent de la taxa de reposició.

Però, a banda, és clar, al costat d’aquest punt 11 es 
mantenen el punt 5 i el punt 6. I el punt 5 no fixa la 
condició que el Govern de l’Estat flexibilitzi encara 
més i progressivament la taxa de reposició, no, no, diu 
que s’ha de convocar urgentment oposicions, i el punt 
6 diu que, abans de finalitzar el 2015, ha d’haver-hi 
oposicions; home, doncs, a aquesta amalgama que no 
dóna cap tipus de coherència, nosaltres no hi podem 
pas donar suport.

I permetin-me sobre les esmenes que va presentar Es-
querra anaven en aquest sentit, com també la impor-
tància que es faci un nou decret d’Inspecció d’Edu-
cació perquè s’adeqüi a les necessitats actuals del 

sistema; l’anterior decret és del 2000. No ha estat ac-
ceptat.

Jo sí que li he de dir que em va molestar la interpel-
lació, que partia d’uns prejudicis que no compartim, 
que es condiciona l’exercici de les funcions dels ins-
pectors amb aquest marge de 70 per cent d’interini-
tat no ho puc acceptar, i que inspectors funcionaris 
és igual a independència i llibertat. Miri, no li llegiré 
la transcripció, que la tenia apuntada, perquè no tinc 
temps, del que vostè va dir, que va dir coses molt gros-
ses a aquest respecte, però sí que va dir: «Voluntad po-
lítica para evitar que la función inspectora la realicen 
en Cataluña los profesionales a los que corresponde 
la ley, para garantizar, fundamentalmente, su indepen-
dencia respecto al poder político.» Molt bé. 

Aquí, al costat, aquí mateix, gener del 2010, STEPV, 
País Valencià: «Protestas por el uso político de la ins-
pección educativa. Uso partidista del consell escolar y 
de los inspectores.» 2010, octubre: «El Tribunal Supe-
rior de Justícia del País Valencià obliga a repetir opo-
sicions del 2007 a inspectors perquè el tribunal estava 
nomenat a dit pel Govern del Partit Popular... (La pre
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

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

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. I, ràpidament, 
perquè ens han donat menys minuts, atesa l’hora, jo 
crec que la nostra posició es podria resumir d’una ma-
nera molt clara, no? Nosaltres estem a favor de des-
plegar la LEC, eh?, que per això la vam promoure i 
per això la vam votar. Que diu que hem de tenir un 
cos propi d’inspectors, i, per tant, les possibilitats de 
tenir-lo, i en això –la senyora Simó ho acaba d’expli-
car molt bé– hem d’integrar-hi els que ja hi són, eh?, 
i, per tant, s’ha de veure com es fan aquestes oposici-
ons. Perquè, clar, demanar oposicions, jo crec que és 
això..., a favor de lo bueno todo el mundo está de acu-
erdo, ¿no?... I en contra del que és dolent. Tots estem a 
favor d’això, a la vida; però s’ha de veure com es fan, 
s’ha de veure com es fan i com es concreta, perquè el 
detall està en els diables.

I, per tant, a part del punt 11, que ara m’hi referiré 
–jo crec que ja ho ha explicat la senyora Simó, també, 
de manera bastant contundent–, del punt 1 al punt 10 
hi han uns punts que, clar, acceptar-los voldria dir, en 
aquesta... –cosas veredes–, en aquesta transacció, feta 
per Iniciativa i el Partit Popular, que a mi em sem-
bla molt bé... Clar, dir: «Garantir i fomentar la inde-
pendència dels inspectors...» Què passa, que no ho són 
ara, d’independents? Dir que facin funcions més en-
llà de les disciplinàries..., que no en fan, ara, de fun-
cions més enllà de les disciplinàries, eh? Assessoren. 
I, per tant, seria dir-los als inspectors, i així ho ente-
nem nosaltres, que no estan desenvolupant en aquests 
moments les seves funcions, com hauria de ser.
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I, per tant, nosaltres votarem majoritàriament no en 
aquesta moció, encara que en alguns punts ens abstin-
drem, més que re perquè –ja m’entenen, no?–, també, 
votar en contra d’algunes coses... I no volem, en cap 
cas, que se’ns posi en qüestió al Grup Socialista, que 
nosaltres volem que es convoquin unes oposicions, 
perquè jo crec que això ho volem, i per això en alguns 
punts votarem abstenció.

En el punt 11, que la senyora Simó hi feia especial in-
cidència, i suposo que el Grup de Convergència i Unió 
també, jo crec que s’ha de reconèixer..., perquè quan 
algú intenta moure’s d’una posició, com ha fet la senyo-
ra Cuevas, jo crec que se li ha de reconèixer. I que el 
Partit Popular en aquests moments faci una transacció 
amb Iniciativa que digui: «Manifiesta la convenien cia 
de que el Gobierno de España revierta progresivamen-
te las limitaciones presupuestarias que existen en la ta-
sa de reposición de funcionarios...» Jo entenc que això 
és per tirar endavant. I, per tant, nosaltres en aquest 
punt ens abstindrem, perquè evidentment demana fer 
unes oposicions, quan no aclareix temporalment que 
la taxa aquesta estigui cent per cent reposada, però jo 
crec que s’ha de reconèixer l’esforç que ha fet el Partit 
Popular perquè això passi, i, en aquest sentit, doncs, 
nosaltres, en aquest punt no emetrem un vot en con-
tra, perquè entenem que quan algú es mou de les seves 
posicions i intenta arribar a un pacte que tots volem, 
doncs, això també és important reconèixer-ho.

Per tant, és una moció amb una barreja de nos i d’abs-
tencions per aquests motius que els he intentat expressar.

Moltes gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La presidenta

En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, bueno, la inspección de la educación es una cues-
tión importante, y yo creo que esto hay que decirlo 
con claridad. Cuando hay un sistema educativo lo que 
se quiere es que haya una inspección que garantice 
que el sistema educativo funciona. ¿Puede funcionar 
una inspección que no es independiente de la propia 
Administración educativa? Probablemente no. ¿Puede 
funcionar una inspección correctamente cuando los 
inspectores están en situación de interinaje o de preca-
riedad? Probablemente no. 

¿Qué es lo que pretende esta moción? Pues, pretende 
dar seguridad a los inspectores para que realicen su 
trabajo. Es un porcentaje demasiado elevado el de ins-
pectores que están en situación de interinaje en Ca-
taluña; es el más elevado de todas las comunidades 
autónomas de España. Por lo tanto, es una situación 
anómala.

Se ha llegado aquí a un acuerdo, que Ciudadanos sa-
luda este acuerdo, porque entendemos que el hecho de 
que el Partido Popular haya hecho un esfuerzo, a ins-
tancias de Izquierda Unida, por instar al Estado a que 

revierta progresivamente las limitaciones presupues-
tarias que afectan a las tasas de reposición de funcio-
narios, pues, es un esfuerzo que yo creo que es impor-
tante para eliminar esta anomalía.

Se ha dicho aquí que lo que interesa es desplegar la 
LEC. Bueno, yo creo que no hablamos de desplegar 
la LEC. A veces aquí parece que lo importante es atri-
buirse paternidades de leyes, y también parece que lo 
importante es, pues, decir que todo funciona fenome-
nal. Yo creo que legislar con, digamos, responsabili-
dad, es que cuando algo no funciona o cuando algo 
está en situación anómala se procure revertir. No es 
normal que unos cuerpos de funcionarios de carrera 
por oposición no estén, digamos..., los funcionarios no 
sean por carrera y por oposición, sino por méritos o 
por entrevistas.

Nos alegramos, también, de que Iniciativa, pues, en 
este caso, aunque se ha visto que le ha costado, por el 
parlamento de su representante, el señor Mena, que le 
cuesta admitir que vota junto al PP. No me extraña, 
porque el Partido Socialista ha salido aquí también a 
reprocharle este acuerdo, pero yo le digo: «No le sepa 
mal. La política de bandos no es beneficiosa. Lo que 
nos interesa a todos es una política de acuerdos, en la 
que nos podamos poner de acuerdo para simplemente 
solucionar cosas que no están bien.» Por eso a noso-
tros no nos parece adecuada la posición del Partido 
Socialista o de Esquerra Republicana, que por el he-
cho de que la propuesta proviene del Partido Popular, 
pues, ya eso es suficiente para abstenerse o votar en 
contra. Yo creo que si admitimos que los inspectores 
están en una situación de precariedad, pues, resolverla 
es responsabilidad de todos.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de todos y 
cada uno de los puntos de la propuesta de resolución, 
por entender que benefician al cuerpo de inspectores 
y benefician a la calidad de la enseñanza en Cataluña, 
que es lo que debemos mirar, y no, pues, otros temas 
ajenos a la enseñanza y a la calidad de la enseñanza y 
a la estabilidad de los puestos de trabajo de las perso-
nas afectadas.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé. En resum, i perquès només són quatre minuts i 
m’estendria molt en l’explicació, nosaltres votarem a 
favor de la major part dels punts, perquè trobem que 
són correctes; però, òbviament, denunciarem que hi 
ha una estratègia que es coneix com l’estratègia del 
palo y la zanahoria. El Partit Popular, el que practi-
ca des de Madrid és l’estratègia del palo y el palo, no? 
que és, d’una banda, limitar a través de mesures fi-
nanceres l’autonomia financera de la Generalitat i, per 
tant, imposar, intervenir financerament la Generalitat, 
palo; i, de l’altra banda, exigir dins del Parlament de 
Catalunya que faci allò que no se li permet fer, palo. 
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D’una banda, vostès reclamen funcionarització i esta-
bilitat laboral a l’ensenyament, i, de l’altra banda, apro-
ven la llei Wert, que justament va en la direcció contrà-
ria. Però aquí també va un avís a navegants: exactament 
igual que fa la LEC, exactament igual que promou el 
decret de plantilles i exactament igual que promou 
el decret de direccions. És a dir que, lluny de funcio-
naritzar i estabilitzar laboralment el cos d’ensenyants 
–perquè hauríem de demanar el mateix respecte, no?, 
per als inspectors d’educació, que també per als mestres 
i per a les direccions–, doncs, exactament al contrari 
del que hauria de ser, la LEC i aquests decrets de plan-
tilles i direccions també van en la línia de no buscar la 
funcionarització, l’estabilitat laboral del cos de docents 
i el cos de directors de l’ensenyament.

Per tant, estratègia del palo y el palo per part del Partit 
Popular i, en el conjunt de la moció, una certa para-
doxa permanent de qui està dient que es compleixin 
determinats punts, que és exactament qui posa totes 
les traves, fa totes les mesures, les lleis i les restricci-
ons financeres, perquè no es puguin aplicar de la for-
ma que ho està proposant; un punt d’hipocresia que 
acompanya tota la moció, i fins i tot un to burlesc, de 
saber perfectament com és que es produeixen aquestes 
situacions, quina responsabilitat es té des del Govern 
de Madrid perquè passin aquestes situacions, i quin to 
d’hipocresia i quin to burlesc s’ha d’utilitzar, forçosa-
ment s’ha d’utilitzar, des del Parlament de Catalunya, 
per demanar justament les mesures contràries.

Això no obstant, el punts que incorpora aquesta mo-
ció, és a dir, revertir la taxa d’interinitat dels inspec-
tors d’educació, no només per garantir-ne la indepen-
dència que ja els pressuposem, sinó justament per 
regularitzar una situació que no hauria de donar-se, 
trobem que és de justícia que, si hem de posar tot el 
treball polític a funcionar per revertir aquesta situació, 
per tant, votarem a favor de la major part dels punts.

Moltes gràcies.

La presidenta

L’honorable senyora Marina Geli...? (Pausa.) No hi és. 
Doncs, en nom del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, l’il·lustre senyor Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, diputats i dipu-
tades, bé, primer, permetin-me que faci una prèvia de-
manant que..., almenys Convergència i Unió no hi vota-
rem a favor, senyor Mena, perquè no ens volem sentir 
enganyats. I no ens volem sentir enganyats perquè al 
punt 11, quan es parla del punt fonamental que és que es 
tregui aquesta taxa de reposició de funcionaris, que és 
la mare dels ous de la moció d’avui, quan nosaltres hem 
fet aquí una esmena que diu que estem d’acord a fer-
ho, de convocar oposicions i de plantejar-ho en tant que 
la taxa esdevingui el cent per cent, per poder convocar 
funcionaris, no s’ha volgut acceptar. 

Per tant, acceptar-ho forma part d’un engany, que és 
una mostra més del que ens ha passat amb la Llei de la 
dependència, que està aprovada i que no cobrem; del 

que passa amb les beques, que està guanyat i que no 
es paguen a Catalunya, i el que passa amb la Llei de 
finançament de les comunitats autònomes, que hauria 
d’estar aprovada i tampoc passa. Una mostra més és 
aquesta, per tant, no volem caure en aquest error.

I aquí es presenta una moció que només té aquest ob-
jectiu, fer veure que no es convoquen unes oposicions, 
i es vol dir que és per interès propi o per interès de do-
minar, per oprimir, amb un joc així, que en surt –en 
surt– la inspecció perjudicada. I a nosaltres això ens 
dol. Ens dol, perquè és un element molt important, 
dins de la comunitat educativa, i amb les funcions 
aquestes que té de control, de supervisió, d’avaluació 
i d’assessorament, al final totes fan cap per ajudar el 
procés docent, i això es nota avui en dia aquí a Catalu-
nya, almenys en la qualitat educativa. Ens dol.

Però els arguments que vostès fan, senyora Garcia Cue-
vas..., doncs, miri, vostè argumentava que del 2003 al 
2015 no s’han convocat. Del 2003 al 2010, Conver-
gència i Unió no era a Govern, no en som responsa-
bles. Nosaltres érem a Govern el 2011, i vostè sap que 
els pressupostos no hi eren, es van haver de prorro-
gar i, per tant, 2011, pràcticament inactiu. I sap que 
el 2012 el Govern del PP..., és quan el senyor Montoro 
fa aquesta taxa que no deixa reposar els funcionaris. 
I la taxa mínima –la taxa mínima– que ho permet, a 
Catalunya... Vostè ho compara amb altres comunitats 
autònomes que no tenen ni bombers ni mossos d’es-
quadra. No juga net. Catalunya té mossos d’esquadra 
i té bombers, i aquesta taxa mínima l’hem d’aplicar 
als mossos i als bombers perquè és l’única sortida que 
tenim perquè n’hi hagi, perquè han de ser funcionaris 
per entrar al cos. 

En canvi, la LEC ens permet mantenir el cos d’inspec-
tors i que hi hagi noves places, si cal, doncs, a partir 
d’aquest sistema de concurs de mèrits. I, ho diré, un 
concurs de mèrits que vol dir que s’ha de ser funciona-
ri, hi ha d’haver sis anys d’experiència, s’ha de passar 
una prova i ha de ser davant d’un tribunal, i, a més a 
més, s’ha de ser de l’especialitat en concret. Per tant, 
no és una cosa com es fa a d’altres comunitats; per 
exemple, per ser suplent d’un jutjat –i això és una le-
gislació que els atén a vostès, a nivell d’Estat– només 
cal tenir acabat dret –i ho va dir la consellera–; o per 
ser magistrat suplent només cal tenir dret, o per ser 
jutge i substitut no cal... I, d’això, no se’n queixen. En 
canvi, aquí, que s’està fent bé, que la inspecció és ava-
luada molt positivament i que està fent un esforç molt, 
molt gran, vostès vénen i ho posen en dubte.

Miri, sap quin problema tenim, nosaltres? Que l’Es-
tat ens lliga –ens lliga– a un arbre i ens acusa perquè 
no ens movem. Perquè és el que està passant: ens lli-
guen i ens acusen perquè no ens movem. Això no s’hi 
val. Això té paraula i té nom; que cadascú es posi els 
qualificatius que cregui oportú.

Nosaltres entenem que volem ser propositius, pe-
rò quan..., he de desmentir una altra cosa; quan vos-
tè parla de temes legals i de sentències, li he de dir 
una cosa: la sentència que s’ha fet al Jutjat Contenciós 
Administratiu número 12 de Barcelona diu –i ho di-
ré textualment–: «No vulnera cap prescripció legal, ni 
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resulta contrari a cap principi jurídic general, ni pot 
ser titllada» –que s’acostuma a fer– «de desproporcio-
nada o no raonable.» Això és una sentència judicial, 
tex tual, que he dit aquí i que ja li va dir a vostè la se-
nyora consellera.

Per tant, nosaltres estem en contra..., sap que hi esta-
ríem a favor, perquè és la voluntat, però, en tot cas, 
de moment el que fem és uns esforços molt grans per-
què la inspecció educativa funcioni i perquè les es-
coles vagin traient els resultats..., que al final també 
li demano que avaluï el sistema des del punt de vista 
global, i que el sistema, que està donant uns resultats 
cada dia millors, el valori en la mesura que toca. Vota-
rem en contra de la proposta de resolució.

Moltes gràcies, presidenta, consellera, senyores i se-
nyors diputats.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Consejera, señoras y señores di-
putados, la tasa de reposición fijada por el Gobierno 
de España estos últimos años –aquí en el BOE está– 
ha sido 30 por ciento el 2011, 10 por ciento 12, 13 y 
14, y 50 por ciento 2015, para servicios básicos: se-
guridad, salud y educación. Si la Generalitat hubiera 
aplicado estas tasas de reposición a las bajas del cuer-
po correspondiente, no tendríamos la precariedad ac-
tual de los cuerpos docentes. Si la Generalitat decidió 
ampliar otros cuerpos a costa de los docentes, fue su 
decisión y es su responsabilidad. La tasa de reposición 
cero para los cuerpos docentes catalanes se la ha au-
toimpuesto el Govern y la ha aceptado disciplinada-
mente la consejera Rigau.

Todos queremos más flexibilidad presupuestaria, pe-
ro no olvidemos que en 2011, cuando el PP cogió el 
Gobierno de España, la duda no era si la tasa de repo-
sición era del 10 o del 100 por cien; la duda era si Es-
paña solicitaba o no el rescate, lo que implicaba no ya 
una tasa de reposición del 10 por ciento o del 0, sino 
un recorte adicional impuesto desde Bruselas de has-
ta un 40 por ciento de la plantilla. Aquí tienen el caso 
griego, ¿eh?

Nosotros hemos pretendido un debate, una moción 
sensata y realista sobre un tema crucial, con una acti-
tud positiva y tolerante, dispuestos a aceptar todas las 
enmiendas que se nos han presentado para hacer una 
moción consensuada, que es como siempre debería ser.

En este sentido, agradecemos a Iniciativa - Esquerra 
Unida i Alternativa su actitud y su capacidad para en-
tender que el acuerdo está en el punto medio, que es 
lo que nos ha permitido llegar a la transacción que va-
mos a votar. También mostramos nuestro agradeci-
miento a los grupos que apoyarán la transacción, co-
mo un primer paso para mejorar las cosas. 

No podemos decir lo mismo de otros grupos, que nos 
han planteado el «o me lo aceptas tal cual, o te voto en 

contra». Hemos topado con partidos que votan contra 
partidos, al margen de las ideas y de las propuestas. 
Bien, esta no es nuestra manera de entender la polí-
tica. (Remor de veus.) Por otra parte, también queda 
patente la voluntad de estos grupos de maquillar la ac-
tuación de la consejera de educación, ayudarla a salir 
más o menos airosa de un debate que, como hemos 
visto, con los argumentos que se han ofrecido hoy y 
hace dos semanas, pues, ha sido una posición muy in-
defendible.

Nosotros creemos que hemos cumplido con nuestra 
obligación parlamentaria y política, abriendo un deba-
te que, desde luego, sigue abierto, aunque haya quien 
lo quiera cerrar en falso. Lo importante para noso-
tros no es que hoy se apruebe o no esta moción; lo 
importante es que hemos visualizado por la vía de la 
racionalidad un problema grave que arrastra Catalu-
ña desde hace veinte años, sin que ningún gobierno lo 
atienda. La realidad, lo importante es que los partidos 
nos hemos posicionado y que la imparcialidad o no de 
cada postura ha quedado patente, así como la conve-
niencia política de algún partido, la conveniencia con 
que algún grupo ha afrontado este debate y esta vota-
ción.

Muchas gracias, presidenta, consejera, señoras y seño-
res diputados.

(Anna Simó i Castelló demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Simó.

Anna Simó i Castelló

Crec que faig bé de sentir-me al·ludida.

La presidenta

Trenta segons.

Anna Simó i Castelló

Bé, molt ràpidament, senyora Garcia Cuevas. Si Es-
querra Republicana haguéssim decidit de no votar la 
moció perquè era del Partit Popular, ja li dic jo que no 
hauria estat donant-hi voltes a com fer unes esmenes 
per tal de transaccionar-les.

I la segona qüestió: vostè obvia una qüestió pel que 
fa als Mossos d’Esquadra, per exemple. Els Mossos 
d’Esquadra no poden ser interins, de cap de les ma-
neres. O són funcionaris o són funcionaris. Als cossos 
docents sí que pot haver-hi interinatge; un interinatge 
que no ens agrada, un interinatge que volem revertir, 
però un interinatge que les seves taxes de reposició es-
tatals no ens permeten de revertir ara.

Gràcies.

(Joan Mena Arca demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Mena.
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Joan Mena Arca

Sí, per al·lusions, presidenta...

La presidenta

Trenta segons.

Joan Mena Arca

Sí. Senyor Balasch, té vostè tota la raó quan parla dels 
incompliments del Govern de l’Estat cap a Catalunya. 
Ara, el seu Govern tampoc no pot donar lliçons de 
compliments. Les resolucions aprovades a la Comissió 
d’Ensenyament en són un exemple; el que va passar 
aquí amb el consorci de Lleida, senyor Balasch, n’és 
un altre exemple. Per tant, quan parlem d’incompli-
ments, el Govern de Convergència i Unió i el Govern 
del Partit Popular van de la mà.

I en aquesta moció –i acabo, presidenta– parlem del 
cos d’inspectors educatius, un cos que, senyora Simó, 
està en precari en el 71 per cent. No és una precarie-
tat qualsevol. Està en un percentatge de precarietat del 
71 per cent. Per tant, no pot dur a terme les funcions 
que la LEC li té atribuïdes, a causa del seu caràcter de 
precarietat.

La presidenta

Senyor Mena, una pregunta: les tres votacions separa-
des es poden fer conjuntament? (Pausa.) Perfecte.

(María José Garcia Cuevas demana per parlar.) Se-
nyora Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Por alusiones, para aclarar...

La presidenta

Esperi un moment...

María José Garcia Cuevas

Sí...

La presidenta

Esperi un moment, perquè ni jo m’assabento del que 
demana. Demano als diputats que entren que ho facin 
en silenci. Senyora Cuevas, trenta segons.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Bueno, está muy bien que cada 
cual se quiera poner las medallas, pero en honor a la 
verdad lo que tengo que decir es que aquí ha sido el 
Partido Popular y, en todo caso, el Grupo de Iniciati-
va - Esquerra Unida y Alternativa los que hemos in-
tentado pactar e incorporar a todos los grupos hasta el 
final, ¿eh? Desde el primer momento, la actitud de Es-
querra Republicana no ha sido de ayudarnos a llegar 
a una transacción, sino de mantenerse en el punto en 

que presentó las enmiendas y, como he dicho, «o me 
lo aceptas como te lo he dicho, o no te voto».

Gracias, presidenta. 

(Antoni Balasch i Parisi demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Gràcies, presidenta. Per al·lusions i contradiccions.

La presidenta

Trenta segons.

Antoni Balasch i Parisi

Per al·lusions: senyor Mena, quan un vol anar a com-
prar agafa la cartera i va a comprar; si es deixa la car-
tera, no pot. Si no hi ha aportació, no es poden com-
plir compromisos. Per tant, qui té la mà a l’aixeta és 
el primer que l’ha d’obrir. Per tant, no culpabilitzi qui 
està esperant amb la galleda, que no obre l’aixeta. És 
al revés, això. Simplement com a exemple.

I després, per contradiccions, des del punt de vista 
de dir: home, a l’Administració central l’alta inspec-
ció, els alts inspectors de l’Estat espanyol, no es fa cap 
concurs per nomenar-los, es nomenen a dit i, a més 
a més, es fa amb comissions de serveis. I aquí es fa 
amb un concurs de mèrits davant d’un tribunal. Sim-
plement això.

La presidenta

Senyor Lucena, demanava la paraula? 

Maurici Lucena i Betriu

Sí; gràcies, presidenta. Voldríem demanar votació se-
parada..., o assegurar-me que es voten per separat els 
següents punts: 2, 4, 8 i 11.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs, comencem la votació.

Votarem el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 42 vots a favor, 66 en contra i 
18 abstencions.

Votarem ara el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 28 vots a favor, 67 en contra i 
29 abstencions.

Votarem el punt 7.

Comença la votació.
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Ha estat rebutjat per 29 vots a favor, 85 en contra i 
12 abstencions.

Votarem el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 41 vots a favor, 67 en contra i 
18 abstencions.

Votem el punt 11.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 41 vots a favor, 67 en contra i 
18 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 85 en contra i 
1 abstenció.

Suspenem la sessió fins a les quatre.

La sessió se suspèn a tres quarts de tres de la tarda i set 
minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i tres minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i el lletrat Pere Sol i Ordis.

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’Ensenyament i d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La vicepresidenta primera

Reprenem la sessió amb el dissetè punt de l’ordre del 
dia, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les infraestructures estratègiques, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les infraestructures 
estratègiques (tram. 302-00297/10)

Per exposar-la, té la paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Senyora presidenta... Diputades, diputats, en la interpel-
lació que li vaig fer al conseller ara fa quinze dies li 
deia que, des del nostre punt de vista, un dels objec-
tius principals d’aquest país era reactivar l’economia, 
que no ens podem quedar només amb les grans xifres 
macroeconòmiques, sinó que el que hem de fer és re-
activar bàsicament i potenciar la indústria, l’economia 
productiva a Catalunya, i que per acompanyar aquesta 
recuperació econòmica, des de la nostra anàlisi, des 
del nostre punt de vista, el que calia..., les infraestruc-
tures són fonamentals.

Hem presentat una moció que ha volgut fixar el que pels 
socialistes són eixos prioritaris d’inversió en els propers 
anys. No ens hem entretingut a fer, a començar a fer un 

llistat molt llarg d’obres grans, petites, que es necessiten, 
sinó intentar fixar el que per nosaltres són criteris d’in-
fraestructures. I les hem dividit en tres grans objectius, 
que per nosaltres són estratègics per a aquesta dinàmica 
de tirar endavant l’economia productiva del país.

Les infraestructures del coneixement, en primera ins-
tància. Nosaltres creiem que el país ha de fixar-se com 
a objectiu, en la línia del que fixen els compromisos 
europeus, d’arribar a un 2 per cent del producte inte-
rior brut destinat justament a les polítiques d’inversió 
de recerca, de coneixement, per poder-ho transferir 
a l’activitat industrial. I, per tant, el que proposem és 
que es fixi com a gran objectiu que el 2 per cent del 
PIB s’ha de destinar a aquestes polítiques, a les infra-
estructures del coneixement.

També el que són les infraestructures tradicionals: 
ports, aeroports, carreteres i tot el sistema ferrovia-
ri. Per nosaltres és fonamental i prioritari que el Pla 
de rodalies que està en marxa li diguem al Govern de 
l’Estat que l’any 2017 ha d’estar acabat, que ens hi ju-
guem molt. Dos, que les inversions en el corredor me-
diterrani també han de ser una prioritat. No ho són no-
més del Govern de Catalunya, sinó que ho han de ser 
de l’Estat, que ho és del conjunt de l’economia espa-
nyola, «si m’apuren», i que, per tant, aquí hem de con-
tinuar. I podríem entretenir-nos a parlar d’alguns dels 
temes concrets del corredor mediterrani, però aquest 
no és l’objectiu de la moció, sinó fixar, seguir fixant 
aquest tema com a gran objectiu de país. 

Que l’aeroport del Prat a Barcelona també és estra-
tègic per a l’economia de Catalunya. I aquí tornem a 
reclamar una altra vegada la gestió autònoma del sis-
tema d’AENA per part de l’aeroport del Prat, com a 
gran infraestructura al servei de l’economia del país.

També la necessitat que d’una vegada hi hagi un com-
promís clar d’inversió per acabar els accessos ferrovia-
ris i viaris al port de Tarragona i al port de Barcelona, 
i les connexions sobretot del port de Tarragona cap a 
Lleida i cap a l’interior també de la península.

I, en darrer lloc, creiem que hi ha una altra gran infra-
estructura que s’ha de posar també al servei de l’eco-
nomia productiva, que és el territori. En aquests mo-
ments, tenim escampat arreu del país i programat molt 
sòl industrial, però creiem que cal tenir, començar a 
tenir una visió també de planejament des d’un punt de 
vista supramunicipal. Hi han un seguit de plans direc-
tors urbanístics que el Govern va anunciar, que nos-
altres hi estem d’acord, i, des d’aquest punt de vista, 
n’hi ha cinc que estan ja en aquests moments, des del 
nostre punt de vista, madurs perquè l’any 2015 puguin 
tirar endavant, puguin aprovar-se i posar-se al servei 
de l’economia productiva, industrial, també de ser-
veis, turística, per tal de, justament, crear ocupació, 
llocs de treball, riquesa per al país. No els enumero els 
plans directors, perquè tots vostès els tenen.

Gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
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Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Hortèn-
sia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bé, nosaltres 
estem d’acord amb la majoria de les propostes, per-
què moltes d’elles han estat reiteradament demanades 
i tractades a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. 

Ens sap greu, però, que es continuï insistint en el des-
doblament de la nacional II sense pensar en el rescat 
de l’AP-7 entre Girona i la frontera francesa. O que no 
se’ns hagi acceptat tota la qüestió, que estan demanant 
els alcaldes de diferents territoris, del desviament de 
camions a causa de l’alta sinistralitat. En aquest cas i 
concretament –ara que veig aquí l’alcaldessa Ulldeco-
na– en els trams ebrencs, vam tenir aquesta setmana 
l’últim accident; vuit morts en cinc accidents el 2015, 
la majoria per xocs frontals de camions. En aquest 
sentit, nosaltres demanàvem que s’obligués els vehi-
cles pesants a desviar-se per l’autopista, tant en aquest 
tram com també en el tram de l’AP-7.

En aquest sentit sí que li hem d’agrair que ens hagi ac-
ceptat l’esmena d’establir la gratuïtat de l’AP-7 en el 
tram Torredembarra - el Vendrell, com a alternativa a 
la 340, al seu pas per les poblacions d’Altafulla, Torre-
dembarra, Roda, Creixell i el Vendrell, perquè és una 
cosa que demanen tots els alcaldes del territori, que 
així ho van fer palès i ho van deixar escrit en el pacte 
de Roda de Berà, en el pacte de Berà.

També, pel que fa a l’AP-2, nosaltres creiem que els 
estudis per al rescat de l’autopista AP-2 entre Mont-
blanc i Lleida ja estan més que fets, i del que es trac-
ta és que no continuem insistint en el desdoblament 
de la carretera, sinó que al tram entre Montblanc i 
Lleida no calgui fer desdoblament, sinó que es derivi 
per l’AP-2. I això és el que demanen no només..., com 
que vint-i-dues entitats de Lleida, sinó també entitats 
de Tarragona. Hi ha un acord comú dels alcaldes en 
què aquest desdoblament de la 240 no cal i que es pot 
aprofitar aquesta autopista, que és una obra feta i que, 
a més, té poc volum de trànsit.

També el nostre grup, com es pot imaginar, dema-
narem votació separada, perquè no avalem que en el 
punt dels plans directors urbanístics incloguin el de 
l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca. 
No m’estendré en els motius; ahir ja vam tenir ocasió 
de fer una moció en aquest sentit.

I tampoc li votarem a favor el desenvolupament del 
Logis Penedès. Sí que ens agradaria que ho haguessin 
posat per separat, perquè sí que estem d’acord amb el 
desenvolupament del Logis Intermodal de l’Empordà. 
Però, en canvi, pel que fa al Logis Penedès, nosaltres 
entenem que no hi ha el consens territorial, que avui 
continuar fiant-ho tot, fiant el desenvolupament eco-
nòmic de la zona del Baix Penedès a l’activitat logísti-
ca no és de rebut, atès que aquesta activitat ha anat..., 
té un decreixement, creiem que això no té futur. I, a 
més, entenem que justament tot el Baix Penedès està 
ple d’una sèrie de polígons inacabats, que no se’ls ha 
trobat ús i que el que caldria és reordenar això abans 

de tornar a fer un «logis», tornar a planificar un «lo-
gis» que, a més, tampoc té garantides tota una sèrie 
de qüestions, com la intermodalitat –no hi ha l’estació 
intermodal–, tot i que estiguin a l’agenda del corredor, 
però avui dia no està garantida.

Pel que fa a una altra esmena que tampoc ens han ac-
ceptat, el soterrament del ferrocarril entre el carrer de 
Sobarber i el castell de Can Feu, també lamentem que 
no ens hagin acceptat l’esmena.

I, per últim, amb una esmena que fèiem que era una 
mica de llençol, i que jo també entenc, eh?, que no 
ens l’hagin acceptat, però sí que hi ha una part..., ja 
que a vostès els preocupa tant, i, bé, un dels motius 
de la moció era desenvolupar l’agenda del corredor 
del mediterrani, a nosaltres ens hauria agradat que ha-
guessin acceptat el que és la petició d’alguns ajunta-
ments, concretament l’Ajuntament d’Altafulla, pel que 
fa a la implantació del tercer fil. Perquè, com saben, 
hi ha una denúncia per part de l’Ajuntament d’Altafu-
lla perquè amb aquest desenvolupament del tercer fil 
no s’han complert requisits legislatius com és l’elabo-
ració d’un estudi informatiu que inclogui l’avaluació 
ambien tal. Tampoc s’ha revisat en tota la licitació o 
s’han tingut en compte les afeccions que té el desen-
volupament del corredor tant a l’entorn urbà cultural, 
pel que fa al patrimoni cultural de Tarragona, com pel 
que fa a les zones PEIN de les poblacions afectades.

Bé, per tot això, després, en tot cas, ja diré de quins 
punts demanem votació separada.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula el di-
putat Xavier Cima. (Veus de fons.) Disculpin, és que 
estava atenent... Senyor Cima, si no li fa re, ha estat un 
error meu; ara li tocaria al diputat Sanglas. (Veus de 
fons.) Quatre minuts, sí –sí. 

Senyor Sanglas, té la paraula.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, en tot cas, 
apuntava el senyor Terrades un seguit de qüestions en 
la presentació de la moció, de la qual compartim la 
majoria de plantejaments que fa, que les infraestructu-
res en aquest país, com en qualsevol altre, són del tot 
necessàries.

Entenem que aquest país ha patit un dèficit d’infraes-
tructures, un dèficit en la inversió en aquestes infraes-
tructures, que a qui li corresponien era al Govern de 
l’Estat. Això ha estat denunciat activament per aquest 
grup parlamentari des de fa molts anys i l’actitud del 
Govern de l’Estat ha sigut reiteradament incomplir, 
incomplir i incomplir.

En aquest sentit, la moció ens proposa un seguit de 
qüestions. Nosaltres hem presentat esmenes en el sen-
tit d’ampliar aquell llistat, perquè ens sembla que cal 
reclamar aquelles infraestructures i cal reiterar tantes 
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vegades com calgui, malgrat que el Govern de l’Es-
tat faci oïdes sordes, que cal seguir reclamant un se-
guit d’infraestructures, que no han estat acceptades, 
però, en tot cas, no deixem, diguem-ne, de reclamar, 
doncs..., i donarem suport, en tot cas, al primer punt 
en la seva totalitat.

I agraïm també la inclusió d’una esmena presentada 
per Esquerra Republicana en l’àmbit de l’aeroport del 
Prat, en el qual enteníem que, a banda, diguem-ne, de 
la gestió autònoma, el que cal és la participació majo-
ritària de les institucions catalanes. L’aeroport és una 
eina importantíssima en la gestió econòmica del país 
la qual ens ha de permetre captar inversió, i, per tant, 
una gestió, com hem intentat en diverses oca sions, 
descentralitzada, amb visió de país, es fa del tot im-
prescindible en un món tan globalitzat i tan compe-
titiu. Per tant, des d’aquest punt de vista, agraïm que 
se’ns hagi inclòs aquesta esmena.

Pel que fa a l’àmbit del que plantejava dels recursos 
necessaris, totalment d’acord amb l’acceptació de l’es-
mena presentada per Convergència i Unió. I, per tant, 
també la farem nostra i hi donarem suport.

I, després, pel que fa al seguit de qüestions, di-
guem-ne, del planejament, també hi donarem suport. 
Entenem que la planificació és del tot necessària en 
aquest país. En els últims anys, en els deu últims anys, 
s’ha fet un esforç ingent en la planificació d’aquest pa-
ís. És important, molt important, doncs, que aquesta 
normativització... Algú dirà: «Hi ha un excés de nor-
mes.» Però que, en tot cas, també, l’excés..., jo no crec 
que sigui un excés de normes, sinó que en tot cas posa 
ordre en algunes qüestions on no hi havia hagut o on 
hi havia hagut un cert descontrol.

Per tant, des d’aquest punt de vista, seguir treballant 
en aquells plans directors urbanístics que tinguin la 
funció, diguem-ne, d’adequar, però a més a més el que 
sí que demanem –i ens sembla que això no s’ha fet su-
ficientment, i algunes figures urbanístiques aprovades 
pel Govern de la Generalitat no ho han fet possible– 
és el necessari consens territorial. Pensem que a ve-
gades el Govern de la Generalitat entra en excés, en-
tra excessivament a vulnerar l’autonomia local sense 
tenir en compte el territori. I, per tant, des del nostre 
punt de vista, cal que hi hagi aquest àmbit, diguem-ne, 
de consens necessari en un moment on precisament 
la societat –i ho hem pogut veure en les darreres elec-
cions municipals– encara demana més que mai aquest 
suport.

També en el cas de la moció, en el cas del punt 4 de 
la moció, de la referència al Logis Penedès, nosaltres 
ens hi abstindrem, no pel Logis Penedès, que ja ens 
hi hem manifestat en contra en diverses ocasions, si-
nó bàsicament perquè aquest punt inclou també l’àm-
bit del Logis Empordà, i en aquest cas no hi tenim cap 
oposició; però, en tot cas, en el conjunt de la barreja.

Finalment també agrair la inclusió de dues esmenes 
presentades també per Esquerra Republicana; una, re-
ferent al tema de la C-32 i a la possibilitat de resca-
tar-la, on nosaltres el que plantegem és que hi estem 
d’acord, però que en tot cas hem de buscar els recur-
sos necessaris que ho facin possible, perquè, si no, no 

deixa de ser la cançó de l’enfadós. I que, per tant, des 
d’aquest punt de vista, agraïm la bona voluntat del po-
nent d’incloure aquestes esmenes.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula el dipu-
tat Xavier Cima.

Xavier Cima Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, inter-
vinc en nom de Convergència i Unió per presentar les 
esmenes del meu grup a la Moció sobre les infraes-
tructures estratègiques que ha presentat el Partit dels 
Socialistes de Catalunya.

Senyor Terrades, vostè s’hi ha referit, podia haver pre-
sentat una moció d’aquelles que recullen tot un pro-
grama electoral i, en canvi, ha preferit triar majori-
tàriament entre aquelles propostes que analitzen i 
avaluen les infraestructures per tal de prioritzar uns 
recursos que cada dia són més escassos i posar-los al 
servei de la ciutadania. I en aquesta línia ens hi troba-
rà sempre. Ens hi trobarà perquè pensem que, en un 
país madur a nivell d’infraestructures, aquestes ja no 
han de ser pensades com un objectiu en si mateix, si-
nó per allò que aporten al territori a nivell de produc-
tivitat, de competitivitat i de potencial de creixement. 
Hem deixat de banda l’obsessió per la creació de no-
ves infraestructures i dediquem tots els nostres esfor-
ços a actuacions amb gran rendibilitat o retorn social i 
a canvis en els models de gestió i finançament. Creiem 
que aquests han de ser els eixos centrals i a la vegades 
els reptes i estratègies de bon govern fonamentals per 
a una política d’infraestructures adaptada a un context 
de restriccions pressupostàries i emmarcada, a més a 
més, en una estratègia de l’Europa 2020.

Entrant en el cos de la moció, ens trobem que el pri-
mer punt és de demandes pendents de resolució per 
part de l’Estat espanyol: el corredor mediterrani, els 
accessos als ports de Barcelona i Tarragona, la ges-
tió pròpia de l’aeroport de Barcelona, el pla de millora 
del servei de rodalies, el desdoblament de l’A-7 a les 
Terres de l’Ebre, el desdoblament de la nacional II a 
Girona i un llarg etcètera que aquest Parlament ha es-
tat reivindicant durant molt temps i al qual encara a 
dia d’avui no hi hem trobat solució. L’Estat espanyol 
no tan sols no ha complert amb els compromisos d’in-
versió en infraestructures, sinó que, a més a més, el 
seu model de gestió centralitzat provoca que se’ns faci 
molt difícil explotar-ne les seves potencialitats. I això 
és el que ens passa amb l’aeroport del Prat o amb d’al-
tres infraestructures, les quals depenen decisòriament 
de Madrid. Un estat espanyol que no entén tampoc 
que aquestes demandes no són un caprici d’uns pocs, 
sinó infraestructures que aporten una rendibilitat eco-
nòmica i social. Un estat espanyol incapaç de projec-
tar durant molt temps i executar línies d’alta velocitat, 
autopistes i aeroports basats en anàlisis de cost/bene-
fici reals. I, malgrat la retòrica dels governs espanyols 



Sèrie P - Núm. 113 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.3  56

que practiquen aquestes polítiques, la realitat ha de-
mostrat que la crisi econòmica ha posat al descobert la 
irracionalitat d’aquests projectes i, el que és més im-
portant, l’elevat cost que entre tots haurem de pagar.

Per tant, és important aplicar criteris d’eficiència i ob-
jectivitat en la planificació de les nostres infraestruc-
tures, i la seva moció ho fa.

Passo a presentar les esmenes que ha presentat el meu 
grup. Hem fet una esmena al punt 2, perquè l’objectiu 
d’assolir una despesa del 2 per cent del PIB en recer-
ca ha d’anar acompanyat, segons recomanacions de la 
Unió Europea, d’una distribució d’aquests objectius: 
dos terços, sector privat, i un terç, sector públic, que 
aquesta agraïm que ens l’hagi acceptat. I n’hem pre-
sentat una segona al punt 6, perquè entenem que és un 
exercici de responsabilitat fer un estudi previ de l’im-
pacte pressupostari per a l’alliberament de peatges.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Matías 
Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Senyors i senyores dipu-
tats... Bé, el nostre grup ha presentat tres esmenes a 
aquesta moció, totes tres al primer punt de la moció, 
aquest primer bloc de la moció, que parla de qüestions 
que depenen del Govern d’Espanya, algunes qües-
tions que en aquest Parlament són recurrents, no?: es 
parla del corredor mediterrani, de l’aeroport, la gestió 
de l’aeroport, la de rodalies, del desdoblament de 
l’A-7... Nosaltres hi hem presentat, doncs, tres esme-
nes, en aquest punt.

I la primera és bàsicament de to. De to, perquè a con-
tracorrent del que es fa habitualment en aquest Parla-
ment i el que és la conducta, a més a més, desafiant 
i deslleial generalment del Govern de la Generalitat, 
doncs, el que demanem és un altre to, no? Vostès ho 
han de recordar, han format part del Govern d’Espa-
nya, i vostès saben que el Parlament de Catalunya i 
que el Govern de la Generalitat no tenen la capacitat 
de prioritzar les inversions en infraestructures depen-
dents de l’Administració General de l’Estat, del Go-
vern d’Espanya. Per tant, s’ha de caminar per la via 
del pacte i de la negociació. Si els vol persuadir, potser 
és millor demanar que no pas exigir.

Hi ha una qüestió en aquest primer bloc que ens pre-
ocupa i que rebutjarem, ja li dic que és l’únic punt 
d’aquesta moció que rebutjarem. Vostès demanen 
«l’impuls d’una gestió pròpia de l’aeroport de Barce-
lona, autònoma respecte als altres aeroports del sis-
tema d’AENA». Aquest és un debat que vostès, quan 
han estat al Govern d’Espanya, han tingut ocasió..., i 
potser no l’han obert. I vostès han estat, havien estat 
molts anys al Govern d’Espanya. L’Aeroport de Bar-
celona - el Prat és el millor gestionat d’Espanya a ho-
res d’ara, i el més rendible des d’un punt de vista eco-

nòmic i de trànsit de passatgers. El debat del sistema 
de gestió aeroportuària, si el volen obrir, poden fer-ho, 
encara poden fer-ho, al Congrés, que és on toca.

Nosaltres li hem presentat, doncs, una esmena de su-
pressió d’aquest apartat. Vostès, en lloc d’escollir la 
nostra esmena, han preferit, doncs, si pot ser encara, 
empitjorar-lo; han caigut una mica en el parany dels 
paladins de les estructures d’Estat. (Veus de fons.) Bé, 
bé, ja m’ho explicarà. En tot cas, el que a mi em sem-
bla és que han acceptat una esmena d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya que encara fa més clar el nostre 
rebuig en aquest punt concret de la moció. 

La resta d’aquest primer bloc la hi votarem a favor, 
malgrat que hem presentat també una altra esmena 
que fa referència a la priorització de l’autovia A-27, en-
tre Valls i Montblanc..., bé, perquè s’ha prioritzar, però 
s’ha de prioritzar des d’on toca, des del Govern d’Es-
panya. I, bé, no... Han acceptat, vostès, una esmena al 
punt 2, que és una esmena de Convergència i Unió, que 
potser els ha semblat que millora el text; és la que par-
la de recerca, desenvolupament i innovació. I, bé, no la 
veig del tot malament, però potser hi ha un detall, un 
petit detall, que per nosaltres almenys..., no podem 
veure mai la recerca, el desenvolupament i la innova-
ció com una despesa. En tot cas, és com una inversió, 
que estem d’acord que ha de ser publicoprivada, que 
s’hi han d’implicar les empreses, però en tot cas és una 
inversió necessària per fer que les empreses siguin més 
competitives i que puguin créixer per impulsar així la 
reactivació econòmica i la generació de recursos sufi-
cients que permetin fer front amb eficàcia a la constant 
demanda de millora de les polítiques socials.

Per tant, ja li anuncio que demanarem votació separa-
da del primer punt de la moció, a l’apartat c, i que a la 
resta de la moció, doncs, hi donarem plenament suport 
i la hi votarem tota a favor.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular té 
la paraula la diputada Dolors Montserrat.

(Dolors Montserrat i Culleré intervé sense fer ús del 
micròfon.)

La vicepresidenta primera

Quan estigui vermell el llum...

Dolors Montserrat i Culleré

Ara, perfecte. Moltes gràcies, presidenta. Si vostè m’ho 
permet, de l’escó estant, en nom del meu Grup Par-
lamentari Popular ens posicionem en aquesta moció 
presentada per l’il·lustre diputat senyor Terrades.

El senyor Terrades es preguntarà per què no hem pre-
sentat esmenes. No hem presentat esmenes perquè bà-
sicament coincidim amb la moció que ell ha presentat, 
una moció que podríem dir que l’hem vista en dife-
rents ocasions a través de propostes de resolució a la 
comissió de política territorial; però hem de ser va-
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lents i hem de saber afrontar també aquelles qüestions 
que pertanyen al Govern de l’Estat, i en aquesta oca-
sió ho faig, evidentment, com no seria d’altra manera.

Les infraestructures, és evident que són bàsiques per 
al desenvolupament econòmic i de creació de nous 
llocs de treball. Precisament el Govern de l’Estat es-
tà impulsant amb la màxima celeritat i amb millora 
de les mateixes infraestructures, doncs..., i en dife-
rents llocs i en diferents ocasions –en aquest cas, ja 
que parlem de Catalunya, doncs, a casa nostra, a Cata-
lunya–, i ho està desenvolupant força bé. D’això, en té 
molt bon coneixement el mateix conseller de política 
de territori. Fins i tot el Govern de l’Estat està opti-
mitzant les autopistes de gran capacitat per al trànsit 
–hi feia referència la il·lustre diputada d’Iniciativa per 
Catalunya– de transport públic, amb uns costos molt 
favorables per a aquest sector, que beneficien a tota 
la indústria i la seva seguretat. I hem de caminar per 
aquest camí, com molt bé indicava la il·lustre diputada, 
per tal de no tenir tants accidents.

És evident que coincidim pràcticament amb tots els 
punts, perquè s’estan portant a terme i s’estan fent: el 
tema del corredor de la Mediterrània, l’ample interna-
cional, l’execució del pla de millora de serveis de ro-
dalies –que hi té també molt a dir el Govern de la Ge-
neralitat–, l’autopista A-7... El que..., hi han dos, tres 
punts que hi tinc una incògnita.

En un..., quan vostès parlen de l’impuls de la gestió 
pròpia de l’aeroport de Barcelona, no hi podem coinci-
dir, perquè la gestió ja és pròpia. I els haig de dir que 
s’està fent una molt bona gestió i l’aeroport de Barce-
lona està molt ben gestionat.

D’altra banda, hi ha un altre punt en què m’hauria 
agradat poder-los donar suport, quan vostès demanen 
dur a terme les actuacions necessàries per al desdo-
blament de la nacional II, al seu pas per les comarques 
gironines. És evident que sí, que hi coincidim, però 
vostè demana, senyor Terrades, la cessió de la titula-
ritat de la mateixa del tram Tordera a Maçanet. A què 
es refereix? A nivell municipal o a nivell autonòmic? 
Hauria de deixar-ho més clar, perquè, per exemple, 
a Sant Feliu de Llobregat en tenim un exemple, als 
Monjos també en tenim un exemple, i vostè no m’ho 
aclareix. Com que no m’ho ha aclarit, doncs, aquí no 
li podré donar suport; però no és perquè no hi coinci-
deixi.

I, d’altra banda, tenim un dubte quan vostè ens parla 
de la resolució de la connexió ferroviària amb l’ample 
mixt –tercer fil– des de Figueres fins a Portbou.

En aquests tres punts no li podem donar suport. D’al-
tra banda, en els altres li haig de dir que sí que hi coin-
cidim plenament. Però sí que li vull fer un petit retret, 
senyor Terrades: que en el punt 6, quan «el Parlament 
de Catalunya» –vostè deia– «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 el 
Garraf amb el rescabalament de la concessió no més 
enllà del 2016», vostè, allò que es diu, s’ha abaixat els 
pantalons. No s’enfadi amb mi, no li ho dic amb mala 
intenció, però aquí no ha sigut prou valent. De totes 

maneres, li donarem suport, però cregui’m que el seu 
punt, crec que era molt més encertat.

I amb aquest criteri, honorable presidenta, doncs, el 
nostre grup parlamentari ja li demanem que en la lle-
tra c voldríem votació separada; també de la lletra f 
del punt 1, i la lletra i del mateix punt 1. Al restant, el 
nostre grup parlamentari hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la posició del Grup Mixt, la 
diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, per fixar el posicionament de la CUP - Alter-
nativa d’Esquerres... Nosaltres, de fet, vam presentar 
una moció que reflexionava sobre la política d’infra-
estructures, i sobretot reflexionava sobre el fet que la 
política d’infraestructures mai havia tingut com a ob-
jectiu, doncs, aconseguir un ple benestar social, mai 
havia tingut com a objectiu promocionar el transport 
públic i fer una aposta certa per això, i que finalment 
tots els discursos sobre les infraestructures acaben de-
rivant en la promoció econòmica, sense pensar gaire 
bé què o de quin model productiu s’està parlant.

Nosaltres no acabem de compartir algunes coses de la 
moció. Quan parlen de l’àmbit ferroviari, sí que dei-
xen molt clar com a estratègic el corredor mediterrani, 
els accessos als ports i el tercer rail entre Figueres i 
Portbou, i, en canvi, deixen totalment inconcret o..., és 
a dir, és una expressió bastant lacònica, que abans de 
2017 s’executi el pla de millora del servei de rodalies. 
Ens semblen molt concretes les estratègies que tenen 
a veure amb altres, diguéssim, sistemes de mobilitat, i 
molts genèriques les que tenen a veure amb el que en-
tenem que sí que pot potenciar, doncs, aquest benestar 
col·lectiu, que és mitjançant la promoció del transport 
públic.

A nosaltres ens sembla que qualsevol política de mo-
bilitat i, per tant, d’infraestructures ha de girar al vol-
tant de quatre premisses bàsiques. La primera és que 
les infraestructures és obvi que només són un mitjà, 
doncs, per a aconseguir la millora d’aquest benestar 
col·lectiu; que qualsevol infraestructura ha d’integrar, 
ha de tindre en compte sempre la vessant energètica i 
la mediambiental –semblaria que fos una cosa bastant 
òbvia, però no ho és tant–; que és obvi que s’ha de po-
tenciar i ampliar la xarxa de transport públic més en-
llà de l’àrea metropolitana de Barcelona, perquè final-
ment és aquí on es concentren, i que han de començar 
a operar els principis d’intermodalitat entre els dife-
rents mitjans i infraestructures.

No compartim de la moció l’aposta logística per Logis 
Penedès i Logis Intermodal Empordà. De fet, hi vota-
rem en contra. No compartim de la moció que es tor-
ni a posar l’accent en el desdoblament de vies, en el 
rescat d’autopistes, en l’alliberament de peatges, que sí 
que compartim, però no mitjançant un rescat, és a dir, 
entenem que alguns estan pagats i repagats. I al que vo-
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tarem en contra, i a més ho farem fent una reflexió, és 
respecte a la redacció dels plans directors. Aquí s’apos-
ta, no?, per dir que aquests plans directors són essen-
cials per als desenvolupaments d’actuacions considera-
des estratègiques, diu. I, en canvi, la nostra demanava, 
i en això ens hi mantenim, el que hauria de ser el nos-
tre model que és suspendre, precisament, cautelarment, 
aquests plans, veure, fer una redefinició, com dèiem, de 
quina planificació territorial volem fer, i atenent a quin 
model productiu, sobretot, volem fer-la. I és per això 
que entenem que no només no s’han de posar en mar-
xa, sinó que s’han de suspendre de manera cautelar.

Per tant, nosaltres diríem que la moció no acaba de fi-
xar bé l’objectiu que nosaltres entenem que qualsevol 
política d’infraestructures ha de tenir, que és centrar, 
posar al capdavant, al centre de qualsevol reflexió, el 
benestar de les persones i la promoció, per tant, del 
transport col·lectiu. Finalment, per a una cosa, eh?, per 
a concebre la mobilitat com un dret col·lectiu i com un 
dret universal.

Finalment, i ja que em queden uns segons, per dema-
nar votació separada del punt 1.c i j, que em sembla 
que ja l’han demanada, i dels punts 3, 4 i 5.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot fixar la seva posició, la diputada Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Per donar suport a la moció 
presentada pel senyor Jordi Terrades, del Grup Socia-
lista. Per descomptat, la selecció que ha fet de les in-
fraestructures, amb independència de la seva titularitat 
estatal o catalana, a mi em sembla, al contrari del que 
ha dit algun altre intervinent, que és el que hem de fer, 
encara que sigui en aquest Parlament. Perquè massa 
sovint hem fragmentat la mirada, unes de l’Estat, les 
altres aquí, i, per tant, el meu suport, per descomptat.

I algun últim comentari amb relació al tema de Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació. Senyor Jordi 
Terrades, aquest és important perquè a l’última avalu-
ació, precisament el que baixa és la recerca i innova-
ció en el sector privat. I, per tant, aquest és un debat 
molt important. La crisi també ha afectat les inver-
sions d’I+D, especialment a les empreses.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Des de l’escó. Tots vostès conei-
xen les esmenes que els he acceptat i les que els he re-
butjat. Només, molt ràpidament, tres comentaris sobre 
algunes de les qüestions que s’han comentat del per-
què no acceptàvem algunes esmenes.

Miri, i jo coincideixo amb alguna de les intervencions 
que hi han hagut, en el sentit que aquest Parlament s’ha 

de poder pronunciar sobre tot: sobre les inver sions que 
li corresponen al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, i també les que li corresponen al Govern d’Es-
panya. Perquè és necessari que el Govern de l’Estat 
també tiri endavant les inversions que li corresponen 
a ell. Entre altres coses perquè Catalunya és motor de 
l’economia del conjunt de l’Estat, i és just que, en con-
tramesura, les inversions no siguin..., no es discuteixin 
en cada moment, i es facin les que s’han de fer. Jo crec 
que hi ha un llistat, no extens, d’aquelles que, des del 
nostre punt de vista –i jo crec que des del punt de vista 
de la majoria– són estratègiques. I dies enrere, tot i que 
no coincidia amb la manera d’abordar-ho, algunes en-
titats econòmiques del país ens reclamaven, justament, 
un gran acord, un gran consens sobre les infraestruc-
tures, que vagi més enllà de les legislatures. Bé. És ai-
xò el que haurem de fer, des del nostre punt de vista, 
quan s’iniciï el nou mandat d’aquest Parlament.

Senyor Matías Alonso, respecte al tema de l’aeroport 
de Barcelona, cap contradicció amb la posició que his-
tòricament ha mantingut el Partit Socialista a Catalu-
nya o el Partit Socialista Obrer Espanyol. Recordar-li, 
només, que va ser el Govern de l’Estat espanyol que va 
iniciar tot el procés de gestió individualitzada de l’ae-
roport del Prat - Barcelona i que l’actual Govern del 
PP el va aturar. I, per tant, des d’un punt dels socialis-
tes, cap contradicció en el fet de demanar la gestió in-
dividualitzada de l’aeroport de Barcelona. Això no vol 
dir que es gestioni malament. No, no...; és que es pot 
gestionar encara molt millor, en benefici del conjunt 
del país, i per això reclamem que aquesta gestió sigui 
individualitzada.

Amb els plans directors, nosaltres creiem que sí, que 
cal abordar-los i aprovar-los. Només donar-li una xi-
fra: el Circuit de Catalunya - Barcelona, en aquests 
moments, any 2014, de la seva activitat en depenen 
5.019 llocs de treball directes respecte a les activitats 
que ja s’hi fan. El pla director ens pot permetre captar 
més inversions i tirar endavant un sector estratègic per 
al país, que és el sector del motor.

I, finalment, respecte al rescat de peatges..., nosaltres 
el que volíem fixar aquí és la posició dels socialistes 
que pot ser, o no, compartida per altres grups parla-
mentaris. Nosaltres el que creiem és que quan s’acabin 
les concessions actuals a les autopistes de peatge, el 
que no s’ha de fer, i aquí no ens hi trobaran, és prorro-
gar aquestes concessions.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Cridem a votació.

(Hortènsia Grau Juan demana per parlar.)

Senyora Grau.

Hortènsia Grau Juan

Presidenta, és per demanar votació separada dels 
punts 1.f, 1.g, el 3.a, 3.e... Ja està.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Molt bé, gràcies.

(Pausa. Matías Alonso Ruiz demana per parlar.)

Senyor Alonso...

Matías Alonso Ruiz

Sí; gràcies, presidenta. És per demanar votació sepa-
rada, i reiterar-ho, del punt 1, apartat c.

La presidenta

1.c. Gràcies.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies.

(Santi Rodríguez i Serra i Dolors Camats i Luis de
manen per parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez, i després senyora Camats.

Santi Rodríguez i Serra

Sí. Votació separada dels 1.c...

La presidenta

1.c? –1.c? 1.f?

Santi Rodríguez i Serra

...f, i.

La presidenta

Molt bé.

Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Per afegir, també, a les votacions 
separades el 3.b, c i d...

La presidenta

3.b...?

Dolors Camats i Luis

...b, c i d, que poden anar junts.

La presidenta

Molt bé.

Dolors Camats i Luis

I el 4, que em sembla que ja estava.

La presidenta

Sí. Molt bé.

(Pausa.)

Comencem la votació d’aquesta moció, i ho farem 
amb el punt 1.c.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 98 vots a favor, 27 en contra.

1.f.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 93 vots a favor, 30 en contra i 
2 abstencions.

1.g.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 14 en contra.

1.i.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 20 abstencions.

1.j.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 125 vots a favor.

El punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 123 vots a favor i 2 abstencions.

Ara votarem, del punt 3, l’apartat a i l’apartat e. Poden 
anar junts, a i e? (Pausa.) No, no...–no, no? (Pausa.) 
Doncs, el 3.a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 123 vots a favor i 2 en contra.

Ara votarem el 3.e.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 109 vots a favor i 14 en contra.

Ara votarem els punts b, c i d, de l’apartat 3.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 111 vots a favor, 2 en contra i 
12 abstencions.

Votem ara el punt 4.

Comença la votació..., punt 4 –punt 4.

Ha estat aprovat per 91 vots a favor, 14 en contra i 
20 abstencions.

I votem el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 122 vots a favor, 1 en contra i 
2 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.
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Ha estat aprovada per 123 vots a favor i 2 abstencions.

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. 302-00298/10)

Passem al següent punt de l’odre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
disposicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de 
la Llei de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Té la paraula l’il·lustre senyor 
Josep Lluís Salvadó.

(Remor de veus.)

Si guarden silenci, si us plau, començarem la moció. 
(Pausa.)

Senyor Salvadó, ja pot començar.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí? Gràcies, presidenta. Diputats, bé, avui debatem 
una moció que, com totes les que debatrem durant les 
properes setmanes, les portem a terme en un context 
temporal molt complex, a punt de convocar-se unes 
eleccions, unes eleccions que, a més a més, seran de-
terminants per al futur del nostre país, i en som molt 
conscients, d’este context, i, per tant, ens limitem en 
esta moció no a obrir nous temes sinó a actualitzar 
acords ja presos en esta cambra i, en tot cas, a plante-
jar gestos de caràcter polític i sobretot també de caràc-
ter comunicatiu.

I debatem també esta moció en un context, en un fac-
tor que no és tan conjuntural, en un factor que ve ja 
en el marc d’un atac que és sistemàtic per part de les 
diverses institucions de l’Estat, al procés, el procés de-
mocràtic, a un procés popular radicalment democràtic 
que estem portant a terme en estos moments al nostre 
país, i un procés que té una resposta fora el marc del 
debat, fora el marc del diàleg, amb la voluntat d’arra-
sar-ho tot a base de sentències judicials d’un Tribunal 
Constitucional que actua com a braç armat del Govern 
del Partit Popular. Primer va arrasar la resolució de 
sobirania que vam aprovar el 23 de gener de l’any pas-
sat, una resolució que, com bé saben, tenia un caràcter 
estrictament polític, i que va ser revocada, i revocant 
d’aquesta manera també la voluntat majoritària d’esta 
cambra, allò que es perd aquí ho acaben després recu-
perant i guanyant al Constitucional.

I seguint el mateix guió s’ha continuat portant a ter-
me també una persecució ridícula sobre els prepara-
tius de la consulta del 9 de novembre, i en estos mo-
ments també, fa ben just una setmana, el consell de 
ministres va aprovar també demanar la suspensió dels 
articles que avui debatem, tornem a debatre en esta 
moció, uns articles que es van incorporar a la Llei de 
mesures fiscals i que segons la vicepresidenta del Go-
vern de l’Estat espanyol comunicava que demanaven 
la seva suspensió amb un argument absolutament es-

trafolari dient que estos articles venien derivats de la 
declaració de sobirania i, com que aquella havia es-
tat declarada inconstitucional, també se declaraven in-
constitucionals els articles que ara en fem referència 
de la Llei de mesures, uns articles que, com bé saben, 
després del dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries van quedar simplement en impulsar uns estu-
dis, i es veu que ni votar, ni estudiar caben dins d’esta 
fantàstica Constitució. I tota esta virulència judicial se 
porta a terme en un context en el qual tenim la sensa-
ció que encara no s’entén que, com més accions co-
ercitives se tiren endavant contra Catalunya, més ga-
nes tenim els catalans de canviar de forma definitiva 
d’Estat.

I al mig de tot això intentem avui posar damunt de 
la taula i fer un seguiment d’aquells acords presos, 
d’aquells acords presos d’impuls d’estructures d’Es-
tat més importants que queden reflectides en el marc 
dels pressupostos del 2015, una voluntat que a Esquer-
ra Republicana hem vingut posant damunt de la taula 
de forma reiterada en esta cambra parlamentària; ho 
hem posat damunt de la taula en els debats de política 
general tant del 2013 com del 2014, ho vam incorpo-
rar a la Llei de mesures en forma d’esmenes, i venim i 
venim insistint de forma reiterada perquè entenem que 
és un dels aspectes fonamentals per al futur del procés 
que estem impulsant com a país, i és un aspecte fona-
mental per al futur de la transició nacional cap a la in-
dependència del nostre país.

Els catalanes i les catalanes formem part i volem cons-
truir un país seriós, que durant les últimes dècades ha 
anat construint estructures d’estat en l’àmbit comuni-
catiu, en l’àmbit sanitari, en l’àmbit educatiu del qual 
els catalans ens sentim molt orgullosos, que han tingut 
una valoració molt satisfactòria per part dels ciutadans 
d’este país, i que continuar impulsant estes estructu-
res d’estat no només fan que Catalunya té unes insti-
tucions molt més modernes, molt més democràtiques, 
molt més properes a la seua realitat i a les seus neces-
sitats i molt més eficients, sinó que, a més a més, ens 
hem de preparar i ens hem de permetre esta transició 
nacional cap a la futura proclamació de la república 
Catalana si així ho volen els ciutadans del nostre país 
el proper 27 de setembre.

Per tant, és importantíssim assegurar i garantir des del 
Govern de Catalunya, des de les institucions del nos-
tre país, que portarem a terme esta transició amb se-
guretat, amb garanties, transmetent de cara a la comu-
nitat internacional que estem fent els coses ben fetes, 
i per este motiu insistim una vegada més que es com-
pleixin estos compromisos i que es comuniquin de la 
forma més adequada possible a la ciutadania per ga-
rantir esta tranquil·litat i esta seguretat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Atès que no s’han presentat esmenes, passem direc-
tament al torn d’intervencions per fixar el posiciona-
ment. Té la paraula, en primer lloc, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, l’il·lustre senyor Maurici Lu-
cena.
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Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, diputats, dipu-
tades, bé, ens trobem davant l’enèsima moció, reso-
lució, etcètera, sobre el mateix tema, les estructures 
d’estat. Això sí, convé recordar que vostès estan fent 
això que deia un amic meu «geometria a l’espai», és 
a dir, convé que recapitulem i ens situem en el mo-
ment de la discussió en què estem; vam tenir un debat 
pressupostari, vostès, després de molt pensar-s’ho, els 
diputats d’Esquerra Republicana van dir..., no seria la 
primera vegada que diuen una cosa i fan la contrària, 
però van dir que només donarien estabilitat parlamen-
tària a Convergència i Unió i al president Mas si es 
complia un pla seriós d’estructures d’estat que vostès 
traduïen en una sèrie d’esmenes a la Llei de mesures, 
és a dir, al debat pressupostari, i va resultar que no el 
Tribunal Constitucional, sinó el catalaníssim Consell 
de Garanties Estatutàries, tot allò que vostès van pro-
posar, ho va tombar de manera contundent. Dit d’una 
altra manera, l’acord suposat que justificava el recol-
zament d’Esquerra Republicana al president Mas, 
doncs, es va buidar de contingut.

Això és la realitat del que va passar; vostès ho van 
subs tituir per una cosa etèria que no significa res, que 
són plans directors, i ara vostès estan parlant de plans 
directors per molt que la moció digui el que literal-
ment diu, que tampoc és massa. Aquí també podríem 
aprofitar aquest debat perquè ens expliquessin vostès 
quin és el perímetre exacte que abasten les estructures 
d’estat. Ho dic perquè el president Mas, no sé si en un 
excés d’eufòria, va arribar a dir un dia que els estancs, 
és a dir, aquelles tendes on es ven tabac, eren estruc-
tures de país, que entenc que és sinònim d’estructu-
res d’estat. Per tant, les estructures d’estat de què vos-
tès parlen d’entrada costa una mica entendre què són 
exactament.

A banda de tot això, nosaltres voldríem fer notar que 
vostès i Convergència i Unió estan en un procés de pu-
ra gesticulació, perquè vostès saben comptar, saben 
sumar, saben restar i veient el resultats de les darre-
res eleccions, les municipals, les europees, i també de 
la pseudoconsulta del 9 de novembre, vostès, que són 
persones intel·ligents, saben que a curt i mig termini 
no hi ha majoria social suficient a Catalunya per abor-
dar una empresa de l’envergadura que representa la 
secessió d’un territori en un estat membre de la Unió 
Europea, de l’àrea euro, al segle XXI. I per tant, ho di-
ré de manera molt crua, vostès estan mantenint una 
ficció, estan enganyant, perquè estan intentant fer veu-
re que el projecte que defensen, que d’altra banda és 
molt legítim, es pot aconseguir amb uns terminis que 
és impossible d’aconseguir.

I, sobretot, tornant a la literalitat de la moció que vos-
tès presenten, els anuncio que votarem en contra sim-
plement perquè el que diuen, exactament, no se sap 
molt bé a què es refereix. Vostès aquí parlen que el 
comissionat –que, per cert, també hauria de justificar 
quina és la seva funció com a comissionat– ha de des-
plegar uns plans directors que han estat tan buits de 
contingut que ara sí són constitucionals i estatutaris, 
però que no ho eren en la seva versió original, i, sobre-
tot, com els dic, perquè vostès estan intentant explicar 

que el que volen fer, doncs, malauradament o afortu-
nadament, en les actuals circumstàncies no es pot fer 
i, per tant, des del punt de vista polític i també ètic, 
nosaltres ens veiem obligats a oposar-nos i a denun-
ciar la ficció que segueixen intentant mantenir i que 
entenc que serà un altre capítol de diversos que tin-
drem fins d’aquí a final de legislatura, és a dir, que els 
propers plens suposo que tornarem a votar mo cions 
semblants.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputats i dipu-
tades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, per posicionar el Grup Parlamentari del Partit 
Popular amb relació a aquesta moció. I, miri, aquesta 
moció té tres punts i els diré que el posicionament del 
nostre grup parlamentari amb relació a aquests tres 
punts serà sí, sí i sí: sí a Catalunya, sí a Espanya i sí 
a Europa; per tant, això vol dir que votarem no, no i 
no. Perquè, en definitiva, les eleccions el 27 de setem-
bre no seran com pretén, s’imagina, es creu el senyor 
Salvadó, per canviar de país, sinó que seran, afortu-
nadament, per canviar de Govern, i especialment per 
canviar el conseller de la Presidència., especialment, 
també el president de la Generalitat. I aquesta és la re-
alitat, i tot allò que vostès vulguin explicar no s’ajusta 
a la realitat, i vostès ho saben. Una altra cosa és que 
la realitat a vostès no els convé, a vostès no els agra-
da i, per tant, han de fer veure una altra cosa, i pre-
senten aquestes mocions perquè, home, el Consell de 
Garanties Estatutàries, per cert, amb una ponència del 
senyor Joan Ridao, que jo no sé si vostès recorden les 
seves responsabilitats, i per un acord unànime deci-
deixen que les estructures d’estat no hi caben, a l’or-
denament jurídic català. I com que a vostès la realitat 
no els agrada, intenten entretenir el Parlament i entre-
tenir l’opinió pública explicant-los altres coses que no 
s’ajusten a la realitat.

Però, mirin, la realitat és aquesta i, per tant, el nostre 
grup els votarà no a mentir més del que ja fan; no a 
explicar uns suposats ofecs competencials i ofecs eco-
nòmics, que, d’altra banda, no entenen gairebé enlloc, 
i especialment on no ho entenen, doncs, mirin, per 
exemple, és a Roma, a Viena, a Àustria, al Vaticà, a 
Lisboa i en altres indrets on van a queixar-se que estan 
ofegats, però lloguen magnífiques seus per ubicar-hi 
magnífiques delegacions sense absolutament cap me-
na de competència. I això no cola, això no s’ho creu 
ningú –ningú– i, per tant, no els podem votar.

No els podem votar tampoc accelerar la realització 
d’unes estructures d’estat quan vostès pretenen enga-
nyar la gent dient «no, si només el que volem és que 
la gent voti i que la gent es compti». Doncs, esperin-se 
a guanyar, esperin-se que els resultats siguin els que 
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vostès volen, si no, per què han de fer una cosa que 
igual després els ciutadans els diuen que no cal fer-la? 
Perquè vostès saben que el que estan fent, en el fons, 
és enganyar als catalans.

I també els diem no a demanar la implementació de 
les mesures del Consell de la Transició Nacional, i 
especialment en aquest ordre, no?, implementar-les i 
després que les vinguin a explicar al Parlament. No, 
mirin, en tot cas, primer que les vinguin a explicar al 
Parlament, perquè les que coneixem les coneixem a 
través d’una filtració a través dels mitjans de comuni-
cació, no perquè les hagin fet públiques, perquè no són 
públiques. El Govern més transparent del món mundi-
al és incapaç de fer públiques totes aquelles mesures 
del Consell de la Transició Nacional que es volen im-
plementar i pretenen que al Parlament donem suport 
a la seva execució sense conèixer-les, doncs, la nostra 
resposta és i ha de ser necessàriament no.

I, per cert, el nostre posicionament no és un posiciona-
ment contra Catalunya, és contra... (La presidenta re
tira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua par
lant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Ven-
drell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Quatre consideracions sobre 
aquesta moció del Grup d’Esquerra Republicana. Pri-
mera consideració. És una moció i un argumentari que 
ha estat reiteratiu al llarg d’aquesta legislatura que ara 
acaba, i que té un caràcter evidentment preelectoral, 
si voleu legítimament preelectoral, però que és això; 
creiem que té un escàs valor polític, de força política, 
amb relació al que planteja.

La segona qüestió, lligada amb la primera, és la para-
doxa d’això de les estructures d’estat, del mantra de les 
estructures d’estat. Aquesta legislatura és la legislatura 
que més s’ha parlat d’estructures d’estat i en què més 
s’han afeblit les estructures d’estat realment existents 
–mala venda de la gestió d’Aigües Ter Llobregat, dels 
Túnels del Cadí; ho hem reiterat també moltes vega-
des en aquest Parlament. I a la vegada unes estructures 
d’estat que no han acabat mai d’arribar. Perquè, exacta-
ment, quines són les estructures d’estat que s’han fet? 
Perquè la Llei de cossos tributaris, ho dèiem l’altre dia, 
és això, una llei de cossos tributaris, que es pot preveu-
re el seu desplegament posterior, però aquí s’ha quedat.

Tercera constatació. El primer punt parla de denunciar 
i difondre la naturalesa i les conseqüències de l’ofec 
competencial i econòmic que pateix el nostre país. És 
evident que en això té moltíssima responsabilitat el 
Govern del Partit Popular, per exemple al parlar de la 
distribució del dèficit. 

Presidenta, no sé què passa que no se’m veu el..., jo 
no veig el temps. (Veus de fons.) Tinc argumentari per 
parlar molta estona; no hi ha problema. 

Doncs, els deia això. Però hi ha un element fonamen-
tal en aquest ofec competencial que pateix Catalunya: 
la Llei d’estabilitat pressupostària de l’Estat, i tam-
bé la Llei d’estabilitat pressupostària de la Generali-
tat, les polítiques d’austeritat aprovades per Brussel·les 
i impulsades amb entusiasme pel Govern de l’Estat es-
panyol i també pel Govern català; un marc econòmic i 
de política econòmica que ha estat acceptat també pel 
Govern de la Generalitat.

El Govern del PP té responsabilitats en aquest ofec 
competencial? Segur, només cal veure els recursos pre-
sentats davant del Tribunal Constitucional, la impossi-
bilitat de tirar endavant els tributs propis, etcètera. Pe-
rò hi ha un marc econòmic, acceptat especialment per 
Convergència i Unió amb les lleis d’estabilitat pressu-
postària, que també hi contribueix. Per tant, aquest se-
ria el posicionament amb relació al primer punt.

I quart posicionament, quarta qüestió. Mirin, estem a 
finals de legislatura, no?, és a dir, queden dos plens i 
un mes i escaig. Jo no sé quins plans directors, perquè 
al final això ha quedat reduït, després del dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries, en plans directors. 
No sé exactament què és el que ens presentaran.

Nosaltres som partidaris i favorables de les estructu-
res d’estat, som partidaris i favorables que Catalunya 
pugui iniciar un procés constituent, però per fer les 
coses, i m’agafo al que diu el Consell de Garanties Es-
tatutàries, cal fer-les bé, cal anar de la llei a la llei, cal 
fer-ho bé. I per fer-ho bé hi ha un element fonamental: 
cal un mandat democràtic clar per part de la ciutada-
nia de Catalunya. No per córrer més ara, a dos plens 
i poc més d’un mes del final de la legislatura, avança-
rem més de pressa en aquest procés constituent. Per 
això, els deia, cal un mandat democràtic de la ciuta-
dania, perquè, si no, tot això és boira, és foc d’ence-
nalls, són estructures fantasmagòriques que no tenen 
una legitimitat democràtica real, però és que a més a 
més tampoc no la tenen jurídica en aquests moments. 
I vostès, i el Govern i la majoria actual de Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana, s’han caracteritzat, 
com els deia, no només per fer estructures d’estat sinó 
per desmantellar les estructures d’estat realment exis-
tents, com hem pogut veure en aquest debat sobre la 
sanitat d’aquests dies.

Gràcies.

La presidenta

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

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Conseller, senyores i senyors di-
putats, començaré llegint el títol de la moció: «Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les dis-
posicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la 
Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives.» Ens trobem davant d’un al-
tre..., no sé com anomenar-lo, incunable, infumable, 
no ho sé, no sé com dir-ho, de la mà d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. 
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Estem en campanya, s’ha dit i és ben clar; només lle-
gint l’exposició de motius de la moció n’hi ha prou per 
saber-ho: apologia del greuge, contuberni de l’Estat, 
conjunció de les forces antidemocràtiques de l’Estat 
per escanyar els catalans. El mateix de sempre, false-
dat sobre falsedat. 

Asfixia econòmica, diuen, i fa temps que ho estan di-
ent des d’Esquerra Republicana, potser fa anys, però 
sense reconèixer en cap moment que Esquerra Repu-
blicana de Catalunya precisament va donar suport al 
Congrés dels Diputats al sistema actual de finança-
ment autonòmic, a aquest que tant ens escanya. Cap 
reconeixement de responsabilitat, cap mena d’autocrí-
tica. Seguim en campanya. La culpa sempre és d’al-
tres, tenim pressa, i, com que tenim pressa, atiem la 
propaganda i ens hi posem. 

Perquè si agafem el primer punt de la moció, doncs, 
està ben clar: denunciar i difondre la naturalesa d’a-
quest ofec competencial i econòmic que pateix Cata-
lunya per part de l’Estat opressor, aquest estat que tant 
ens escanya i que tant ens ofega, i les seves afecta-
cions socials sobre la ciutadania. 

Nosaltres, el Parlament de Catalunya, vostès, decidim, 
decideixen. Vostès han decidit, han decidit via pres-
supostos, i a més amb molt protagonisme, via llei de 
mesures; vostès han decidit retallar i han prioritzat la 
parafernàlia propagandística que dóna suport a la se-
va voluntat de trencament; que presenten a més a més 
com a hegemònica quan, ho saben, ho sabem tots, és 
clarament minoritària, com molt aviat, n’estic ben se-
gur, doncs, quedarà demostrat, quedarà demostrat en 
aquest intent, en aquest nou intent de plebiscit amb 
què ens amenacen, no només vostès sinó també el ma-
teix president de la Generalitat. El que canviarà aquest 
plebiscit d’una vegada per totes són les majories en 
aquest Parlament. N’estem segurs. 

Crida l’atenció que la disposició addicional vint-i-une-
na de la Llei de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives, que figura al títol de la interpel·lació i de la 
moció subsegüent, desapareix del text dispositiu de 
la moció. Potser l’única disposició addicional que fa 
clarament referència a una competència pròpia del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, que fa referèn-
cia als ferrocarrils de la Generalitat.

La resta, un cop més, propaganda i fer volar coloms. 
Amb aquest mantra de l’Estat –no sé si dir-li «de la se-
nyoreta Pepis»– que ens volen vendre com la solució 
de tots els mals. Vostès segueixen vivint dins del seu 
Matrix, en el seu món paral·lel. 

Nosaltres els direm no, perquè encara toquem de peus 
a terra; perquè, li ho hem de dir, nosaltres no vivim en 
aquest Matrix, nosaltres no som d’eixe món.

Gràcies, presidenta, conseller, senyores i senyors di-
putats.

La presidenta 

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet... (Pausa.) El senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibàñez

Bé, ha passat el temps i han passat..., gairebé farà aviat 
tres anys de legislatura, del Pacte per la llibertat que 
havia de posar les bases de no sé quantes estructures 
d’estat, que a dia d’avui poques d’elles han entrat en 
funcionament, algunes només pensades i teoritzades, i 
algunes ni tan sols tocades. I això és una decepció en 
tota regla, d’allò que havia de ser el contingut nuclear 
d’un pacte que ens ha costat, d’altra banda, retallades 
pressupostàries, que ens ha costat un aprimament del 
sector públic, que ens ha costat bastants acataments, 
però que, en canvi, no ha sabut desplegar, i aquí en 
són responsables dos partits, aquell cor nuclear de la 
construcció, almenys a l’ombra, de les estructures del 
que havia de ser un nou estat, almenys aquelles bà-
siques que s’havien de necessitar els primers dies.

Va passar ja fa molt de temps el temps, ja fa molta es-
tona, del memorial de greuges, de les manifestacions 
de la Plataforma pel Dret a Decidir contra la manca 
d’inversió en infraestructures, contra la retallada de 
l’Estatut, de la queixa permanent contra l’Estat espa-
nyol. Va assumir la majoria de la població de Cata-
lunya que hi havia un maltractament sistemàtic con-
tra Catalunya, que continua avui en dia, que respon a 
un projecte nacional espanyolitzador, però que també 
respon a una voluntat d’ofegament contra les autono-
mies en general i contra l’autonomia catalana segura-
ment en particular, contra el nacionalisme català en 
particular. Aquella època, aquell maltractament com-
partit pel Govern Zapatero i que després és reblat pel 
Govern de Rajoy va guanyar arguments, va guanyar 
legitimitat, aquest discurs, però ja va passar fa temps 
l’època de la queixa i el memorial de greuges. 

Ha passat també, i ja va passar a partir del 9 de no-
vembre, després del 9 de novembre, el temps d’acumu-
lar legitimitat democràtica entorn del dret a decidir i 
de la impossibilitat d’efectuar-lo en un estat que no no-
més no dialoga, sinó que se’n fot, que es burla de qui 
pretén exercir la democràcia en qualsevol de les seves 
formes que posin en qüestió la seva hegemonia i el seu 
domini polític a tot arreu, en totes les qüestions.

Aquell temps va passar amb el 9 de novembre. Si algú 
volia fer explotar als morros de l’Estat espanyol aque-
lla sordesa, aquella ceguera, la legitimitat intervingu-
da i prohibida del dret a decidir, hauria d’haver convo-
cat eleccions després del 9 de novembre, al març, com 
reclamàvem des de la Candidatura d’Unitat Popular; 
llavors era el moment que hagués entès tot el món que 
era una resposta a la prohibició de les eleccions del re-
ferèndum del 9 de novembre. Però no, es van posposar 
aquestes eleccions fins a un indeterminat 27 de setem-
bre, després d’aquest estiu. 

I ara de què és temps? D’insistir a construir estructu-
res d’estat que si no han estat pensades i fetes fins ara 
no hi haurà temps de pensar-les i fer-les aquest estiu, 
com tampoc n’hi havia a partir del març? No era, no 
és el temps de pensar aquestes estructures d’estat. Ara 
ja no. El que no s’hagi fet fins ara ja no es farà d’aquí 
al setembre.

Ara és temps, per contra, de preparar la ruptura demo-
cràtica que ha d’emanar d’unes eleccions que necessi-
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tem com l’aigua que no siguin normals, que no siguin 
autonòmiques, que és el que pretenen aquells que vo-
len que res no canviï, que seguim acatant retallades, 
que seguim acatant mesures financeres, que seguim 
pagant als bancs, que seguim en mans de la troica, que 
seguim sense drets democràtics, que seguim amb ins-
titucions intervingudes. Aquells que volen que res no 
canviï, perquè ja els va bé, perquè ja treuen prou be-
neficis, els de les seves classes, els dels seus grups so-
cials, ja treuen prou beneficis, aquells, volen eleccions 
normals; nosaltres les hem de voler anormals, excep-
cionals, plebiscitàries sobre la independència, consti-
tuents de la nova república catalana.

I, per tant, necessitem un govern que estigui preparant 
l’escenari del 28 de setembre, quan emani de forma 
absolutament majoritària d’aquest Parlament, perquè 
ha de ser una majoria clara i meridiana, el mandat po-
pular d’iniciar un procés constituent català sobirà, de 
definir; és a dir, el pas del procés sobiranista que dei-
xa enrere el memorial de greuges, que deixa enrere la 
recerca de la legitimitat del dret a decidir, i es posa a 
parlar de desnonaments, de com i quan atura desno-
naments, perquè..., de desnonaments i de totes les me-
sures que necessitem –institucionals, democràtiques, 
socials, financeres, econòmiques– per bastir una repu-
blicà justa.

El primer favor, a més a més, hauria estat..., però ja no 
tindré temps. Per tant, ho deixo aquí.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Jo sóc d’aquest món, eh?, i em sembla 
que l’informe del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria ens 
dóna una dada que és objectiva, que no té res a veu-
re amb les dels debats: que durant la crisi han cres-
cut tres punts del PIB, perquè tenen el Fons de reserva 
de les pensions i les prestacions d’atur; pel dèficit que 
s’exigeix a les comunitats autònomes, entre elles Cata-
lunya, s’ha hagut de baixar més de dos punts del PIB, 
per tant, en els serveis basics.

Dic això perquè el primer punt continua sent total-
ment vigent, a més hi ha un incompliment estatuta-
ri, que és constitucional, del nou model de finança-
ment que s’havia de començar el 2014. Per això jo li 
donaré suport en aquest punt.

Amb relació als dos altres punts, probablement era le-
gítim, com diu el Consell de Garanties Estatutàries, 
preparar les estructures d’estat, perquè, de fet, aquest 
Parlament és majoritàriament sobiranista. Els dipu-
tats van donar per tancat amb els vots dels ciutadans 
el model autonòmic, i, per tant, era legítim preparar 
les estructures d’estat, per descomptat, només faltaria.

Bé, i en tot cas ara estem davant d’una nova conte-
sa que decidirà quin model autonòmic o d’estat volen. 
I, per tant, en els dos altres punts m’abstindré en el re-
dactat que vostès han fet.

La presidenta

Té la paraula en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió l’il·lustre senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyora presidenta. Consellers, con-
seller, diputats, diputades, estem totalment d’acord, 
estem preparats, el Govern hi està totalment compro-
mès, el president ho ha dit diverses vegades, el conse-
ller també ho va dir clarament en la seva interpel·lació; 
és un compromís en aquest sentit clar per part del Go-
vern. Ara toca fer pedagogia, ara toca explicar molt 
bé –molt bé–, doncs, quines són les diferents opcions, 
quines són les diferents opcions, legítimes, de cara al 
27 de setembre.

Òbviament, el Consell de Garanties Estatutàries va 
avaluar i va incorporar i va fer unes recomanacions 
que van ser incorporades en aquest tràmit de la llei. 
Així va ser. Per tant, ho volem fer bé, ho volem fer bé 
perquè ho volem fer possible. Aquesta és l’acció de go-
vern, aquesta és la nostra voluntat, aquesta és la nostra 
força. Per tant, senyor Salvadó, li votarem a favor de la 
moció, com no podia ser d’altra manera i com va que-
dar palès també en la interpel·lació de l’altre dia amb 
el mateix conseller.

Fer algunes consideracions de les diferents interven-
cions dels diferents diputats. Senyor Vendrell, jo crec 
que se li ha de reclamar definició i que surtin d’aques-
ta indefinició del seu grup parlamentari, d’Iniciativa 
per Catalunya Verds. En aquests moments cal defini-
ció de «sí» o «no», de si hi estan a favor o no hi estan a 
favor. No posar..., això d’Aigües Ter Llobregat no toca. 
S’ha de dir: estan a favor de les estructures d’estat o 
no estan a favor de les estructures d’estat. I és el punt 
a què s’ha arribat.

Senyors de Ciutadans, jo, quan era petit, hi havia 
aquella frase: «No hi ha res que s’assembli més a un 
espanyol d’esquerres que un espanyol de dretes.» Ara 
podríem dir: «No hi ha res que s’assembli més a un 
e spanyol d’esquerres o un espanyol de dretes que 
un espanyol de Ciutadans.» I aquest és el discurs que 
veiem aquí, que coincideixen tots tres, d’una forma le-
gítima, i cada cop és més evident, doncs, quin és el 
seu discurs, quin és el seu posicionament.

Senyor Lucena, jo no sé si vostè té una bola de vidre 
que ja augura quin serà el resultat de les pròximes 
eleccions respecte, en aquest sentit, al dret a decidir i 
a la voluntat del poble de Catalunya de poder ser ex-
pressat lliurement. I el resultat serà curós. I seran elec-
cions, com molt bé reconeix el senyor Rodríguez, del 
Partit Popular, plebiscitàries.

El senyor Rodríguez ens deia: «Jo votaré “no, no i 
no”.» Doncs, estem molt contents que vostè pugui vo-
tar «no, no i no», perquè nosaltres, i aquest grup, i 
aquest diputat, defensarem el «sí, sí i sí».

Moltes gràcies, senyora presidenta.

(Alguns aplaudiments. Remor de veus i rialles.)
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La presidenta

Cridem a votació.

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

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions.

La presidenta

Té trenta segons.

(Remor de veus.)

Santi Rodríguez i Serra

Trenta segons en silenci, no?

La presidenta

Sí, sí, no comenci.

(Pausa.)

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. És per les al·lusions del senyor Batet, 
en el sentit que o no m’ha escoltat –que és el més proba-
ble– o no m’ha sentit bé, perquè li he dit que el nostre 
posicionament era «sí, sí i sí»: sí a Catalunya, sí a Espa-
nya i sí a Europa en aquesta moció; i això es tradueix en 
un «no, no i no» a la moció. Però vostè no pateixi, que 
si el 27 de setembre hi han eleccions de veritat el nostre 
partit votarà «sí, sí i sí» a fer fora Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana del Govern de la Generalitat.

(Veus de «Molt bé!» Alguns aplaudiments. Pausa.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció.

Votem la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 45 en contra i 15 
abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans de 
comunicació (tram. 302-00299/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
mitjans de comunicació. Presentada pel Grup de Ciu-
tadans, té la paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

(Remor de veus. Pausa.)

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, recordarán ustedes que hicimos una interpelación 

sobre los medios de comunicación en Cataluña, y es 
una interpelación (persisteix la remor de veus), era una 
interpelación en la que nosotros anunciábamos que es-
tábamos en desacuerdo con la forma como se gestio-
na la política de medios de comunicación... Perdón, es 
que creo que..., no sé si hemos de empezar ya... ¿Si-
go? (Pausa. La presidenta intervé sense fer ús del mi
cròfon.) Sí, pero es que como no hay silencio y...

La presidenta

Un moment, senyor diputat, esperi un moment.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, gracias.

La presidenta

Li paro el temps i..., que hi hagi silenci. (Pausa.) Ja 
pot, ara sí.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. No, decía que nuestra interpelación era lógi-
ca, en el sentido de que cuestionaba, traía aquí al he-
miciclo la espinosa cuestión de la gestión de los me-
dios de comunicación por el Gobierno de Cataluña. 
Como miembro de la Comisión de Control de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, vemos mes 
tras mes que estamos reprochando a la corporació la 
gestión que hace de los medios de comunicación por 
su falta de objetividad y por su falta de neutralidad y 
de pluralismo político. Y así es mes tras mes, mes tras 
mes... Los responsables de la corporació nos dicen, 
pues, poco menos que lo que decimos no saben a qué 
viene, pero lo cierto es que las críticas se repiten una y 
otra vez, y además son bastante unánimes por parte de 
todos los medios de comunicación.

Habida cuenta de cómo nos estamos encontrando mes 
tras mes con estos asuntos sobre la mesa y la falta de 
solución, nosotros hemos traído aquí una moción que 
esperamos que consiga el apoyo de varios de los gru-
pos que están en la cámara, porque al final lo único 
que estamos pidiendo en esta moción es que se sea 
escrupuloso en la gestión de los medios de comuni-
cación y en procurar su neutralidad y su objetividad. 
Y también queremos que se sea escrupuloso en las 
subvenciones que se conceden a los medios de comu-
nicación privados, que no deberían estar subvencio-
nados. Y también pedimos que se sea escrupuloso en 
la publicidad que se otorga a los medios de comuni-
cación privados, porque es una forma encubierta de 
financiación, y queremos que la publicidad se otor-
gue de forma transparente y que todos los ciudadanos 
puedan saber por qué o a qué medios se está otorgan-
do un mayor número de publicidad. También pedimos 
en esta moción que se sepa cuáles son los periódicos 
a los que, digamos, el Gobierno distingue con sus fa-
vores, cuáles compra masivamente, dónde los distri-
buye, si esa es una forma encubierta, también, de fi-
nanciación.
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Por eso digo que en una democracia todos los grupos 
que estamos aquí deberíamos estar conformes con to-
da medida que suponga garantizar la neutralidad de 
los medios de comunicación y el buen uso de los re-
cursos públicos, para no comprar voluntades en los 
medios de comunicación. Iniciábamos nuestra inter-
pelación recordando que había 7,2 millones de euros 
para los medios catalanes a la espera del 27 de sep-
tiembre. Estamos en un proceso que pronto va a cul-
minar, un proceso político que va a culminar en unas 
elecciones el próximo 27 de septiembre, y no quere-
mos que el Gobierno haga uso torticero de los me-
dios de comunicación, y que destine más dinero, y que 
compre voluntades, y que compre la colaboración gra-
tuita de los medios de comunicación.

En la segunda intervención especificaremos cuáles 
han sido las enmiendas que hemos admitido en nues-
tra moción. Agradecemos tanto a Iniciativa como al 
Partido Socialista su colaboración, porque yo creo que 
en definitiva es un tema que nos importa y nos atañe 
a todos, a todos los partidos políticos y, desde luego, a 
toda la ciudadanía.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula la il-
lustre senyora Marta Ribas, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Evidentment, partim de concep-
tes ben diferents respecte a Ciutadans sobre què és el 
que han de fer els mitjans de comunicació públics de 
Catalunya, fins i tot sobre què és el que han de fer els 
mitjans de comunicació privats a Catalunya, i sobre 
quin és el paper de l’Administració de Catalunya res-
pecte d’aquests mitjans de comunicació; partim, diria 
que de punts pràcticament oposats. Però, evidentment, 
nosaltres també som dels que estem reivindicant un 
escrupolós compliment del pluralisme per part dels 
mitjans de comunicació a Catalunya. També els de 
l’Estat –també els de l’Estat–, i allà on toca ho recla-
mem. Però aquí pertoca reclamar-ho als mitjans de 
comunicació a Catalunya.

I tenen un curiós concepte del compliment del man-
dat estatutari del pluralisme, darrerament, des dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya. Els en 
posaré exemples que segurament són molt diferents 
dels que hauria posat el Grup de Ciutadans. Sobre el 
.CAT de salut, per exemple; sobre el .CAT postmunici-
pals; sobre el .CAT d’ahir, fins i tot, en què només hi 
havia una veu d’Unió, la del sector «llista president», 
no l’altre. O sobre les múltiples tertúlies, programes 
de TV3, del 3/24, de Catalunya Ràdio, de pràctic mo-
nocolor polític o monocolor temàtic. O sobre el pro-
grama d’economia que li donem al neolliberal Xavier 
Sala i Martín perquè ens ensenyi què és l’economia 
a la gent de Catalunya. Bé, sembla que se li gira fei-
na al president del Consell de Govern de la Corpora-
ció, Brauli Duart, si ara cada vegada que hi ha alguna 
queixa de pluralisme fa una carta, com ha fet a l’al-
calde de la Seu, al senyor Batalla, perquè n’hauria de 

fer unes quantes, d’uns quants dels programes de què 
molts ens hem queixat.

També nosaltres ens queixem sobre el paper que es-
tà fent darrerament el CAC. El CAC hauria de ser, 
doncs, aquella estructura d’estat, precisament estruc-
tura que només tenim a Catalunya i que reivindiquem 
que ha de ser i continuar sent i fer un bon paper, i que 
hauria de fer aquest paper independent. Però, clar, la 
solució real passaria per modificar les lleis audiovi-
suals que estan en tramitació en aquesta cambra, con-
gelades, que deuen estar, suposem, en aquell mateix 
calaix en què hi ha la DUI i les granotes del president, 
perquè aquí no se la veu. Se’ls va acabar la pressa a 
tramitar aquestes lleis quan van veure que no els seria 
fàcil evitar el debat sobre el pluralisme, segurament, 
i quan allò que realment els corria pressa ja van fer-
ho per una altra via, com és la Llei de mesures fiscals 
i financeres d’enguany, en què ja van modificar allà 
el que s’entén per «emissió en cadena» de les televisi-
ons locals, permetent així que El Punt TV tingui ca-
dena nacional a través de llicències locals. El passat 
29 de maig el president del CAC ens ho reconeixia a 
la Comissió de Control de la Corporació, ens reconei-
xia que l’únic efecte immediat d’aquest canvi legisla-
tiu, per la porta del darrere, va ser l’arxiu de l’expe-
dient que tenien obert des del CAC per aquest tema a 
El Punt Avui Televisió. O també s’hauria d’haver pro-
nunciat segurament molt diferentment, el CAC, res-
pecte al lloguer d’EDC, Grup Godó, de part del seu 
múltiplex, eh?, per part de la corporació, el lloguer a 
Godó. «Per excepcionalitat», van dir, quan Godó ha 
incomplert flagrantment les condicions amb què se li 
va adjudicar aquest múltiplex.

Mirin, per tots aquests motius, per defensar l’escrupo-
lositat del compliment del mandat del pluralisme, el 
paper independent que ha de fer el CAC, per temes 
de transparència en la contractació de publicitat insti-
tucional i de compra d’exemplars dels diaris per part 
del Govern, també coincidirem amb Ciutadans en els 
punts d’aquesta moció.

Evidentment, per afeblir una estructura d’estat, com 
és el CAC o com és la corporació, no ens hi trobaran 
mai, ni tampoc per suprimir absolutament les ajudes 
als mitjans privats, que vol dir suprimir les ajudes per 
emetre o publicar en català. Tot i que no ho posin és 
això el que intenten fer vostès amb la seva moció, i 
aquí, a Iniciativa i a Esquerra Unida, no ens hi troba-
ran.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Socialista, la il·lus-
tríssima senyora Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies, presidenta. Diputats i diputades, algunes 
línies de les esmenes que nosaltres hem introduït al 
text de la moció de Ciutadans, ja les ha apuntades 
també la diputada Marta Ribas. 

Nosaltres hem fet una esmena en el punt 1, on la moció 
inicial de Ciutadans demanava la supressió del CAC, 
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un organisme estatutari, i nosaltres, aquí... (Veus de 
fons.) El què...? (Veus de fons.) Que li he salvat la vida? 
No, jo no li salvo la vida, jo defenso els meus planteja-
ments, i ho faig en el marc d’un hemicicle democràtic 
i de la comissió de control, com bé sap, Sergi.

Llavors, nosaltres, aquí, el que hem fet és introduir 
una esmena en la qual apuntem, doncs, que no es pot 
derogar un organisme estatutari, però, per altra ban-
da..., i no ho dic jo, sinó que ho va dir el que havia 
estat el primer president de l’organisme, en Francesc 
Codina, que va haver de recordar al Govern que no 
utilitzés el CAC per tapar les vergonyes del Govern, 
i li ho va recordar en el quinzè aniversari del CAC. 
Per tant, tal com nosaltres hem demanat en nombroses 
ocasions a la comissió de control, el que volem és que 
aquest organisme es dediqui a defensar el pluralisme 
territorial, polític, ideològic i de gènere, i que no no-
més ho faci analitzant els telenotícies on sortim ben 
parats, sinó que també tingui en compte els programes 
que generen opinió pública, on hi ha debats polítics, 
on surten determinats territoris, com va recordar l’al-
tre dia l’Òscar Ordeig o com jo vaig haver de fer di-
rectament amb una trucada al president de la televisió 
quan va sortir la ciutat de Santa Coloma de Grame-
net amb una imatge totalment esbiaixada amb relació 
a un prostíbul de xineses que havien desmantellat. Per 
tant, quan parlem de pluralisme, no només parlem del 
monotema de debat en aquest Parlament, sinó també 
de la presència de les dones, de com es presenten els 
territoris i altres aspectes, que és el que nosaltres hem 
volgut recollir en aquesta esmena.

També hem fet una esmena, que se’ns ha acceptada, 
en el punt 2, que és instar el CAC a enviar al Parla-
ment un informe específic, de caràcter trimestral, so-
bre el compliment dels principis de pluralisme polític 
i de la diversitat de veus en els espais de debat i tertú-
lies, tal com apuntava.

Evidentment, aquesta moció és una mena de calaix de 
sastre, on també es demana la reducció anual del 25 
per cent del pressupost de la Generalitat als mitjans 
de comunicació públics, i que nosaltres a això hi vo-
tarem en contra, perquè, precisament, en la majoria 
de debats, el que hem defensat és que la corporació 
tingui els mitjans necessaris per poder garantir una 
programació de qualitat i, al mateix temps, ser mo-
tor del sector audiovisual. Per tant, aquí, també vo-
tarem en contra d’aquest punt, així com també de la 
supressió de les subvencions als mitjans de comuni-
cació privats.

Nosaltres, aquí, fèiem una esmena, que no ha estat 
acceptada, on demanàvem la possibilitat de crear un 
organisme que es dediqués a vetllar per la pluralitat, 
quant a l’accés als diferents mitjans públics, aquest ti-
pus de subvencions, i que, per tant, poguessin tenir, 
doncs, els resultats d’aquestes convocatòries. En tant 
que aquesta esmena no ha estat acceptada, a aquest 
punt hi votarem en contra.

I votarem a favor del cinquè i del sisè, amb l’esmena 
que, en aquest cas, ha introduït Iniciativa - Esquerra 
Unida i Alternativa.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom d’Es-
querra Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Ser-
gi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, presidenta. Bé. Crec que avui donaria per fer 
una intervenció molt curta, dient: «Escolti, nosaltres 
votarem que no, perquè ens estimem els mitjans pú-
blics d’aquest país.» I ja hauríem acabat. Ho detallo 
una mica més, però, al final, la conclusió serà aquesta 
que ja avançava.

Crec que la part més interessant són el punt 1 i el punt 2 
de la moció. Perquè el punt 1 diu: «Derogar la llei del 
CAC» i, per tant, acabar amb el CAC, l’única autoritat 
independent de regulació de comunicació de l’Estat, 
si no comptem, doncs, allò que té Andalusia, que és 
molt més petit. I el punt 2 deia: «Solicitar un escrito.» 
Al CAC, no? I al punt 1 ens quedàvem sense CAC i 
al punt 2 li demanàvem un informe. I aquesta trobo 
que és una part molt interessant, que és bo, perquè en-
tenc que, si el CAC ja ha desaparegut i vostè li demana 
un informe sobre pluralitat, entenc que li devia dema-
nar al conseller Homs l’informe sobre pluralitat, i si li 
demana l’informe a una part estic gairebé segur –se-
gur, segur– que, quan li porti l’informe, l’informe no 
li agradarà, perquè dirà que no té credibilitat. Per tant, 
quan jo deia que el PSC l’havia salvat una mica, ho 
deia, bàsicament, per això, perquè li fan una proposta 
que és, doncs, no carregar-se el CAC.

El punt 3 torna a ser una mica el mateix, eh?, i, per 
tant, vostè vol destruir el CAC, alhora, vol un infor-
me sobre pluralitat, quan el CAC és l’única autoritat 
independent a Europa que fa un informe sobre plurali-
tat i que, doncs, cronometra els temps de tots els par-
tits i en fa un informe mensual, un informe on Esquer-
ra sol quedar quart o cinquè, quan és el segon partit, 
però aquesta part ens la podem saltar. Després, vostè 
diu: «Escolti, l’informe és que no ha de ser quantitatiu, 
ha de ser qualitatiu i no és només sobre la presència 
del partits, sinó sobre les opinions expressades pels 
convidats, pels tertulians en els mitjans.» Jo crec que, 
d’això, n’hem parlat altres vegades i que en això nos-
altres hi podríem estar d’acord, però també crec que 
estaríem tots d’acord que aquesta no és la feina d’una 
moció. Per tant, si a algú li pertoca fer aquests canvis 
és a nosaltres, és al Parlament. I, per tant, em sembla 
que, aquí, el seu plantejament es torna a equivocar.

Hi ha un clàssic també a la moció, que és aquell de 
reduir un 25 per cent cada any les aportacions a TV3 
i Catalunya Ràdio. Crec que aquesta l’han feta moltes 
vegades. No hi posen una data final, per tant, s’entén 
perfectament que és reduir un 25 per cent fins a la se-
va desaparició, fins a tancar. Això, doncs, fa temps, 
havíem tingut l’oportunitat de discutir-ho amb el se-
nyor Cañas. Vostè agafa la mateixa línia, continua 
amb el mateix discurs, i, per nosaltres, continua amb 
la mateixa demagògia, perquè jo he estat reunit amb 
vostè i amb les productores i fa veure que TV3 li inte-
ressa o vostè agafa i, quan es parla de prejubilacions a 
TV3, hi vota en contra, però, en realitat, després, es-
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criu una moció en què demana que TV3 desaparegui. 
No juguem, diríem, i no acabem d’entendre perquè 
Iniciativa o el PSC hi juga, quan, al final, la voluntat 
del que busca aquesta moció és molt clara.

Nosaltres TV3 la volem més forta, ha reduït pràctica-
ment un 40 per cent del seu pressupost des del 2011, 
queda molta feina per fer, la necessitem més competi-
tiva, la necessitem que s’adapti a un nou perfil de con-
sum audiovisual.

Proposen, també –i això ho deien també la senyo-
ra Ribas i la senyora Parlon–, suprimir totes les sub-
vencions a mitjans, i estem parlant, doncs, que, des de 
2013, només queden ajuts al foment de la llengua ca-
talana, i, per tant, doncs, aquí ni juguem ni hi hauria 
de jugar ningú.

Ho torno a dir, i acabo, nosaltres necessitem una TV3 
i una Catalunya Ràdio que siguin líders, que ens aju-
din en la projecció internacional del país, que re-
flecteixin la diversitat de la nostra societat. Per tant, 
mentre vostès les volen tancades, nosaltres les volem 
millors i més fortes.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bé, és una 
moció en què coincidim en el seu fons, encara que jo 
crec que té un to cínic, un to demagog, que, després, 
comentaré, no?

Totalment d’acord quant que els mitjans de comuni-
cació, els mitjans públics catalans, s’han convertit en 
l’estructura d’estat més potent que ha creat aquest Go-
vern per imposar un model que no volem la majoria 
de catalans, però sí que paguem entre tots els catalans.

Perquè, mirin, és inadmissible que s’utilitzin els teleno-
tícies, espais informatius, ho repeteixo, espais informa-
tius, que s’utilitzin els telenotícies per fer reportatges 
ficticis, reportatges surrealistes que parlen d’utopies, 
que parlen de com seria l’exèrcit o les noves tecnolo-
gies en una Catalunya fora d’Espanya i d’Europa.

Totalment d’acord que han aprofitat la televisió i la rà-
dio pública i una part important de mitjans, teòrica-
ment privats, en eines al servei d’aquest Govern, però 
ja hem vist que, aquí, s’hi val tot, fins i tot, que una 
presidenta d’aquest Parlament animi a escolars a anar 
a la manifestació de la diada i a canviar la història de 
Catalunya.

Denunciem, de forma reiterada, la manca de pluralis-
me dels mitjans catalans, que no són més que una eina 
al servei d’aquest Govern, encara que es negui tant per 
part del conseller Homs o del mateix CAC. Però dub-
tem que els mateixos professionals de la informació es 
posicionin de la mateixa manera que ho fa el conseller 
i el CAC. De fet, el Sindicat de Periodistes ja s’ha pro-

nunciat en diverses ocasions d’aquesta manca de plu-
ralisme de la televisió pública catalana.

Hi votarem a favor, i votarem a favor de la moció per 
diferents motius. En primer lloc, perquè cal més trans-
parència, menys opacitat en els mitjans públics cata-
lans, tant pel que fa a qüestions de neutralitat infor-
mativa com pel que fa referència a l’adjudicació de 
subvencions i publicitat institucional; un repartiment 
que no es fa a canvi de res, només cal llegir o escoltar 
certs editorials.

En segon lloc, també hi votarem a favor perquè pen-
sem que s’ha d’actuar amb el màxim d’independència, 
no la que ara apliquen, sinó la independència que han 
d’exercir tots els consellers del CAC i també els res-
ponsables de la Corporació de Mitjans Audiovisuals.

I, en tercer lloc, quan no hi ha diners per pagar els 
proveïdors, quan no hi ha diners per pagar els farma-
cèutics, entitats del tercer sector social, s’ha de priorit-
zar. I jo crec que això ho diu el sentit comú: quan no 
hi ha diners hem de prioritzar. I, en aquests moments, 
per exemple, el Govern no pot destinar gairebé 1,4 mi-
lions d’euros per pagar la campanya de Convergència 
per al 27 de setembre. Per tant, amb menys recursos, 
també els mitjans de comunicació han d’estrènyer-se 
el cinturó, és de sentit comú.

I, bé, dit això i dit que aprovarem la moció, també li 
vull dir al diputat Carrizosa, i torno anar a l’inici de 
la meva intervenció, comentar que considerem que 
aquesta és una moció trampa, no?, una moció de cara 
a la galeria del grup proposant.

I per què ho dic? Doncs, miri, no acabem d’entendre 
que vostès, senyors de Ciutadans, facin aquestes pro-
postes quan el seu model de televisió pública és Canal 
Sur. Canal Sur, una televisió, no sé si n’han vist al-
gun programa, però ho poden veure, des d’aquí també, 
des de Catalunya, un canal sectari, socialista... (Veus 
de fons.) Sí, sí..., senyor Carrizosa, vostès han pactat 
més de setanta punts amb la presidenta d’Andalusia 
per pactar i cap d’ells sobre els mitjans públics. Per 
tant, facin-s’ho mirar. Perquè, clar, és que vostès aquí, 
a Catalunya, fan el discurs del «no» a TV3, «no» a 
la televisió pública, «no» a les ambaixades, però, des-
prés, no apliquen la mateixa medicina a Andalusia.

Jo, de veritat, els demanaria una mica de coherència i 
de rigor en el seu discurs, perquè, com a mínim, no?, 
el seu comportament és poc creïble.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Pactar, pactar..., pactaria quaranta ambaixades per a 
Andalusia, eh?, qui ho diria! (Rialles.) Hòstia! Molt bé. 

Deixant a banda actituds d’hipocresia, a nosaltres ens 
encanta que es portin..., i, de fet, és molt necessari que 
es parli del pluralisme de Televisió de Catalunya, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; tam-
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poc nosaltres compartim que hi estigui havent una su-
ficient pluralitat d’opinions polítiques; tampoc nosal-
tres compartim el tractament informatiu que es dóna 
a moltes temàtiques que no interessen el Govern a Te-
levisió de Catalunya; també nosaltres pensem que és 
una vergonya que els telenotícies de TV3 acabin al 
minut onze, dotze, tretze, catorze, i passi directament 
a futbol i dediquin vint-i-cinc minuts a futbol, com si 
aquest país no estigués ple de problemes polítics..., 
d’acord.

Ara, ens costa enormement de creure –de fet, no ens 
ho creiem– que vostès vinguin a parlar exactament 
d’això, que seria matèria de debat normal, polític, con-
tundent, però, en tot cas, que seria el debat del plu-
ralisme informatiu de la televisió pública. No ens ho 
creiem. No ens acabem de creure que vostès, real-
ment, vinguin a parlar del pluralisme en la televisió, 
un partit que ocupa el centre hegemònic de l’espai po-
lític de l’Estat espanyol: constitucionalista, amant de 
l’ordre, ni dretes ni esquerres... Vostès, que estan al 
centre, per tant, de tots els debats del nacionalisme 
espanyol, que és hegemònic al conjunt de l’Estat, vé-
nen a reclamar pluralisme, però si tots els temes que 
es parlen són seus! Si bàsicament ocupen la centralitat 
de tot aquest nacionalisme i, per tant, del debat polític.

I vostès vénen a parlar de poca presència? Vostès que, 
a vegades, es fa insuportable veure com estan a totes 
les cadenes, que vas canviant de debat en debat i es-
tan a tots els debats? Vostès vénen a reclamar major 
presència a les televisions. És que no ens ho acabem 
de creure!

És a dir, vostès el que vénen a fer és això que diuen en 
el punt 3 que és «reducir ad eternum», un 25 per cent 
cada any, l’aportació de la Generalitat a TV3. És a dir, 
reduir cada any un 25 per cent TV3. Perquè, en reali-
tat, el que vostès diuen amb tot el que vostès expressen 
aquí... És que els perd la mala literatura i el fet de po-
sar un punt que digui que cada any es carregaran un 
25 per cent de TV3, perquè és realment l’objectiu que 
persegueixen: que no hi hagi televisió pública a Cata-
lunya, com tampoc n’hi ha al País Valencià, perquè és 
díscola respecte a l’enfocament uniideològic i unina-
cional de les cadenes de l’Estat espanyol.

Perquè, anem a pams, nosaltres estem molt contents 
que hagin acceptat l’esmena del Partit Socialista; la 
primera, perquè diu que insta el CAC a vetllar pel plu-
ralisme polític, religiós, etcètera, del conjunt del sis-
tema audiovisual de Catalunya. I ens encantaria que 
algú fes informes del conjunt del sistema audiovisual 
de Catalunya, i que ens expliqués quina presència te-
nen vostès a l’espai audiovisual a Catalunya i quina té, 
per exemple, la CUP. Quina presència els dóna la TDT 
party, tots aquests..., a vostès, a determinades idees, 
a determinats plantejaments, al partit del Govern, la 
TDT party. És a dir, desenes i desenes de canals en els 
quals nosaltres no només estem vetats, sinó qualsevol 
de les moltes temàtiques que tractem nosaltres ni hi és 
abordada, ni hi és reflectida, la seva pluralitat, ni res; 
que és absolutament igual als discursos que s’emeten 
des de tots aquests canals, i on estem, moltes opini-
ons, absolutament minoritzades. És un escàndol en la 
televisió pública de l’Estat espanyol o en l’espai con-

junt de l’audiovisual a l’Estat espanyol el tant per cent 
de tertulians, per exemple, favorables a la independèn-
cia que hi ha hagut en els debats que han parlat de la 
independència o els debats que han parlat del 9 de no-
vembre. El 2 per cent dels tertulians que han aparegut 
al sistema audiovisual present a Catalunya, a banda de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el 2 
per cent, defensaven la independència en aquests de-
bats. Per tant, una relació absolutament injusta.

Nosaltres no volem que hi hagi debat sobre Catalunya 
sense catalans, a les televisions espanyoles; no volem, 
enlloc, que hi hagi debats sobre desnonaments sense 
desnonats; no volem que hi hagi debats sobre refor-
ma laboral sense acomiadats. I plantegin-se per què 
cap programa..., tots els que han parlat de la comissió 
Pujol, cap programa, cap... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

L’honorable senyora Marina Geli...

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Per anunciar el meu vot contrari a 
aquesta moció. Perquè una moció que comença dient 
que ens carreguem el CAC i que restem –restem, res-
tem– pressupost, no puc estar-hi d’acord. Puc estar-hi 
d’acord amb alguns altres conceptes, però és totalment 
contradictori. És a dir, és més, sí..., a vegades parlem 
de la immersió en l’educació, però sense immersió al 
català en els mitjans públics i privats, aquest país, la 
seva llengua i molts catalans nouvinguts no haurien 
tingut igualtat d’oportunitats.

Per tant, hi ha un debat tant de fons, tan estructural, 
senyor Carrizosa, que, acceptant que jo crec que hem 
de millorar molt en el pluralisme, no puc donar-li el 
meu vot favorable.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats, a risc 
de repetir alguns dels arguments que s’han exposat ja 
des d’aquesta tribuna, simplement dir que, per nosal-
tres, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, és 
difícil, per no dir impossible, arribar a acords sobre 
aquesta qüestió amb qui vol suprimir el CAC, amb qui 
vol fer morir d’inanició Televisió de Catalunya i els 
mitjans públics catalans, i amb qui no vol ajudar a la 
presència de la llengua catalana al nostre país a través 
dels mitjans de comunicació. Per tant, ja avanço cla-
rament, doncs, que el nostre vot és negatiu, és abso-
lutament contrari a aquesta moció, perquè el punt de 
partida és no compartit en cap cas.
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Respecte a la feina que està fent el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, nosaltres la respectem –la res-
pectem– quan ens agrada i la respectem quan no ens 
agrada, per alguna cosa és un consell audiovisual re-
gulat per una llei d’aquest Parlament, que no depèn 
del Govern i que, en definitiva, està format per per-
sones, per membres, que han passat també, doncs, el 
vistiplau d’aquest Parlament; professionals i persones 
expertes en aquesta matèria que es posicionen en fun-
ció del seu criteri professional. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista, creiem que la feina que es fa és una fei-
na prou correcta, encara que hi hagi, en alguns casos, 
posicionaments que no ens agradin.

Per altra banda, crec que, respecte al tema de la plura-
litat, l’altre dia vam tenir l’oportunitat en la comissió 
de veure la compareixença o d’assistir a la comparei-
xença del president del CAC, on es va explicar àmpli-
ament la feina que s’està fent en aquest àmbit i on ens 
va explicar també les dades que anem rebent tots ple-
gats o, com a mínim, els diputats que ens dediquem 
a aquesta matèria, sobre els informes de compliment 
mensuals de la pluralitat als mitjans públics catalans 
i, especialment, a TV3. I aquests informes diuen molt 
clarament que Televisió de Catalunya és la televisió 
més plural que hi ha en el nostre país o que es veu en 
el nostre país d’una forma molt clara i molt contun-
dent. Però no només això, sinó que, a més a més, els 
telespectadors la trien, i especialment la trien per in-
formar-se; que un 46 per cent de la població del nos-
tre país triï per informar-se els informatius de TV3 és 
clarament símbol i signe que la gent els troba correc-
tes i que la gent els troba positius i ben estructurats, 
pel que fa a la seva informació.

Per tant, des d’aquest punt de vista, sempre tot és mi-
llorable, només faltaria, però no acceptem el que és el 
plantejament de base que ens fa Ciutadans, perquè no 
hi estem, en cap cas, d’acord i creiem que no respon a 
la realitat.

Reduir anualment un 25 per cent el pressupost de TV3 
i de Catalunya Ràdio, dels mitjans públics de Catalu-
nya. No hi estem d’acord. Això vol dir matar directa-
ment els mitjans públics del nostre país, i no hi estem, 
en cap cas, d’acord. Cal recordar que s’ha fet un es-
forç molt important –per part, en aquest cas, de tota 
l’estructura dels mitjans públics del país– d’adequar-se 
a una situació econòmica molt difícil: en els darrers 
anys, un 31 per cent –31,8 per cent– del pressupost de 
Catalunya Ràdio i de TV3 s’ha rebaixat per tal d’ade-
quar-nos a la nova situació econòmica que ha hagut 
d’afrontar aquest país. No ha estat pas per voluntat 
pròpia, ha estat per necessitat. I, per tant, els mitjans 
públics ara ja tenen la seva aportació per part de la 
Generalitat de Catalunya i per part dels pressupostos 
que aprova aquest Parlament, doncs, prou regulada.

Per altra banda, suprimir totes les subvencions que re-
ben els mitjans públics privats. Bé. Li he de recordar 
que des del 2013 no existeixen aquestes subvencions 
per a projectes, només existeixen subvencions als mit-
jans que utilitzen la llengua catalana, perquè creiem 
clarament que cal protegir-la. Un 63 per cent de re-
ducció, en els darrers anys, dels diners que la Gene-
ralitat de Catalunya destina a mitjans privats; s’ha re-

baixat d’una forma claríssima, i, per tant, creiem que, 
des d’aquest punt de vista, cal continuar protegint la 
llengua.

I per això anunciem el nostre vot negatiu, perquè no 
estem d’acord, hi insisteixo, a suprimir el CAC, no es-
tem d’acord a tancar TV3 i no estem d’acord a afeblir 
la presència de la llengua catalana en els mitjans del 
nostre país.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, yo creo que queda claro de qué estábamos hablan-
do aquí. Yo creo que quedaba bien claro. Estábamos 
hablando y estamos hablando de unos medios... (veus 
de fons), estamos hablando de unos medios públicos 
que son utilizados para adoctrinar y para mandar men-
sajes de la cuerda del Gobierno. Y estábamos hablando 
de unos medios públicos caros, carísimos. Y estamos 
hablando de unos medios privados que reciben mu-
chas subvenciones. ¿Para qué? Para que hagan edito-
riales únicos. De eso es de lo que estamos hablando. 
Y estamos hablando de que gran parte de los partidos 
de la oposición política a este Gobierno y a su colabo-
rador necesario, gran parte de estos partidos estamos 
quejosos del trato que se recibe a la pluralidad política 
en los medios catalanes. De eso estábamos hablando.

Luego ustedes dicen: «Ah, es que los medios españo-
les..., salen mucho» –decía el señor de la CUP–, «sa-
len ustedes mucho por la tele.» Oiga, salimos por la 
tele, pero, ¿sabe qué le digo? Que los medios priva-
dos españoles, en el resto..., españoles y no catalanes, 
no se están todo el día hablando de la cuestión de Es-
paña-Cataluña, como tenemos en TV3, que nos están 
metiendo cada día –cada día–, cada tertulia... Hay un 
imaginario, aparte, aquí en Cataluña, que es de los que 
nos quejamos, que hay muchísimas otras cosas. Us-
ted tiene razón, es verdad, habría que hablar también 
de otras cosas: de injusticias sociales, de despidos, de 
muchas otras cosas; pero en TV3 no se ocupan, se 
ocupan de una cosa: relación Cataluña-España.

Aquí se han dicho cosas que no... Mire, quería acla-
rarle a la señora Xandri, ni somos de Canal Sur, ni 
de Telemadrid, ¿eh? Y hemos aceptado con unos y 
con otros, pero no gobernamos allí, y la oposición la 
empezaremos, y llevaremos esos temas al Parlamen-
to, como estamos llevando este aquí. En los acuerdos 
de investidura, no teníamos por qué hablar de Telema-
drid, ni tampoco de Canal Sur.

Y luego, en cuanto a que se inste al Consejo del Au-
diovisual de Cataluña a que cumpla las finalidades 
–esa sustitución que hemos hecho por la enmienda del 
PSC–, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo 
con que exista el CAC, y así lo hemos dicho, para re-
cabar más votos, por el momento. Igual que hemos di-
cho el 25 por ciento de reducción en TV3 y se hubiese 
podido aceptar cualquier otro pacto por la vía de en-
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miendas, lo que pasa es que ustedes están conformes 
con una tele carísima que les sirve a sus fines, y esa 
es la cuestión, reduzcamos a TV3. ¿Les parece mucho 
un 25 por ciento? Pues un 5, podíamos hablarlo. ¿Les 
parece mucho suprimir el CAC? Pues hablemos de su 
control adecuado, y de que sirva para algo, y de que 
sea menos caro, y de que no sea un «colocadero» de 
políticos. Eso es con lo que estamos en desacuerdo.

Y, luego, no hagan demagogia, no digan que estamos 
en contra del catalán porque estemos preconizando el 
cese de la subvención, que se dice que es para el cata-
lán, pero en realidad es para comprar voluntades, pe-
riodistas y periódicos.

(Marta Ribas Frías demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Ribas...?

Marta Ribas Frías

Per al·lusions i per demanar votació separada, presi-
denta.

La presidenta

Em diu la votació separada?

Marta Ribas Frías

Sí. Voldríem votació separada dels punts 3 i 4.

La presidenta

Es poden votar junts?

Marta Ribas Frías

Es poden votar junts.

La presidenta

Molt bé. Doncs, trenta segons.

Marta Ribas Frías

Doncs, per al·lusions del senyor Sabrià. Miri, nosaltres 
no juguem a afeblir TV3, Catalunya Ràdio, ni el CAC; 
i, per tant, no votarem aquest punt de la moció de Ciu-
tadans. Tampoc juguem a aprovar pressupostos insufi-
cients per a TV3, per a Catalunya Ràdio o per al CAC, 
cosa que vostès sí que han fet.

(Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Arrufat...?

Quim Arrufat Ibáñez

Volem votació separada del punt 3 i 4.

La presidenta

Es poden votar junts?

Quim Arrufat Ibáñez

Es poden votar junts.

La presidenta

D’acord. Gràcies.

(Pausa.)

Passem a la votació d’aquesta moció. Tinc petició de 
votació separada dels punts 3 i 4, i començarem la vo-
tació per aquests punts. Punts 3 i 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor i 99 en contra.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor i 67 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les externalitzacions, els 
subcontractes i les privatitzacions dels 
serveis públics (tram. 302-00300/10)

Passem al darrer punt de l’ordre del dia, que és la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació sobre les externalit-
zacions, els subcontractes i les privatitzacions dels 
serveis públics. Presentada pel Grup Mixt, té la parau-
la el senyor Quim Arrufat.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyor Arrufat, ja pot començar, quan vulgui.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, moltes gràcies. Ja és tard, en quatre minuts inten-
to explicar què hem fet finalment de la moció que se-
gueix a la interpel·lació sobre privatització de serveis 
públics i externalització, concessió o concert, és a dir, 
traspàs a la gestió privada d’aquests serveis públics. 
Entenem que enmig d’aquesta crisi ha esdevingut un 
tema d’actualitat política, de debat polític, de progra-
ma polític de moltes forces polítiques el qüestiona-
ment sobre si aquesta moda que havia envaït els dar-
rers vint anys la gestió pública, d’anar traspassant a la 
gestió privada, gradualment, molts dels servis públics 
que es prestaven directament és o no convenient o hi 
ha matèries, com els drets laborals, com la garantia o 
la protecció dels drets socials, que garanteixen aquests 
serveis públics; si els costos, finalment, d’aquesta ges-
tió privada o si les tipologies d’empreses que hi op-
ten i optaven i s’estan quedant aquests serveis públics 
són totes elles gaire convenients, acceptables o, en tot 
cas, bones per a la prestació d’aquests serveis públics. 
És un debat que pensem que està a sobre la taula i a 
aquest debat intentem respondre, a partir d’algunes de 
les inquietuds que hi ha, amb mesures més o menys 
correctes al voltant d’aquestes externalitzacions de 
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serveis públics. I, a més a més, en un context d’endeu-
tament creixent de les administracions públiques, on 
les concessions, on les externalitzacions, on les em-
preses que gestionen aquests serveis públics de forma 
privada estan agafant, a més a més, un rol que no era 
el propi, que és de financers d’aquestes administra-
cions públiques, allargant els períodes d’impagament 
a canvi d’altres condicions, etcètera, és a dir que es-
tan intervenint directament en política pública i pres-
supostària de les institucions públiques, quan no era 
la feina que els tocava. I per això hem fet una sèrie de 
punts, molts, però que intento resumir en cinc grans 
punts i dos epílegs.

El primer punt fa referència a allò que durant la va-
ga que hi ha hagut dels treballadors subcontractats de 
Telefónica s’ha anomenat el Compromís de les esca-
les, que molts partits vam signar, que el que intenta és 
condicionar que qualsevol contracte que faci l’Admi-
nistració pública de gestió d’un servei públic per part 
d’una empresa privada o de contractació de serveis 
privats tingui en compte els drets laborals dels treba-
lladors d’aquestes empreses, siguin quines siguin: un 
màxim de quaranta hores la setmana i dos dies de des-
cans setmanal. Això ja està inclòs, eh?, en la contrac-
tació pública, ja hi ha clàusules que ho defensen. El 
problema és que s’incompleix sistemàticament en mol-
tes empreses que estan contractades o subcontractades 
per les administracions públiques, i el que cal és posar 
mans a la feina i no permetre que això passi, que ara sí 
que passa, en molts contractes de les administracions 
públiques.

Un segon punt, que és donar suport a les municipalit-
zacions, a tots aquells ajuntaments que optin per remu-
nicipalitzar serveis prèviament externalitzats, com ha 
fet París o Berlín amb l’aigua o com estan fent altres 
ajuntaments, i, per tant, oferir assessorament, exigir 
informes previs a la finalització d’aquests contractes 
d’externalització, per tal que l’ajuntament disposi de 
suficient informació per optar o decidir la seva remu-
nicipalització, o fins i tot oferir des de la Generalitat o 
des de les diputacions serveis supramunicipals a qui 
els ajuntaments puguin delegar la prestació d’un ser-
vei municipal, en comptes de fer-ho l’empresa privada, 
poder-ho fer a un organisme supramunicipal públic, 
allò que fan els consells comarcals en molts casos, pe-
rò que no ho té per què ser tot consell comarcal i ho 
pot prestar o oferir la Generalitat o les diputacions.

Tercer punt: home, doncs, que una altra forma d’exter-
nalitzar serveis és que els ajuntaments només puguin 
optar a la banca privada per finançar-se, per a les pò-
lisses de crèdit, per a ajudes, per finançar inversions... 
Home, fóra convenient també que les diputacions o, 
fins i tot, l’ICF fessin aquesta funció de prestadors a 
uns interessos bastant més baixos dels diners que ne-
cessitin les administracions públiques.

Quart punt: no a la privatització de més serveis bà-
sics; però, a més a més, consulta prèvia i informada 
de les externalitzacions de serveis, d’aquells serveis 
públics que protegeixen drets fonamentals, no?, i que, 
per tant... No és just que un govern, que governa qua-
tre anys, externalitzi per cinquanta anys serveis que 

protegeixen drets fonamentals sense consultar-ho a la 
població, que és la propietària d’aquells serveis.

Deia dos epílegs; em dedicaré només a un epíleg: tot 
plegat, hi hem afegit dos punts relatius als tractats de 
lliure comerç que s’estan negociant entre els Estats 
Units, el Canadà i la Unió Europea, perquè justament 
van d’això, de l’accés del mercat privat a la prestació 
de serveis públics, a la provisió de drets públics, i ens 
preocupa que tot això que parlem avui no serveixi de 
res en aquest Parlament si... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes té la paraula l’il·lustre senyor 
Marc Vidal, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va Verds - Esquerra Unida.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Conselleres i consellers absents, 
diputades, diputats, agrair a la CUP que hagin presen-
tat aquesta moció, que posa a debat un dels aspectes 
dels serveis públics que potser no hem tocat massa 
aquesta legislatura, que és: per què volem els serveis 
públics si podem posar-ho tot en mans privades? Si ho 
posem en mans privades, ens estalviem fer capítol I de 
qualsevol cosa, ens estalviem disgustos, negociacions, 
conflictes col·lectius, i podem dir que ens estalviem 
quartos i que la feina surt millor, encara que ni sigui 
veritat ni resisteixi cap comparativa, aquesta afirma-
ció, i de passada potser tenim amiguets que poden te-
nir feina. D’això alguns en diem «privatització», d’al-
tres en diuen «externalització», el conseller Boi Ruiz 
crec que en va dir alguna cosa així com «ni un centre 
en quatre anys», però el concepte, en el fons, és exac-
tament el mateix.

Per què creiem que els serveis han de ser públics? 
Doncs, senzillament perquè responen a drets de ciu-
tadania i en garanteixen la igualtat i l’equitat. I ja està. 
Tota la resta, paraules. O creus en aquest concepte o 
no hi creus. Simplement això.

Per això, perquè crec que compartim aquest concep-
te, malgrat que potser alguna redacció no estigui molt 
afinada, en el sentit que presenta més idees genèriques 
que algunes concrecions, nosaltres donarem suport ín-
tegre a la moció que vostès presenten.

Els hem presentat dues esmenes en el primer apartat, 
en què vostès parlen d’iniciar una campanya per pres-
tigiar els serveis públics. Hi estem d’acord. Però no hi 
ha millor campanya que potenciar el reconeixement 
de la tasca dels servidors públics, per una banda, i exi-
gir-los exemplaritat en la dedicació i l’assistència a les 
seves obligacions, per l’altra, començant pels directius 
i pels mateixos polítics.

Addicionem també tres esmenes al final amb refe-
rència, precisament, a l’exemplaritat de l’Adminis-
tració catalana en les relacions laborals dels seus tre-
balladors, donant un paper central a la negociació 
col·lectiva. I en posem un exemple, un fet concret, que 
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és el Decret de jornada i horaris de treball del Cos 
d’Agents Rurals, que ha motivat la convocatòria d’una 
vaga, actuació totalment contrària al que pot signi-
ficar l’exemplaritat en les relacions laborals i que no 
potencia la imatge dels serveis públics, una actuació 
d’«aquí mando yo», en publicar un decret sense acord 
previ, que no és com s’hauria de fer. És una actuació, 
crec que de menysteniment, que s’afegeix a la reduc-
ció de plantilla, a la manca de desplegament de les ca-
tegories professionals, al bloqueig de les comissions 
de serveis i a la –oh!, coincidència– externalització 
dels serveis cap a Forestal Catalana.

Agraïm que se’ns hagi acceptat una transacció per tal 
de reobrir negociacions i per tal que es recuperi la ne-
gociació col·lectiva i puguem donar, en certa manera, 
una imatge d’exemplaritat necessària, absolutament 
necessària exemplaritat.

Justament en el marc d’aquesta esmena, hem fet una 
transacció per rebutjar, tal com s’acaba de dir, ara el 
TTIP, el tractat de lliure comerç, que si s’acaba acor-
dant arrasarà aquest concepte de serveis públics que 
estem defensant i els sotmetrà a unes lleis de mercat 
sobre les quals, a més a més, ni tan sols podrem legis-
lar. I, per tant, demanem que se sotmetin a referèndum 
aquests tipus de tractes que afecten, justament, el sis-
tema de vida de què ens hem dotat al llarg dels anys, 
tal com el coneixem.

La mateixa exemplaritat que fa falta per reconèixer el 
filibusterisme que han fet amb el compromís del re-
torn dels quaranta-quatre dies meritats de la paga del 
2012. Reclamem les explicacions oportunes als treba-
lladors d’aquesta actuació maldestra, i també recla-
mem una rectificació per tal que es faci efectiva per 
a tothom, íntegrament, de forma correcta i sense di-
lacions. 

Les altres dues esmenes són més aviat tècniques: po-
sàvem en dubte el fet que parléssim de reclamar que 
tothom tingués quaranta hores, quan estem reclamant 
les trenta-cinc; però, en fi, ho donem per bo.

En qualsevol cas, espero que se’ns acceptin les esme-
nes, espero que la moció serveixi d’avís per a nave-
gants i espero que siguem capaços de fixar les con-
dicions, els mecanismes i les formes per recuperar la 
gestió pública en la prestació de serveis, com a garan-
tia d’equitat en l’atenció dels drets de la ciutadania.

Això d’anar a preu fet per marxar aviat no és exacta-
ment el que tocaria.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula la il·lustre 
senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda. En primer lloc, nos-
altres també voldríem agrair al Grup Parlamentari de 
la CUP la presentació d’aquesta moció. És una moció 
que és veritat que tracta d’un tema rellevant, que és ve-

ritat que sovint no hi acabem de donar prou importàn-
cia. També val a dir que quan parlem de concessions, 
de concerts, de contractes públics, hem estat a l’espe-
ra en aquest Parlament que el Govern de la Generali-
tat entrés un compromís que va fer seu, conjuntament 
amb Esquerra Republicana, sobre la Llei, justament, 
de contractes públics o la Llei de funció pública, que 
tenen a veure molt en com prestem des de l’Adminis-
tració els serveis públics i com garantim la igualtat i 
l’equitat, i també com fem el control, l’avaluació i el 
seguiment d’aquells concerts, convenis o contractes 
que tenim amb empreses privades o amb entitats di-
verses. Aquest és un element molt important, perquè 
signar un contracte o un concert i oblidar-nos-en fins 
que passa el termini, doncs, segurament és una mala 
pràctica, que jo no dic que es doni sempre, però en 
alguns casos es deu haver donat; perquè quan resulta 
que ens trobem amb empreses subcontractades que no 
compleixen les condicions laborals que marca la ma-
teixa normativa, o ens trobem males praxis realitza-
des dins d’aquestes empreses o dins aquestes entitats, 
doncs, el cert és que això cal revisar-ho. Cal re... (Veus 
de fons.) Em sembla que a mi..., no n’aniré a preu fet; 
no sé quan dec portar. (L’oradora riu.) Acabaré abans, 
no pateixin; presidenta, acabaré abans. Per tant, el que 
deia, no?, que aquest em sembla un tema central. I, a 
més, darrerament hem tingut, doncs, molta realitat, 
no?, molta actualitat amb relació a això, i, per tant, em 
sembla interessant la moció que se’ns presenta.

Hem fet algunes esmenes puntuals sobre alguns te-
mes concrets. Ens sembla important la realització de 
les campanyes; nosaltres hem fet aquí una esmena per 
enfortir, doncs, aquest aspecte. Ens sembla clau presti-
giar els serveis públics, però és cert –també ho deia el 
diputat Vidal– que una manera de prestigiar-los és re-
tornar les condicions laborals als treballadors, en sou i 
en altres elements importants, com podria ser la carre-
ra professional, que no l’acabem d’implantar en aques-
ta Administració i seria molt important perquè el tre-
ballador sentís que es troba en una situació còmoda, 
d’aprenentatge constant, de motivació, i probablement 
això també repercutiria en el servei públic i en el ser-
vei que dóna al ciutadà.

Hi han bastantes propostes que van en la línia, tam-
bé, de com controlem aquestes concessions i aquests 
concerts; també hem fet alguna esmena en aquest sen-
tit. La veritat és que haig, també, d’agrair al diputat 
Arrufat, doncs, diguéssim, la cintura que ha tingut 
per transaccionar moltes de les esmenes i aprovar-les. 
Crec que la moció, tal com es planteja finalment, és 
molt més rica que la que teníem inicialment, també en 
gran part, i s’ha de dir, per tots els grups, jo crec que 
en concret també d’Iniciativa, i, per tant, també al di-
putat Vidal li vull agrair que..., jo crec que s’ha enri-
quit molt més tota aquesta moció.

Les nostres esmenes han anat en la línia d’enfortir el 
tema del prestigi del sector públic, que molt sovint 
també..., i segurament algun diputat que ara sortirà a 
parlar darrere meu dirà que no, que el sector privat és 
molt més eficient i molt més eficaç. Això no és veritat, 
això és un d’aquells mantres que es diuen i que es re-
peteixen, però això no és cert. L’Administració pública 
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ho és en molts casos; el que passa, que cal millorar-la. 
I en aquest sentit –ho dèiem ahir en aquest mateix fa-
ristol– probablement cal una reforma de l’Administra-
ció perquè siguem més eficients i més eficaços i més 
competitius, però no és veritat que el privat ho sigui 
més i, per tant, nosaltres hàgim d’externalitzar o pri-
vatitzar serveis públics.

Per tant, em semblen molt interessants algunes pro-
postes com recuperar la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat o aturar la privatització de la interme-
diació laboral, que em sembla una bogeria, i que es va 
aprovar ahir amb la Llei del SOC.

Per tant, molt oportuna, aquesta moció. Nosaltres hi 
donarem gairebé un ple suport a cada un dels punts. 
I esperem que, com deia el senyor Arrufat, el que 
s’aprovi avui aquí es porti a terme, perquè també som 
coneixedors que moltes coses que s’aproven no es por-
ten a terme. I esperem que el Govern es comprometi i 
revisi tot allò que avui aquí, doncs, probablement es-
pero que aprovem.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergi 
Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Reitero també l’agraïment, 
doncs, perquè avui estiguem tractant aquest tema. 
Vaig una mica més enllà. També agraeixo als propie-
taris de la moció i a en Quim Arrufat la paciència, di-
ria, fins i tot. Crec que el tema de les privatitzacions, 
realment, és un tema que preocupa, és un tema sobre 
el qual indubtablement hem de posar ordre, i em sem-
bla que tots plegats hem tingut o volgut buscar acords 
que repassaré de manera molt breu.

Crec que el punt 1 és prou interessant, no? O sigui, co-
mençar pensant a prestigiar aquest servei públic. A mi 
m’hauria agradat més fer-ho ja des de la sortida i des 
del seu redactat en positiu, no parlant de desmante-
llament, però, en tot cas, nosaltres sempre hi serem a 
l’hora de cercar aquest prestigi. Parlar de transparèn-
cia: amb la Llei de transparència hem avançat; les nos-
tres propostes van en aquesta línia. Crec que la mo-
ció final, tal com l’aprovarem, ens demana una mica 
que ho ensenyem tot, i a nosaltres ensenyar-ho tot ens 
sembla perfecte. Toca marcar objectius, toca avaluar, i 
sobretot, sobretot, toca obligar complir fins a la darre-
ra de les comes dels compromisos que tinguem.

Ara, igual que diem això, també diem que ens que-
da molta feina a l’hora d’aprofundir entre les possibi-
litats del treball públic-privat. I amb això m’agradaria 
que ningú s’espantés. Hem de ser més exigents i hem 
de ser contundents amb qualsevol incompliment, se-
gur que sí. Cal tancar-nos la porta al treball conjunt 
amb el tercer sector, per exemple? Nosaltres tenim 
clar que no i que entre els dos exemples que posava 
hi ha marge per cooperar. Per tant, molta feina per fer. 

Des d’Esquerra, i així ho escrivíem en alguna de les 
esmenes que plantejàvem, teníem clar que no es poden 
ni privatitzar ni vendre serveis públics, claríssim. Al 
final, doncs, el redactat no ha quedat exactament així, 
però també tenim clar que hi ha diferents formes de 
proveir-los i que l’objectiu per a tots és buscar sempre 
i en tot moment l’excel·lència.

Crec que hi ha coses que està molt bé que quedin es-
crites i que aprovarem, i aquesta és la feina que hem 
intentat fer una mica, no? Estirar una mica –la que 
ens toca fer a Esquerra a vegades–, estirar una mica 
del Govern, estirar dels grups, buscar redactats que 
ens ajudin a dir coses que són una vertadera realitat, 
com la necessitat de tenir una mesa de funció públi-
ca en negociació permanent i que, realment, la seva 
funció sigui buscar i trobar acords. Crec que està bé 
que reconeguem una vegada més el paper dels ajunta-
ments i la necessitat que tinguin una situació finance-
ra sufi cient per garantir la protecció social i la igual-
tat d’oportunitats, i em sembla, doncs, que queda molt 
ben escrit i que és molt important començar a pensar 
en quin ha de ser el paper de l’Institut Català de Fi-
nances en el moment en què sigui realment una enti-
tat de crèdit. I com n’és d’important que sigui capaç 
d’ajudar els nostres ajuntaments, igual que ho han de 
fer les diputacions fins que no estiguem en condicions 
de fer-ho. Que està molt bé escriure una vegada més la 
importància de retirar l’LRSAL i...

En alguns dels temes, com ara respecte a la privatitza-
ció dels serveis públics, a nosaltres ens sembla que po-
dríem haver trobat en algun punt redactats diferents, 
perquè ens sembla que no ho podem plantejar, que a 
tots als ajuntaments de Catalunya que vulguin donar 
a concessió una llar d’infants els hàgim d’exigir que 
facin un referèndum, una consulta popular o referen-
dària, sinó que el que realment hem d’exigir és que hi 
hagi uns objectius clars, que es compleixin i que tin-
guem clar que estem prenent la decisió correcta.

Queden molts punts per repassar. En tot cas, a mi el 
que m’agradaria celebrar és que crec que sortirem 
d’aquí amb la gran majoria dels punts aprovats i que, 
malgrat que ens quedarà molta feina per fer, haurem 
avançat.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustríssima senyora Montserrat 
Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. També agrair al Grup de la CUP 
que hagi posat sobre la taula aquest tema, crec que és 
un tema molt important, sobretot en els moments que 
vivim. Però a mi, abans de tot, m’agradaria diferenciar 
entre... (Veus de fons.) El temps, potser? (Veus de fons.) 
Què passa? (Pausa.) Només em queden tretze segons? 
(Pausa.) Ara, molt bé.

Gràcies, presidenta. Doncs, m’agradaria discernir en-
tre el que és una privatització d’un servei públic del 
que és una externalització. I no estic gaire d’acord 
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amb el senyor Vidal, amb la definició que ha fet aquí 
–ja sé que hi ha molt poc temps–, però la privatització 
d’un servei públic implica gairebé la venda d’aquell 
servei públic, implica tenir un paper mínim de regula-
ció i de supervisió però renunciant a la titularitat. I en 
canvi, l’externalització, per ser exactes, garanteix..., tu 
no perds la titularitat d’aquell bé i en aquest cas en-
cara pots estar molt a sobre de tot el que és la gestió 
d’aquell bé. Per tant, hi ha diferència important. Per 
exemple, una privatització és quan es va vendre Tele-
fònica, quan s’han venut algunes elèctriques en algun 
temps... Per tant, això sí que seria una privatització. 

Una externalització és una altra cosa, i ho dic perquè 
molts ajuntaments ho han fet. Hi han externalitza-
cions..., i per ser exactes crec que hi han externalit-
zacions que han estalviat diners i hi han externalitza-
cions que no han estalviat diners. Per això penso que 
és molt important el que s’ha posat avui sobre la taula, 
i és que en el cas de les externalitzacions, doncs, tin-
guem en compte els costos dels contractes, els estudis 
comparatius respecte al que hauria passat si s’hagués 
fet gestió pública o si no, avaluar els beneficis soci-
als d’externalització, i també compatibilitzar el bene-
fici empresarial que això comporta. Crec que és molt 
important. Perquè jo, per exemple, he sigut alcaldessa 
d’un poble durant dotze anys, i al meu voltant la majo-
ria tenien externalitzat el sistema d’aigües. En el meu 
municipi no es va externalitzar perquè ja ens sortien 
els comptes tal com havien de sortir i pensem que la 
qualitat i el servei eren bons. Per tant, analitzar en ca-
da moment què s’ha de fer i què no s’ha de fer.

I sobretot, transparència. Transparència, com hi ha en 
alguns dels punts que posen aquí. Doncs, que es pu-
bliqui en el portal de la transparència quins són els 
objectius, què s’està aconseguint, i amb uns indicadors 
que ens permetin veure per on anem i per on no anem 
i si estem aconseguint el que volem. Pensem que ai-
xò és bo, que això és transparent. I en transparència 
nosaltres, la veritat, és que no volem estalviar i, per 
tant, estem d’acord amb molts d’aquests punts perquè 
pensem que és bo. No sempre l’externalització és do-
lenta, però moltes vegades hem de calcular bé quan 
es fa una cosa i quan no es fa i per què es fa. I, de fet, 
així s’ha fet durant molt temps, i hi han hagut moltes 
externalitzacions, per exemple, en el tema de serveis 
socials: amb cooperatives, amb entitats sense ànim de 
lucre, sota el paraigua de l’economia social. O també 
n’hi ha hagut en temes d’aigües en molts ajuntaments, 
i als quals els ha permès de fer algunes inversions im-
portants que d’altra forma potser no haurien pogut fer. 
Per tant, també és important que hi pugui haver el fi-
nançament públic el dia que es pugui, o a través de 
diputacions, perquè es puguin fer totes les inversions 
en serveis públics que a vegades s’han hagut d’exter-
nalitzar per no poder-les fer directament l’ajuntament 
–l’ajuntament o l’Administració. I també fer front a 
molts serveis supramunicipals, per exemple, en el te-
ma de recollida d’escombraries, que també s’ha fet en 
molts casos.

Per tant, nosaltres estem d’acord amb molts d’aquests 
temes. Votarem a favor de molts punts, tot i que n’hi ha 
alguns que no hi hem estat d’acord, com és, per exem-

ple, aturar la privatització i la intermediació laboral, 
perquè no ha estat mai privatitzada; per tant, aquí no 
hi votarem a favor. Es va llegir ahir aquí quan es va 
aprovar la Llei del SOC, que per a alguns col·lectius 
especials d’atenció vénen uns diners de Madrid i, per 
tant, no renunciarem a aquests diners que vénen per 
poder recol·locar persones. Pensem que ho necessitem 
tot. O el punt 9 de la moció, on es demana que es re-
tiri el Projecte de llei de simplificació administrativa, 
perquè pensem que és important per a les nostres em-
preses i per això hem posat molts esforços a tirar-ho 
endavant. O el punt 6, en què a la moció es demana la 
constitució d’unes societats públiques de serveis, per-
què pensem que l’autonomia local ja és sufi cientment 
sàvia per, moltes vegades, fer el que es cregui. Però, 
en general, donarem suport a molts d’aquests punts 
d’aquesta moció.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustríssima Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, 
per posicionar en la moció presentada suposadament 
amb referència a l’externalització i privatització de 
serveis públics, però després vostè ha afegit tota una 
sèrie de punts que no tenen res a veure amb això però 
que ens posicionarem sobre aquests, no?

Dir-li que no l’estranyarà si nosaltres defensem un 
mo del molt diferent del que vostè proposa en aquesta 
m oció, no? El model de Ciutadans és evidentment el 
de prestigiar els serveis públics, serveis públics finan-
çats amb diners de tots, amb una gestió transparent, 
que per això hem impulsat aquesta Llei de transparèn-
cia, amb pressupostos sostenibles i racionals, no com 
alguns dels que estàvem fent fins ara, per proveir de 
serveis de qualitat que siguin eficients i eficaços i que 
estiguin al servei de l’interès general del conjunt dels 
ciutadans. Estem parlant de serveis importants com 
són, per exemple, els serveis educatius, serveis sani-
taris o serveis socials. Ara s’hi referia la diputada de 
Convergència, no? 

I vostès el que pretenen és que tots aquests serveis pú-
blics estiguin gestionats per ajuntaments i per institu-
cions públiques, i no sempre es pot fer així –no sem-
pre–, perquè la realitat topa amb l’evidència que no 
sempre les institucions públiques –no sempre les ad-
ministracions públiques– poden atorgar aquests ser-
veis o proveir aquests serveis amb uns nivells de qua-
litat quan els recursos no són suficients. I, per tant, 
nosaltres en aquest sentit sí que defensem aquesta col-
laboració publicoprivada. Pensem que on no puguin 
arribar els serveis públics ho puguin fer empreses, 
empreses privades o organitzacions no governamen-
tals, per atendre aquests serveis que es poden finançar 
a través d’aquesta contractació pública, que nosaltres 
defensem expressament que s’ha de fer amb transpa-
rència i amb un cost adequat, a través de concessi-
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ons o de concerts, no? Sempre que l’objectiu final si-
gui l’interès social, l’interès del servei general en unes 
condicions laborals..., exigint condicions laborals de 
qualitat allunyades d’aquesta política de servir l’inte-
rès dels amics que s’ha produït i que és justament la 
que ha desprestigiat, en alguns casos, la política dels 
serveis públics, no?

El fet és que fins ara Catalunya havia estat un model 
de referència respecte d’aquesta col·laboració publico-
privada, o en l’àmbit educatiu, en l’àmbit de la sanitat, 
per exemple, i quan han començat a aparèixer els pe-
ríodes de corrupció ha sigut quan s’ha produït aquests 
desprestigi de la gestió de determinats serveis públics 
en règim de concessió, no? I és això el que nosaltres 
volem combatre, però considerem que no tot ha de ser 
públic perquè moltes vegades les administracions pú-
bliques no hi poden arribar. 

I hi ha moltes empreses que no tenen ànim de lucre, 
que moltes d’elles tenen interès social, són d’iniciativa 
social, i tenen una veritable vocació de servei que es 
pot posar al servei de l’interès general. Em vull refe-
rir, per exemple, a totes aquestes empreses o entitats 
socials que aplega la Taula del Tercer Sector i que fan 
una activitat imprescindible pel que fa a l’atenció de 
les persones; pel que fa a l’atenció de les persones re-
ferida, com també s’hi referia la diputada de Conver-
gència, a l’economia social en l’atenció de menjadors 
escolars, menjadors socials o de centres de dia, i molts 
altres serveis que poden fer empreses que estan al ser-
vei de l’interès general.

Dit això, sobre el control de les empreses, transparèn-
cia? Tota. Informes de què fan? Tots. Anàlisis de quin 
és el cost de la prestació de serveis per saber exacta-
ment quin és el cost just de prestació de servei i quin 
és el millor que es pot fer a través de la col·laboració 
publicoprivada o d’interès públic? Doncs, també. Tot 
això a nosaltres ens sembla important, però el que nos-
altres rebutgem de pla és que es pugui tancar la porta 
definitivament a aquesta col·laboració privada que du-
rant molts anys, doncs, ha donat bons resultats i que, 
a més a més, fa que molts serveis públics que l’Admi-
nistració pública no pot donar perquè no arriba a tot 
arreu ho pugui fer a través d’empreses d’interès social.

Per tant, nosaltres, en tots aquests aspectes de la seva 
moció, doncs, li donarem suport, però n’hi ha d’altres 
que, com vostè entén, no compartim i no s’assemblen 
al nostre model i que, per tant, li votarem en contra.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre 
senyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Señora presidenta. Señoras y señores diputados... El 
Govern? (Pausa.) No, no hi ha el Govern, pel que veig, 
no està... (Pausa.) Están aquí, vale. Esquerra Republi-
cana. Muy bien (rialles) –muy bien–, es verdad. Pero 

veo..., por lo visto están más pendientes de no caer o 
de entrar en la remodelación que de estar en el Pleno 
del Parlament escuchando lo que dice la cámara legis-
lativa.

Miren, señores de la CUP, ustedes pretenden, en el 
fondo el objetivo que tienen –no se atreven todavía; si 
pudieran, lo harían– es intentar polarizar entre públi-
co y privado. Lo público es bueno, lo privado es malo. 
Es decir, ustedes quieren, en el fondo, criminalizar, su 
objetivo final es criminalizar a todo lo que representa 
algo privado, es decir, en Cataluña, a día de hoy, 2,7 
millones de personas que trabajan para empresas pri-
vadas, y muchas de ellas trabajan para el sector públi-
co, haciendo un grandísimo servicio, como se les ha 
recordado en anteriores intervenciones. Y, claro, uste-
des pretenden, pues eso, tachar a los que trabajan para 
el sector privado de especuladores, sanguijuelas, apro-
vechados y vampiros.

Y eso no se lo vamos a permitir, señor de la CUP –no 
se lo vamos a permitir. Es tan digno trabajar en el sec-
tor público como en el sector privado; y lo seguiremos 
defendiendo. Y seguiremos defendiendo que el sector 
público esté en aquello en lo que el sector privado no 
pueda proveerlo de mejor manera, pero en dar liber-
tad de elegir. Y donde pueda haber libertad de elegir, 
por supuesto que la vamos a defender. ¿O no es mejor 
que los habitantes, las personas, los contribuyentes, 
puedan elegir qué operadora de teléfono quieren, que 
no tengan que estar obligados a que Telefónica sea un 
monopolio y los precios vengan marcados por un po-
lítico? ¿Usted prefiere que las decisiones las tome un 
político o las tome la sociedad? Nosotros preferimos 
que las tome la sociedad.

Y, mire, oiga, para poder hacer un adecuado sector 
público, que pueda llegar donde el sector privado no 
es capaz, se necesitan recursos. Y para conseguir esos 
recursos se necesita que la economía crezca. Y quien 
crea empleo en España son las empresas. Por eso en 
Cataluña 2,7 millones de personas trabajan para em-
presas privadas que pagan sus impuestos, y eso per-
mite sostener a los trabajadores públicos y a los fun-
cionarios, que hacen también un grandísimo servicio. 
¿Cómo creen que se pagan las pensiones? Con los im-
puestos. Y ¿cómo creen que se recaudan? Mediante el 
trabajo de muchas personas, en ámbito privado y en 
ámbito público. ¿Cómo se pagan los subsidios de paro, 
la sanidad pública, la educación pública? Pues de la 
misma manera.

Lo que defendemos en el Partido Popular es una edu-
cación y una sanidad de la máxima calidad, pública y 
gratuita. Y donde no pueda llegar el sector público, o 
sea, donde no pueda haber mejor prestación del servi-
cio a mejor precio con el sector privado, que llegue el 
sector público, ¡faltaría más! Donde tenga que haber 
un monopolio natural, por supuesto que tiene que ac-
tuar el sector público.

Y no votaremos a su propuesta de moción, porque su 
moción es..., el objetivo final es criminalizar a 2,7 mi-
llones de personas.

Y yo le digo y le pregunto: ¿cuál es su modelo?, ¿cuál 
es su país de referencia?, ¿dónde se identifican uste-
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des? (Remor de veus.) Y dígame qué país es, y dígame 
si en el índice de desarrollo humano, si en producto 
interior bruto, si en producto interior bruto per cápita, 
es mejor que cualquier país occidental. Dígame cuál y 
dígame los datos, por favor.

Y, mire, oiga, usted dice: «No se puede externalizar 
cin cuenta años.» Ahora sí, se puede dejar una deuda 
para cien años, que es lo que dejó el tripartit. Cien años 
de deuda, hasta el 2107. Eso sí, que los políticos de-
jen deuda hasta de aquí a mil años, si hace falta. (Re
mor de veus.) Ahora, eso sí, si la libertad de elegir per-
mite prestar mejores servicios, en ese caso no se puede.

Por lo tanto, nosotros lo que defendemos es: máxima 
calidad y no malgastar, y dar libertad de elegir, a dife-
rencia de ustedes, que quieren elegir ustedes; ustedes, 
la CUP, políticamente, por las personas, en lugar de 
que las personas elijan por... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

La senyora Marina Geli...

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Des de l’esquerra, eh?, des del socialis-
me liberal. Jo encara a Dinamarca... (Remor de veus.) 
Perdoni... –perdoni... O no?, no puc parlar? (Veus de 
fons.) Perdoni, no sé si... Potser m’haurà de donar més 
temps, senyora presidenta, perquè no sé si a algú l’ha 
sorprès, això. Dinamarca. Per tant, aquest és un de-
bat molt important, eh? I, per tant, tal com ha que-
dat la moció, que ara és de moltes coses, a la majoria 
dels punts jo els donaré suport, perquè el debat és po-
sar-nos d’acord sobre què parlem. El debat és que el 
TTIP no ens digui que l’assegurament públic univer-
sal que té Catalunya, que paga per impostos, gestionat 
diversament, que no ens diguin que no pot continuar; 
aquest és el debat. O que als serveis d’interès general 
externalitzats no tinguem capacitat de control. Aquest 
és un debat d’un calat molt important, Joaquim Arru-
fat. Estem totalment, amb calma, disposats a fer-ho, 
des de posicions diverses, eh?, amb l’experiència del 
que hem fet bé i el no hem fet bé durant molts anys.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula el 
senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Li agraeixo, senyor Coto, la moderació d’avui, que no 
ha dit directament que el nostre model és Corea del 
Nord... Hola? (Remor de veus.) Que li agraeixo la mo-
deració, que ha deixat, diguéssim, amb una pregunta 
retòrica: «Quin és el seu model, eh?, quin país?, quin 
país?», i no ha dit directament: «Corea del Nord! Co-
rea del Nord!» Per tant, li ho agraïm. (Veus de fons.) 
Són tres, són tres minuts, no? (Remor de veus i rialles.)

Bé, mirin, no sé si... –puc, no?, sí?–, no sé si les pro-
postes són les més indicades, segurament en una mo-
ció no hi cap la complexitat de la contractació des del 
sector públic d’empreses privades... No és la nostra in-
tenció ni criminalitzar 3 milions de persones (remor 
de veus), ni anar-les a perseguir a casa seva, ni cri-
minalitzar el sector privat... Nosaltres no venim de la 
tradició de la funció pública, no som funcionaris, no 
venim d’aquesta tradició, no senyor. Miri’s la tradi-
ció política de què venim. Venim de la tradició eco-
nòmica del cooperativisme, de la iniciativa social, per 
tant, també privada, per molt que cooperativa, etcète-
ra. I, per tant, no som dogmàtics de «l’Estat és l’única 
solució» i «l’Estat és el millor que pot gestionar...», ni 
molt menys. De fet, estem bastant lluny d’això.

Però, en tot cas, no sé si les propostes són les acura-
des, segurament no, les més dallò, però fixin-se en 
el sense sentit o en la preocupació que desperten ca-
sos concrets, no? Jo vinc d’un ajuntament molt estàn-
dard, molt normal, que té problemes, com tota la resta, 
que té 120 milions d’euros de deute, generats a partir 
d’una bombolla immobiliària, d’una projecció d’inver-
sions, etcètera, que els té tots amb la banca privada, 
és a dir, un servei externalitzat, el de finançament del 
mercat privat –que podia haver prestat alguna banca 
pública, però ho fa la banca privada–, que li costarà 
més o menys pagar uns 50 milions d’interessos mentre 
va pagant tot aquest deute al llarg dels propers quinze 
anys, no?, cinquanta milions d’interessos que pagarem 
gratuïtament al sector privat. Després té subcontrac-
tat, o sigui, té externalitzat el servei de la brossa, que, 
com que no pot pagar a temps, perquè òbviament té un 
forat enorme en el tema cash, no?, en el tema de liqui-
ditat, doncs, aquesta empresa, que és Valoriza, que és 
Sacyr Vallehermoso, que es va folrar amb la bombo-
lla immobiliària i que hem hagut de rescatar a través 
de rescatar els bancs que la van finançar, per aques-
ta bombolla immobiliària, Sacyr Vallehermoso, cada 
vegada que veu que no podem pagar, ens allarga una 
mica més la concessió, ens rebaixa drets dels treba-
lladors, ens diu que aquests serveis no els podrà pres-
tar... I què passa? Que estan en vaga els treballadors 
de Valoriza permanentment. Perquè treballen més de 
cinc dies la setmana, perquè no tenen mai dos dies de 
descans, perquè fan sempre més de cinquanta hores la 
setmana, perquè cobren sous de misèria. I, per tant... 
I d’això com se n’aprofita, l’empresa? Perquè l’ajunta-
ment no arriba a final de mes per tots aquests deutes.

I així els en podria anar posant casos. No és un dog-
matisme, que volem que tot sigui públic. Però creiem 
que, amb aquesta crisi més que mai, s’han posat mol-
tes qüestions en la relació públic-privat, de garantia 
de serveis públics, en qüestió. I els dogmes que fa deu 
anys eren assumits amb naturalitat ara presenten una 
sèrie de problemes que cal posar-hi remei, equilibri i, 
sobretot, mesura democràtica.

I se m’ha oblidat abans una de les mesures. N’he dit 
quatre..., he dit, eh?, «cinc punts», i n’he detallat qua-
tre; se m’ha acabat el temps i el cinquè no podia... Em 
sembla totalment fora de lloc, en els moments que vi-
vim, que no hi pugui haver dret possible en aquest Es-
tat que reguli que les empreses que tenen la seva seu 



Sèrie P - Núm. 113 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 56.3  78

fiscal en paradisos fiscals no puguin prestar serveis 
públics i, per tant, cobrar de l’Administració. Em sem-
bla evident que hauria d’existir això. I, en canvi, ara 
mateix hi ha empreses d’aquestes multinacionals que 
presten tants serveis públics en molts ajuntaments, que 
tenen les seves seus o seus de les seves matrius finan-
ceres en paradisos fiscals i evadeixen els seus impos-
tos. I això no s’hauria de poder permetre en aquesta 
situació de crisi.

La presidenta

Cridem a votació.

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

Marc Vidal i Pou

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Marc Vidal i Pou

Sí. A la senyora Ribera, sobre el tema de les privatit-
zacions, que ho ha volgut traslladar al terreny de la 
semàntica, i jo crec que el tema és en el terreny del 
concepte. Si ho traslladem al terreny de la semànti-
ca, «privatitzar» vol dir «fer privat allò que no ho és». 
I aquí és on dissentim i on entra el concepte. Perquè 
per vostè «fer privat» fa referència al canvi de propie-
tat. Per mi, no; per mi «fer privat» fa referència al con-
trol de la gestió que es pugui fer. No ens servirà de 
res que tinguem la propietat pública d’un servei que 
té el control de la gestió perfectament en mans priva-
des, sense cap control de la ciutadania. I això, efecti-
vament, per mi, és privatitzar.

Gràcies.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull? No? (Sergi Sabrià i Benito demana per 
parlar.) Senyor Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Per demanar votació separada del 6, 9, 10, 11, 13 i 18...

La presidenta

Deu, 11, 13, 18.

Sergi Sabrià i Benito

Sis, 9, 10, 11, 13 i 18, que es poden votar conjunta-
ment. I en un altre bloc, el 16.

La presidenta

Setze.

Sergi Sabrià i Benito

Setze, però només la primera part. Hi ha 16, 16 bis i 
16 ter. No, només el 16.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí. El 16 bis, nosaltres.

La presidenta

O sigui, 16 i 16 bis.

Jordi Turull i Negre

Exacte.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, presidenta, per demanar votació separada de l’1...

La presidenta

Del...?

Carina Mejías Sánchez

Del punt 1, de l’1 bis, del 2, del 5, del 14, 16 ter, 17 i 18, 
per una banda. El 8, 9, 12, 16 i 16 bis per una altra...

La presidenta

Un moment, un moment... Vuit...

Carina Mejías Sánchez

Vuit...

La presidenta

Nou...

Carina Mejías Sánchez

Nou, 12, 16 i 16 bis, per una banda.

La presidenta

D’acord.

Carina Mejías Sánchez

I després, l’1 ter, el 3, el 4, el 6, el 7, el 10...
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La presidenta

Ui, ui, ui... (Algú diu: «Fem punt per punt.») Deixem-ho 
córrer, i ho votarem punt per punt.

Carina Mejías Sánchez

Molt bé. Gràcies.

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Lucena, era pel mateix? (Pausa.)

Comencem la votació d’aquesta moció. I comencem 
pel punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor i 16 en contra.

Votem l’1 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor i 16 en contra.

Votem l’1 ter.

Comença la votació.

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

Votem el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor i 16 en contra.

Votem el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor, 17 en contra i 
8 abstencions.

Votem el punt 4.

Comença la votació.

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

Votem el punt 5.

Comença la votació.

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

Votem el punt 6.

Comença la votació.

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

Votem el punt 7.

Comença la votació.

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

Votem el 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor i 25 en contra.

Votem el 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 34 vots a favor i 89 en contra.

Votem el punt 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 81 en contra i 
9 abstencions.

Votem l’11.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 82 en contra i 
9 abstencions.

Votem el 12.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor i 25 en contra.

Votem el punt 13.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 15 vots a favor, 83 en contra i 
26 abstencions.

Votem el 14.

Comença la votació.

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

Votem el 15.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor, 17 en contra i 
8 abstencions.

Votem el 16.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 16 vots a favor, 70 en contra i 
38 abstencions.

Votem el 16 bis.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 51 vots a favor, 69 en contra i 
1 abstenció.

Votem el 16 ter.

Comença la votació.

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

Votem el 17.

Comença la votació.

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

Votem el 18.

Comença la votació.

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

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i set 
minuts.
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