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Sessió 24 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-

deix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez; del 

secretari, José Rodríguez Fernández, i de la secretària en funcions Irene Fornós Curto. As-

sisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de 

Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Imma Gallardo Barceló, Gemma Geis i Carreras, Antoni 

Morral i Berenguer, Josep Puig i Boix i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalu-

nya; Ferran Civit i Martí, Irene Fornós Curto, Marc Sanglas i Alcantarilla i Francesc Viaplana 

Manresa, pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànc-

hez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez 

i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la to-

talitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibi-

litat. Grup Parlamentari de Ciutadans, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (text presentat: BOPC 525, 3; esmenes a 

la totalitat: BOPC 544, 13).

La presidenta

Doncs començarem aquesta sessió de la comissió, que és una sessió, diguéssim, 
de la Comissió de Territori i la Comissió de Medi Ambient, com va ser ja també la 
comissió de presentació dels pressupostos.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament de Territori i Sostenibilitat)

200-00011/12

En primer lloc, bon dia a totes i a tots, que crec que no ho havia dit. I en tot cas, 
avui el que fem és el debat de les esmenes a la totalitat a aquesta secció pressupos-
tària. Es fa junt, perquè és una sola secció pressupostària.

Com saben, perquè s’ha fet públic, la seqüència, el debat, és que els grups que 
han presentat esmenes a la totalitat disposen de quinze minuts, set minuts i mig els 
subgrups. Després hi ha el torn en contra de les esmenes a la totalitat, dels dos grups 
que donen suport al Govern, que es va acordar que serien quinze minuts per a cada 
grup i, posteriorment, hi ha el nou torn de defensa o posició de les esmenes amb cinc 
minuts per a cada grup parlamentari, i al final els grups que no han intervingut en 
el debat per fixar la posició, que seria en principi Catalunya en Comú Podem, que 
tindria un torn de deu minuts, i es votarien totes les esmenes i en el moment de la 
votació..., jo crec que quasi conjuntament, perquè totes són de retorn, si no és que hi 
hagués alguna cosa en contra.

Com se’ls ha dit, el temps és aproximadament de dues hores, dues hores i quart. 
Per tant, si anem bé, doncs, complirem aquest horari.

Abans de començar, hi ha algun grup que tingui alguna substitució? (Pausa.) 
Senyor Pujol?

Eduard Pujol i Bonell

Sí; la diputada Gallardo substitueix la diputada Artadi.
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La presidenta

Gràcies. Senyora Bravo...

Marina Bravo Sobrino

Pel nostre grup, la diputada María Valle substitueix Héctor Amelló.

La presidenta

Perfecte; molt bé. Doncs si no hi ha res més, començaríem, i començaríem amb 
l’ordre previst. Per tant, per un temps de quinze minuts, té la paraula el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, que parlarà la diputada Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, es una pena que este formato de debate en el que no 
está el conseller cuando se debaten las enmiendas a la totalidad de su sección presu-
puestaria..., es una pena porque compareció, sí, para presentar el presupuesto, pero 
apenas dos días después de que hubiéramos podido conocerlo y el debate hubiera 
sido mucho más enriquecedor en esta fase.

Ciudadanos, como saben, presentó una enmienda a la totalidad al conjunto de 
los presupuestos y fue, fundamentalmente, por dos razones: una, porque lo primero 
que hacen es subir impuestos. Hacen falta más recursos, eso es verdad, puede ser y 
puede que incluso en algún caso haga falta subir impuestos, pero ¿de verdad no se 
podía hacer previamente el más mínimo esfuerzo para sacarlos de algún sitio que 
no fuera de los bolsillos de la ciudadanía? ¿No se podían hacer reformas para libe-
rar recursos? Porque nada de eso se refleja en este presupuesto. Solo exigirles a los 
ciudadanos más dinero, más presupuesto, más impuestos de sus recursos.

Entre otros, hay un impuesto muy relacionado con esta sección, que es el impues-
to a las emisiones de CO2 de los vehículos. Es un impuesto con el que calculan que 
recaudarán cada año 155 millones de euros de los ciudadanos, un impuesto que suena 
muy bonito, muy ecológico, pero que es simplemente un pago más que haremos todos 
los ciudadanos que tenemos vehículo, lo utilicemos o no; aunque vengamos en bici 
cada día al trabajo, tendremos que pagar lo mismo que quien utiliza el vehículo cada 
día o quien incluso abusa de su uso. No parece ni muy justo ni muy medioambiental, 
pero nos permite, eso sí, seguir compartiendo lamentablemente con éxito en ser la 
comunidad autónoma menos atractiva fiscalmente.

Pero la otra razón por la que también presentamos enmienda a la totalidad al 
conjunto de los presupuestos es por cómo pretenden utilizar estos recursos públicos 
y por la situación en la que se aprueban o se pretenden aprobar estos presupuestos. 
Unas prioridades que, de nuevo, en muchos casos piensan solo en una parte de los 
catalanes y unos presupuestos que quieren ser aprobados por un Govern que ya ha 
anunciado que no los aplicará porque no piensa continuar.

Esos eran los dos motivos principales, pero había más. No son los presupuestos 
que Cataluña y los catalanes necesitan para favorecer ni la igualdad de oportunida-
des, ni combatir la pobreza, ni las desigualdades, y mucho menos son los que ne-
cesita para dar estabilidad, para reactivar la economía y luchar contra el paro y la 
precariedad. 

No hay rastro de cuestiones que para Ciudadanos son capitales: no abordan –y 
en esta sección había una gran oportunidad– un tema tan importante como es la ra-
cionalización de las administraciones, empresas y entes públicos, que es totalmente 
imprescindible.

Tampoco abordan la utilización de la gestión para conseguir una administra-
ción y un sector público más eficiente. Y este punto, que afecta mucho a la sección 
de la que hoy estamos debatiendo..., no solo por los altos cargos o por la duplicidad 
de funciones, que ocurre mucho en las agencias y en otras entidades públicas, sino 
también por el llamado «capitalismo de amiguetes», que no acaba de salir de la Ad-
ministración en Cataluña y que se perpetúa en concesiones y en subvenciones, y que 
tiene graves consecuencias para los recursos públicos.
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Hacen falta reformas, reformas que no se han contemplado en estos presupuestos 
en general ni en esta sección en particular, y que nosotros por ello también enmen-
damos a la totalidad. 

Y es que, incluso intentando olvidarnos de que son unos presupuestos que no 
están pensados para todos los catalanes, estos presupuestos no hacen más que per-
mitir que se sigan perpetuando unos problemas que ya teníamos y no ofrecen nin-
guna solución nueva. Son unos presupuestos que continúan con lo contrario a lo 
que necesitamos. No hay ninguna reforma que permita optimizar las inversiones, 
que permita ganar eficiencia o que las priorice de una forma justa y racional, y que 
evalúe después los resultados de su aplicación. No hay nada en las memorias de los 
programas que asocie las inversiones a una planificación clara y certera a medio pla-
zo, y mucho menos con criterios de rentabilidad socioeconómica. Inversiones muy 
necesarias para luchar contra la contaminación ambiental, por ejemplo, como los 
aparcamientos disuasorios, brillan por su ausencia. 

Son unos presupuestos continuistas, que continúan –valga la redundancia– po-
niendo parches sin ningún tipo de planificación, pero es que ni a largo ni a corto 
plazo. En períodos como este, de escasez de recursos, en especial en este depar-
tament, es clave priorizar las inversiones con un mayor retorno socioeconómico a 
corto plazo. Y no solo hablamos de inversiones en obras, sino también de cualquier 
asignación de recursos, de concesiones, de servicios.

En este presupuesto, ni en la forma de actuar de los últimos años, parece que la 
evaluación de las inversiones sea algo que le quite el sueño al Govern. No siempre 
se trata de gastar más, pero sí de gastar bien, de sacar el mayor provecho posible de 
los recursos de que disponemos, de priorizar, de controlar durante la ejecución y 
de evaluar después. Pero no parece que haya sido su práctica habitual, y nosotros no 
vamos a apoyar unos presupuestos que no buscan el mejor aprovechamiento de los 
recursos. No vamos a apoyar unos presupuestos que no reforman nada, cuando hay 
tanto por reformar, y hasta incluso en el listado de inversiones reales seguimos vien-
do las mismas obras que veíamos hace años. Y es que ya sabemos que este Govern 
no tiene la intención de ejecutarlos, eso lo sabemos, pero es que, aunque se quedara, 
aunque este Govern los pretendiera ejecutar, con estos presupuestos seguiríamos te-
niendo los mismos asuntos pendientes y nos quedaríamos sin saber qué soluciones 
ofrece para la mayoría de ellos. «Lo están mirando», nos dicen en general; todo lo 
están mirando. 

Yo, cada vez que dicen que lo están mirando, me los imagino con una nube de 
problemas que tienen permanentemente encima de la cabeza, donde pone «línea 9», 
«el tramo central», pues lo están mirando. En estos presupuestos vuelve a poner, 
como creo que ya ponía en los anteriores, «se prevé la formalización de un crédito 
con el BEI». Están buscando financiación, pero están buscando una financiación no 
para una obra que es nueva, que les haya caído del cielo, es una obra en ejecución, 
para la que ya tendrían que tener la financiación más que asegurada.

Con el Segarra-Garrigues lo mismo. Con ATLL, hay 140 millones de estos pre-
supuestos que quizás nos hubiéramos podido ahorrar si la concesión no hubiese sido 
anulada, y eso por no hablar de cómo puede acabar la indemnización, que aún no 
lo sabemos. 

En autopistas, 183 millones de peajes a la sombra. Tenemos el aeropuerto de 
Lleida-Alguaire; los trenes, que tampoco se prevé ningún tipo de inversión para 
su modernización; el tranvía; el tren tram de Tarragona. ¿No deberíamos tener ya 
este año un presupuesto para ejecutarlo? ¿No debería estar ya listo con veinte años 
que ha tardado la variante en ponerse en marcha? ¿No han tenido tiempo para ha-
cer todos los estudios y todos los proyectos previamente y que pudiéramos estar ya 
ejecutándolo?

Lucha contra la contaminación... lo mismo, muchos planes, muchos proyectos, 
pero ¿y resultados? ¿Han evaluado cómo de efectivas son las medidas, si es que se 
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ha aplicado alguna que lo sea? O la T-Movilidad, también la siguen mirando. La 
T-Movilidad en 2016 era un proyecto que debía durar dos años y en 2016 nos dijeron 
que se retrasaba dos años más, hasta el 2018. En 2018, dos años más, y estamos en 
2020 y le debe quedar dos años todavía, sin duda, pero sin duda ninguna.

Tienen un montón de problemas sin resolver. Lo están mirando todo, siempre, 
están en ello, lo repiten hasta la saciedad, pero debe de ser que de tanto mirar lo 
ven ya todo borroso y no acaban de verlo claro, porque aunque intenten hacernos 
creer lo contrario, los sucesivos gobiernos de la Generalitat no pueden presumir de 
eficacia para gobernar, ni muchísimo menos de cumplir plazos o las promesas que 
le hacen a la ciudadanía. Las grandes obras se les atascan y tampoco es su fuerte la 
planificación de la gestión a medio y largo plazo.

Con estos presupuestos, seguimos sin saber qué va a ser del tramo central de la 
línea 9, que tendría que haber estado acabado en 2007, hace más de trece años. Lo 
único que sí sabemos es que seguimos pagando estaciones cerradas, eso sí que lo 
podemos ver en este presupuesto, pero es imposible saber cuándo se acabará la obra. 

Nosotros no podemos dar apoyo a ningún presupuesto que improvise con nues-
tros recursos, ni que decida en qué invierten cada momento a golpe de una reunión 
con un alcalde, que es lo que parece que pasa últimamente. 

Porque cuando se hace esto acabamos teniendo, por ejemplo, el aeri de Esparra-
guera, que recuerdo..., en el último debate de presupuestos –que ya hace mucho, por 
cierto–, en el que les preguntaba qué iban a hacer con ello, y lo único que han sido 
capaces de hacer con un aeri, en el que se habían invertido un montón de millones 
bastante recientemente, ha sido desmontarlo. Y eso es obra de los que dicen que si 
nosotros lo gestionásemos todo, todo funcionaría mucho mejor.

Para el Segarra-Garrigues tampoco podemos saber cuál es el plan. Tal y como 
está ahora, la relación inversión-aprovechamiento, desde luego, no superaría el más 
mínimo análisis coste-beneficio, y no parece que vaya a solucionarse tampoco con 
estos presupuestos. Ni siquiera podemos saber hoy en día qué superficie se podrá 
regar finalmente; supongo que lo están mirando también.

Como decía, nosotros no podemos dar apoyo a ningún presupuesto que impro-
vise con nuestros recursos, ni que decida qué invierte en cada momento a golpe de 
anuncio.

Nosotros, sinceramente, creemos que a esto hay que darle la vuelta. Queremos 
evitar que se cometan más errores y queremos enfrentarnos a los problemas here-
dados, porque muchos sí que lo sabemos, son heredados. No hablo de ideas abstrac-
tas, hablo de prácticas muy concretas que se podrían poner en marcha, por ejemplo, 
las concesiones, las concesiones de autobús, las líneas de bus exprés. Han puesto en 
marcha del orden de cuarenta y les hemos preguntado por los concursos. Se lo hemos 
preguntado por escrito, y ¿qué nos han respondido? Pues siempre lo mismo: «No ha 
habido concurso», «no ha habido licitación», «se lo hemos dado a los de siempre». 
¿Creen que de verdad así es la mejor forma de optimizar nuestros recursos?

Y ahora quieren hacer lo mismo con el ferrocarril, con lo bonito que sería sacar a 
licitación el ferrocarril-aeropuerto, por ejemplo. Pero no, ustedes ya insisten en que 
ya tienen asignado a quien irá.

Y hablando de concesiones también, con estos presupuestos, ¿qué ocurre con 
la prolongación de la C-32? Es difícil saberlo, porque la forma de financiación que 
utiliza este Govern, pues, continúa con esas malas prácticas que nosotros decimos 
que son cosas muy concretas que se podrían cambiar. Continúa pretendiendo hacer 
una obra, no licitándola y pagándola, sino diciendo a la concesionaria que la haga; 
o sea, utilizando al concesionario como amiguete para que le haga la inversión. Eso 
tiene un rédito político enorme, puedes hacer una obra sin gastar un duro, pero lo 
pagaremos todos después; lo pagarán después los futuros gobiernos y la ciudadanía.

Y esto pasa con todo, porque además está muy bien incrementar el presupuesto 
en algunas partidas, por ejemplo, de transporte público. Nos parece fenomenal, pero 
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es que lo realmente importante es saber qué conseguimos con ese presupuesto. Pasa 
en los autobuses exprés: ¿Creen que realmente con esos recursos no se podría dar 
mejor servicio? Probablemente, todo el dinero que dediquemos a transporte público 
será poco, pero les aseguro que con el presupuesto que se dedica hoy en día se po-
dría hacer mucho más.

Si el canon del metro no fuera absolutamente desorbitante, si no estuviéramos 
pagando estaciones de metro cerradas y si las subvenciones de autobús no se pa-
garan a precios nada competitivos, podríamos hacer más y ofrecer mejores tarifas. 
¿O no se preguntan por qué en otros sitios, por ejemplo, pueden ofrecer una tarifa 
mensual, un abono mensual de solo veinte euros para todos sus jóvenes para mover-
se por toda la comunidad y aquí esto no es posible?, en comunidades muy similares 
a la nuestra.

Ni las mociones ni la mayoría de las propuestas de resolución aprobadas han te-
nido cabida en estos presupuestos. La del abono joven era una de nuestras propues-
tas de resolución. 

Otra propuesta de las nuestras hablaba de sustituir trenes de rodalies, pero no 
dedican ni un euro en los presupuestos. A trenes de Ferrocarrils de la Generalitat, 
sí; a trens de rodalies, nada, solo quejarse. Deben de estar mirando también junto a 
la línea 9, al Segarra-Garrigues, a los peajes, a la T-Movilidad. No, no pueden pre-
sumir de ser un gobierno eficiente ni eficaz, ni priorizan bien, ni gestionan bien, y 
lejos de solucionar los problemas los multiplican y los perpetúan, y perpetúan tam-
bién las malas prácticas.

Así, evaluando este departamento por la capacidad de gestionar, de analizar la 
eficacia de sus políticas, por ejemplo, en resultado sobre la contaminación o de pe-
dir y asumir responsabilidades en algunas cuestiones como la de ATLL, no quedaba 
más que enmendar rotundamente esta sección presupuestaria.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Miri, un pressupost és la concreció d’un programa de Go-
vern, i ens trobem davant de la paradoxa que, en lloc de concretar aquest pla de 
Govern, el president va i anuncia que vol convocar eleccions, que el Govern està es-
gotat; que aquest pressupost que tenim a les mans no és la concreció de cap pla de 
Govern, de cap acció de Govern futura, sinó que..., i que «un cop aprovat els anun-
ciaré la data de convocatòria». No hi ha futur, perquè el mateix president reconeix 
que l’actual configuració del Govern està esgotada.

I sobre aquestes bases, i a la vista dels números que s’han presentat, argumen-
tarem la nostra esmena de retorn a la secció del Departament de Territori i Soste-
nibilitat.

Li deia al conseller Calvet en la seva compareixença, quan va venir a presentar 
els pressupostos –havíem tingut escàs temps per analitzar-los detingudament, ara ja 
ho hem fet–, que el Departament de Territori i Sostenibilitat és el quart departament 
del Govern de Catalunya en despesa, però si analitzem els pressupostos que s’han 
presentat i que estem debatent en aquests moments veiem que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat és el darrer departament amb índexs de creixement respecte 
al darrer pressupost aprovat, que és el de l’any 2017.

Els portaveus del Govern han reiterat que aquests pressupostos revertien les re-
tallades, ho ha emfatitzat el vicepresident del Govern. Nosaltres això ho posem en 
dubte, sobretot si ho analitzem, o si analitzem en concret aquest departament.

Si parlem d’inversions reals, on el Departament de Territori té moltes coses a 
dir, sobretot perquè hi ha algunes de les empreses públiques que depenen del depar-
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tament que formen part d’aquest paquet d’inversions, veiem que el pressupost d’en-
guany, el d’inversions reals, que ascendeixen a prop de 1.000 milions d’euros –no 
hi arriba, però pràcticament són 1.000 milions d’euros–, no té res a veure amb els 
pressupostos del 2010, als quals vostès s’hi han referit, o el Govern s’hi ha referit 
continuadament, per poder justificar aquestes retallades. El pressupost d’inversions 
reals, en aquell pressupost va ser de 3.160 milions d’euros. És a dir, estem davant 
d’un 68 per cent menys del que es va realitzar en aquella anualitat. 

Si aquí hi afegim les inversions no comarcalitzades, veiem que la situació és 
exactament la mateixa.

Per tant, aquests pressupostos no reverteixen les retallades que s’han produït al 
llarg d’aquesta dècada; no la reverteixen en polítiques socials, però tampoc les re-
verteixen en polítiques territorials ni d’infraestructures. 

Per tant, el meu grup parlamentari dona poca credibilitat a aquests pressupostos.
Quines línies d’actuació nosaltres hi trobem a faltar, des del punt de vista de la 

feina inversora? Hi han alguns temes que reiteradament han sortit en el debat parla-
mentari, nombroses propostes de resolució, mocions que insten el Govern a actuar. 
És contradictori escoltar el president del Govern de Catalunya insistint en alguns 
temes, dient que s’han aprovat en el Parlament, eh? «Que és una moció aprovada en 
el ple del Parlament i, per tant, l’he de portar endavant», però després s’oblida de 
tot aquell reguitzell d’actuacions que sí que han estat també aprovades, no una, no, 
diverses vegades, amb mocions, amb propostes de resolució en el Parlament i que 
no trobem recollides.

Al pressupost no trobem concreció tampoc en algunes..., de l’anunci d’obres que 
el conseller de Territori ha fet en sessions parlamentàries, que també ha fet o que 
també va fer en la presentació del pressupost. Per exemple, què passa amb l’eix de 
l’Ebre? Què passa amb el perllongament de les línies 1, 2, 3 i 4 del metro? Si ana-
litzem el pressupost del departament, més enllà dels anuncis del conseller, no tenen 
una concreció exacta en el pressupost. El conseller se’ns va treure de sobre en el 
darrer debat, ara fa tres setmanes, dient que tenia una bossa que allà hi anava col·lo-
cant tots els projectes que li anunciàvem en aquella sessió. Això no és seriós, eh? Ha 
d’haver-hi una concreció, els ciutadans i ciutadanes necessiten tenir una certesa del 
que s’anuncia..., tindrà una concreció pressupostària. 

Ho necessitem, i els pressupostos haurien d’aprofundir en aquest sentit, amb una 
de les actuacions que reiteradament se li ha demanat en aquesta cambra i que el 
mateix Govern ha anunciat que faria, però un cop analitzes els pressupostos no es 
veuen, no? Per exemple, la connexió de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, de les línies del Vallès i del Llobregat.

Tampoc hi ha una concreció sobre..., és a dir, tal com deia la diputada que m’ha 
precedit, hem fet moltes adjudicacions de bus exprés, però perquè això funcioni i 
perquè siguin exprés necessitem que les nostres vies d’alta capacitat tinguin unes 
connexions, eh?, que permetin que justament aquests busos siguin exprés. M’estic 
referint als nous carrils bus-VAO d’entrada i sortida al que seria a la conurbació 
metropolitana; no acaba d’haver-hi una concreció pressupostària per tirar endavant 
d’una vegada totes aquestes mesures. O a la concreció dels park-and-ride a esta-
cions de ferrocarril, que són una peça fonamental per fomentar el transport públic.

No es parla de si s’incorporaran més bonificacions, tal com s’ha reclamat en 
aquest cas pels ajuntaments del territori i per les entitats socials i econòmiques d’a-
quest territori. Què passa amb els peatges de la C-32 sud, entre Sitges i el Vendrell? 
Necessitaríem tenir una proposta, més enllà de les paraules del conseller. 

No trobem una reflexió –una reflexió que vol dir també aquesta concreció que 
el nostre grup els reclama– sobre els colls d’ampolla que s’estan provocant dia sí i 
dia també a la C-60, a l’altura de la Roca del Vallès en la seva connexió amb l’AP-7. 
Molts ciutadans i ciutadanes viuen a la costa i venen a treballar als Vallesos, i això 
provoca colls d’ampolla evidents, que no sabem com el Govern els pensa solucio-
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nar. Els he parlat de la C-60 a la Roca del Vallès, però els podria parlar de la B-500, 
que connecta una part del Barcelonès amb el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. 

I si parlem d’habitatge? Doncs el pressupost que se’ns presenta, 366 milions 
d’euros, és cert, com li deia al conseller en la seva compareixença, que representa 
un augment, un lleuger augment respecte del pressupost del 2017, però si el tornem 
a referenciar en aquesta xifra en què vostè s’ha volgut entestar, que és el pressupost 
del 2010, veiem que hi ha una disminució efectiva de pràcticament un 43 per cent 
dels recursos que es destinaven a polítiques d’habitatge. I aquest és un problema so-
cial que ens surt enquesta darrere enquesta. Quan el CEO pregunta sobre aquestes 
qüestions, el problema de l’habitatge és un problema real i el Govern no ha fet un 
esforç en els darrers anys; tampoc el fa en el pressupost del 2020. 

Creiem, i ho manifestem així, que les polítiques pressupostàries en matèria d’ha-
bitatge des del nostre punt de vista són insuficients. No donen sortida a les necessi-
tats per tenir un parc públic de lloguer. Ens poden explicar quants habitatges nous 
es podran tirar endavant amb aquests pressupostos que volen aprovar? Quants ha-
bitatges es podran rehabilitar? Perquè aquesta també és una de les polítiques que 
hem d’afrontar en els propers anys. Els recordo..., ja no a les mocions aprovades en 
el Parlament. Els recordo una llei que és vigent, que és la Llei del canvi climàtic, on 
fixa que cada any hauríem de rehabilitar, des del punt de vista de l’eficiència ener-
gètica dels habitatges, al voltant d’uns cinquanta mil habitatges. Amb els números 
que consten en aquest pressupost, ja els asseguro que és impossible arribar a aquesta 
xifra i, per tant, complir la Llei de canvi climàtic de Catalunya.

Respecte al debat de la mobilitat, en el que el Govern ha centrat bona part de la 
seva proposta, de la seva aposta, en la modificació del preu dels títols. És una po-
lítica que des del nostre punt de vista, tot i ser important, es queda coixa si només 
la centrem en el que fa referència a aquesta modificació del preu dels títols, perquè 
el debat de la mobilitat ha de tenir present la realitat complexa del nostre territori.

Del territori el que volem servir..., en el que no arriben els Ferrocarrils..., i estic 
parlant d’aquesta part de Catalunya que per simplificar el debat podríem parlar de 
la Catalunya menys poblada, eh?, però si parlem dels entorns metropolitans, allà on 
es produeixen les dinàmiques econòmiques més potents del nostre país, on hi vi-
uen 4.800.000 persones, que representen un 60 per cent del producte interior brut 
de Catalunya i on es centra la capacitat exportadora de bona part, ja no només de 
Catalunya sinó del conjunt de l’Estat espanyol, resulta que només centrem la nostra 
política o la política del Govern a parlar d’una certa modificació del preu dels títols, 
quan probablement hauríem d’anar un pèl més enllà, ser més agosarats.

Jo li plantejava al conseller en l’anterior compareixença que potser ha arribat 
l’hora de que les inversions també en aquest entorn..., siguin capaces les adminis-
tracions que hi interactuen, Govern d’Espanya i Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, i també les autoritats metropolitanes, d’anar un pas més enllà i de començar-se 
a plantejar la necessitat de la concreció d’una agència en aquest sentit, una agència 
de mobilitat, o d’un consorci de..., els instruments de què el govern disposa, per tal 
de fer... De fer què? Doncs de planificar les inversions que s’haurien de produir, les 
poques que el Govern de la Generalitat programa en aquest pressupost i aquelles que 
no van veure la llum perquè els grups parlamentaris, en una altra cambra, al pres-
supost del 2019, no les van votar; 2.400 milions d’euros d’inversió de l’Estat a Cata-
lunya, que esperem que en el pressupost del 2020, si atenem a les intervencions del 
president Sánchez, es mantinguin en els pressupostos del 2020 i que siguem capaços 
d’aprovar-los, no?

Consorci que hauria de debatre també, o ser capaç de debatre, sobre la gestió 
d’aquestes infraestructures. Jo ja sé que queda molt bé anunciar: «Miri, ara la llan-
çadora aquesta que volem fer a l’aeroport la gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya.» Miri, jo no els dic ni que sí ni que no; ara, potser podríem analitzar 
si les línies de rodalies que passen pels túnels de Barcelona, que ja estan prou satu-
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rades, no podrien tenir, com algunes ja tenen, l’acabament a les terminals aeropor-
tuàries i ser capaços d’optimitzar millor el material que tenim i les infraestructures 
que tenim i no anar a propostes que segurament acabaran col·lapsant més les infra-
estructures de què disposem en aquests moments. 

I si parlem de polítiques climàtiques, que el Govern també se’n vanta, no?, doncs, 
miri, no arriben ni al 2 per cent del conjunt del pressupost de la Generalitat. I parlo 
d’un 2 per cent i soc generós, eh?, perquè més enllà dels discursos el que falta són 
polítiques concretes; «polítiques concretes» vol dir polítiques pressupostàries.

Encara no sabem, perquè no hi ha una concreció, en què es pensa gastar el Go-
vern..., quina és la proposta que fa de despesa en base a la recaptació, aquesta recap-
tació superior, que es farà del nou impost de CO2 que vam aprovar en el Parlament 
ara fa escassament dos mesos i mig. Ni s’ha explicat en què es pensa destinar el fons 
climàtic... Ja sé que el del 2020 l’arrossegarem del 2019, els recursos seran menors, 
eh? Sí que començaran a ser superiors a partir del proper exercici. En què pensen 
destinar-se els recursos del fons climàtic i en què pensen destinar-se els recursos del 
fons de patrimoni natural un cop –i espero que sigui així– puguem aprovar la llei de 
l’agència de la natura? No expliquen res, no...

I quins recursos destinarà el Govern o pensa destinar el Govern a adaptació i 
mitigació dels efectes del canvi climàtic. (Veus de fons.) Vaig acabant, presidenta.

Pensen... Li vaig fer una pregunta al conseller que no ha estat resposta i que no 
sabem veure la concreció pressupostària, tampoc. Pensen destinar recursos al comi-
tè d’experts de canvi climàtic? És la baula sobre la que s’hauran d’implementar els 
pressupostos de carboni?

I, finalment, hem vist que el Govern no es pren seriosament una altra llei que 
està vigent, que hi han molts pobles de Catalunya que pateixen les conseqüències 
d’una mala planificació urbanística que no és responsabilitat d’aquest Govern, que 
és una planificació urbanística històrica, fins i tot de moments no democràtics, però 
que els seguim patint en aquests moments, que són les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, i que el Govern de Catalunya no hi ha destinat ni un euro de recurs per 
intentar solucionar aquest tema.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP -  
Crida Constituent, la diputada Natàlia Sànchez.

Diputada, deixarem el temps de quinze minuts, però en té set i mig, però és per 
no canviar, perquè es necessita un màster. (Rialles.) I llavors, una vegada fet, ja no 
en farem cap més...

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia, moltes gràcies. Cap problema, perquè en aquest debat a la secció i en 
aquest debat sobre les esmenes a la totalitat intentaré ser extremadament breu, ja que 
tindrem una altra oportunitat per debatre sobre les esmenes parcials, que, evident-
ment, el nostre grup també presentarà.

Inicio amb un context general a què altres diputats ja han fet referència, però que 
per nosaltres també és important per entendre per què presentem aquesta esmena 
a la totalitat. Tres motius principals, que es repeteixen a totes les comissions i per 
secció: una qüestió fonamental en aquest cas d’aquest departament és la política de 
priorització que s’està duent a terme; en segon lloc, hi ha el model estratègic que es 
planteja des de la conselleria en aquells àmbits importants, i un tercer argument, que 
té a veure amb com arribem fins aquí, i pel que fa al grup parlamentari, el Subgrup 
Parlamentari de la CUP, com no comprem o assumim el mantra o el relat de la ne-
cessitat d’aprovar uns pressupostos per responsabilitat. 

Així doncs, un context general, aquests tres motius pels quals presentem aques-
ta esmena a la totalitat, i un context general de què ja s’ha fet esment: ens trobem 
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en una situació paradoxal, un president de la Generalitat que anuncia el fracàs del 
seu Govern de forma literal, l’esgotament de la legislatura. I entenent que el pressu-
post és l’eina fonamental d’un Govern, d’un executiu, que és el quadern de bitàcola, 
que és el full de ruta que orienta les polítiques públiques d’un Govern, doncs, si te-
nim un Govern, un executiu, fracassat i un executiu esgotat, entenem que és para-
doxal i en part contradictori aprovar uns pressupostos que molt probablement també 
tindran aquest esperit de fracàs. 

I com més anem estudiant els pressupostos, anem veient com mirant departa-
ment a departament es percep aquesta atomització dels departaments de la Ge-
neralitat. M’explico: entenem que aquest fracàs governamental té a veure amb les 
dificultats d’acord entre els grups que formen part del Govern, i això ha estat una 
tònica i una dinàmica general d’aquesta legislatura, que és una manca d’estratègia 
de país que posi en consonància i a treballar cap a un objectiu conjunt per part del 
Govern. I aquesta atomització també es percep pel que fa als departaments i pel que 
fa a la poca coherència que hi ha entre uns i altres. És a dir, cada departament ha fet 
la seva i ja no hi ha un fil conductor o un relat que cohesioni aquests pressupostos.

Pel que fa a Territori, a la secció que debatem, el departament, la conselleria, té 
al davant dos dels principals reptes del país, i potser també podríem dir mundials: 
fer front a dues crisis i, per tant, plantejar les polítiques públiques de dues crisis que 
travessen la vida dels veïns i veïnes del nostre país. Una és la crisi de l’habitatge i la 
segona és la crisi de l’emergència climàtica, crisis també que comparteixen causes 
d’aquest sistema capitalista que ha condicionat i que ens ha portat a un abisme amb 
relació al dret a l’accés a l’habitatge i amb relació a l’emergència climàtica. 

Des d’aquesta perspectiva, nosaltres creiem..., i pel que fa al segon punt que 
deia, tant la priorització com el model que plantegen, nosaltres pel que fa a l’emer-
gència climàtica, conscients que coneixem bé aquest pressupost perquè té uns fils 
conductors molt similars al del 2017 i, com saben perfectament, la CUP en aquell 
moment va facilitar l’aprovació d’aquests pressupostos amb uns condicionants que 
coneixen perfectament, vinculats al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octu-
bre..., com que coneixem bé aquests pressupostos, també sabem perfectament que 
després d’aprovar la Llei de canvi climàtic, després de dos anys de legislatura, en 
què, des del nostre punt de vista, el que s’ha fet és –com dir-ho?– desprestigiar la 
Llei de canvi climàtic... Poso un exemple: l’impost als vehicles, un impost que neix 
d’una esmena de la CUP, d’una proposta en la negociació amb Junts pel Sí en aquell 
moment, per tant l’actual Govern, s’ha acabat convertint en un impost sobre el ve-
hicle i no un impost sobre el CO2. Per tant, no és «qui més contamina més paga», 
és que això és mentida. M’encantaria, m’encantaria que fos així, m’encantaria que 
tinguéssim aquesta realitat, però no és així. És un impost totalment imperfecte. Que 
poden dir... i omplir-se la boca tant com vulguin, però la realitat és aquesta: és un 
impost sobre el vehicle, un impost més sobre el vehicle; no és un impost sobre les 
emissions de CO2. 

I com que ho coneixem bé, deia, sabem que no s’ha estat a l’altura, que les me-
sures incorporades a la Llei de canvi climàtic no s’incorporen amb la qualitat que 
caldria en aquests pressupostos i, a més a més, trobem a faltar –i això també és un 
consell amb tota la cordialitat, sense voler ser pedant, eh– els companys del Grup 
Parlamentari d’en Comú Podem, que donen suport al Govern en aquests pressupos-
tos. Nosaltres, pel que fa a la Llei de canvi climàtic –i ara el tinc aquí davant, no?–, 
vam signar un acord amb Esquerra Republicana i el PDECAT, un acord que plante-
jàvem que el desplegament d’aquests impostos es faria de forma col·legiada entre els 
dos grups parlamentaris inclús si la legislatura dequeia i condicionat evidentment a 
que aquests dos grups parlamentaris –en aquell moment era un–, aquests dos grups 
polítics que després han acabat formant dos grups parlamentaris governessin. Això 
ha estat així i el compliment dels acords no s’ha vist per enlloc. I després, un cop 
s’han aplicat les mesures, ha estat insuficient, ha estat condicionat i tenim un conse-



DSPC-C 454
26 de febrer de 2020

Sessió 24 de la CT  12

ller de Territori que malda i fica molta energia en desprestigiar i en diluir el repte i 
la fita que es va assolir amb l’aprovació de la Llei de canvi climàtic.

Així mateix, també i lligat a la qüestió principal... Presidenta, em pot dir quant 
temps em queda? (Veus de fons.) Entesos. Lligat a la qüestió també de com la para-
doxa i la contradicció que genera l’aprovació d’uns pressupostos sense un executiu..., 
a l’espera d’un executiu que els pugui implementar, en els titulars i sobre els pres-
supostos que ha fet el mateix Govern, sobre la qüestió de medi ambient, es planteja 
«horitzó de zero emissions i residus», no? Llavors, a nosaltres se’ns fa molt difícil 
entendre que en dos anys, si no hem estat capaços de fer o impulsar, iniciar, una 
llei de residu zero, aquests pressupostos puguin tenir veritablement mesures reals 
i efectives per a l’emergència que significa i el repte que significa eliminar i reduir 
de forma dràstica la generació de residus, amb totes les externalitats negatives que 
implica la gestió dels residus, com molt bé saben.

Per tant, nosaltres considerem que hi ha molts bons titulars en el que explica el 
Govern, però quan vas a mirar el detall hi ha molt poca concreció, molta dilució dels 
objectius. I, per tant, creiem que aquest objectiu de pretendre explicar que són uns 
pressupostos que estan en coherència amb l’Agenda 2030. Com més aterrem en el 
pressupost..., veiem que és molt difícil que això sigui...

Una última qüestió sobre l’habitatge. Nosaltres analitzem aquests pressupostos 
com que..., en la tònica de tota la legislatura i aquesta política continuista que ha dut 
a terme aquest Govern, que no hi ha una aposta valenta per ampliar el parc d’habi-
tatge públic. Hi ha molta claredat pel foment, per fomentar..., que aquest Govern vol 
fomentar que el sector privat mantingui el parc d’habitatges, inclús aplicant bonifi-
cacions a l’impost d’habitatges buits. 

Per tant, nosaltres ens quedem molt sorpresos, hi insisteixo, que..., en l’acord que 
han fet també amb una formació d’esquerres que doni suport a aquest plantejament, 
quan, dèiem, és una crisi importantíssima, la de l’habitatge.

Es potencia... Nosaltres creiem que cal una política valenta i plantejar-se –ja aca-
bo, presidenta– expropiar pisos per fer front a aquesta emergència, per poder tenir 
un parc d’habitatges i regular-ne els preus del lloguer. Les polítiques d’habitatges 
que contempla el pressupost rescaten doblement la banca i els fons voltor, estigma-
titzen les persones i, a més a més, no hi ha un plantejament real per resoldre el pro-
blema més que de forma quasi assistencial. 

En aquest sentit, per tots aquests motius, nosaltres evidentment hem presentat 
aquesta esmena a la totalitat.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Els pressupostos acostumen a ser la concreció econòmica 
de les prioritats d’un Govern i, per tant, els recursos que utilitzarà el Govern per 
dur a terme el seu pla de govern. Però estem davant d’un Govern que s’ha autode-
clarat esgotat i, per tant, en fase, diguem-ne, terminal, des del punt de vista polític, 
evidentment, i en canvi ens presenten uns pressupostos que no sabem ben bé quin 
govern serà el que els haurà d’acabar desenvolupant. I, per tant, és una vinculació a 
un govern futur que nosaltres d’entrada ja no podem compartir. Jo diria que aquest 
és el marc general dels pressupostos.

Després, estem en el Departament de Territori i Sostenibilitat i, com ja s’ha dit, 
dintre el Departament de Territori i Sostenibilitat hi han dos prioritats per la socie-
tat, que al final és el que segurament hauríem de tenir present. Ja que no hi haurà un 
Govern o almenys aquest Govern no serà el que durà a la pràctica aquests pressu-
postos i, per tant, la responsabilitat de la resolució de la problemàtica que tenen els 
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ciutadans..., tant de bo aquests pressupostos servissin per resoldre la problemàtica 
que tenen els ciutadans.

I en l’àmbit de Territori i Sostenibilitat, com ja s’ha dit, se centra en dos àmbits, 
jo diria dos grans àmbits molt concrets..., que és el problema de l’habitatge, per un 
costat, que és el problema del canvi climàtic i totes les polítiques vinculades, o una 
part important de les polítiques vinculades a canvi climàtic, per una altra banda. 
Tampoc volem deixar de banda un element que, tot i no formar part estrictament del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, sí que hi està estretament vinculat, forma 
part del projecte de llei de mesures, però que és la fiscalitat sobre aquests dos grans 
àmbits que afecten la societat d’una forma molt intensa.

I per reflectir-ho, polítiques d’habitatge, eh?, per fer dues pinzellades en relació 
amb aquests dos temes. Polítiques d’habitatge. Doncs, per exemple, l’any 2012 els 
demandants d’habitatge protegit registrats eren 69.000. A finals del 2018 –últimes 
dades oficials que he aconseguit trobar– el nombre de demandants d’habitatge  
de protecció s’eleva a 125.000. Per tant, portem tot un grapat d’anys fent una sèrie de  
polítiques que no han contribuït a millorar el problema de l’habitatge; al contrari, 
el problema de l’habitatge s’ha empitjorat. I, en canvi, tenim un Govern que per-
sisteix en intentar aplicar les mateixes polítiques que ja han fracassat amb les de 
regular d’una forma molt intensa el mercat, en nom del dret a l’habitatge d’unes 
determinades persones restringir les llibertats en altres àmbits, i són polítiques 
que no podem compartir.

La conseqüència de tot això quina és? Doncs és molt lloable que el departament 
incrementi el nombre d’ajuts i els recursos destinats a ajuts a les famílies per poder 
pagar els lloguers, però en la mesura que les necessitats d’aquests fons són creixents, 
any rere any, significa que alguna cosa no estem fent bé. Perquè si això fos eficaç 
els ajuts s’haurien d’anar reduint, perquè hi ha la possibilitat de que les persones pu-
guin accedir a l’habitatge sense necessitat dels ajuts per part de les administracions.

Per tant, aquí falla alguna cosa, però en canvi es persisteix exactament en les 
mateixes polítiques. Igual que la d’exigir que siguin tercers els que posin en pràctica 
les competències que té l’Administració de la Generalitat. Som incapaços de generar 
habitatge de protecció per posar-lo en el mercat i, en canvi, exigim a tercers, exi-
gim als privats, que siguin ells els que facin habitatge de protecció i amb uns límits, 
amb uns nivells, excessivament elevats, que el que provoquen és una contracció de 
la construcció de nous habitatges com hem vist, per exemple, a la ciutat de Barce-
lona durant l’any 2019. 

Vist el resultat negatiu, sorprèn que el Govern de la Generalitat vulgui adoptar 
aquestes mateixes polítiques per al conjunt de Catalunya i, per tant, no ho podem ni 
molt menys compartir.

S’ha parlat també de la manca d’atenció a la rehabilitació, manca d’atenció que 
nosaltres entenem que ja no és una qüestió de destinar recursos o ingents recursos 
públics, perquè al final els recursos són limitats, a moure rehabilitacions. No; segu-
rament és més senzill. Havíem esmentat moltíssimes vegades que la Llei de barris 
tenia l’avantatge de: una, la concurrència d’administracions en ajuts per regenerar 
zones urbanes degradades i, dos, tenia un efecte sobre els privats positiu, que és que 
en la mesura que es regeneren entorns urbans degradats, els propietaris d’habitat-
ges en aquests entorns degradats es veuen incentivats a rehabilitar els seus habitat-
ges i a posar-los en el mercat. Doncs som absolutament incapaços o és el Govern 
absolutament incapaç de preveure la posada en marxa novament de la Llei de barris 
per tal d’incentivar la rehabilitació d’habitatges, que seria una política positiva.

Amb relació al canvi climàtic, evidentment, un dels aspectes principals és el de 
la mobilitat. Doncs bé, s’ha posat en marxa un nou sistema tarifari –la T-usual, la 
T-casual– que ha causat diverses convulsions entre els usuaris de transport públic, 
no?, diverses convulsions. La primera: han hagut de reaccionar, s’ha hagut de reac-
cionar immediatament perquè com que dona la impressió de que la política tarifària 
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es fa de manera que sembli que es premia qui utilitza més el transport públic, en de-
finitiva el que es fa és intentar que la recaptació acabi sent superior. Llavors, es fan 
petites modificacions, com la de que la T-usual o la T-casual no puguin ser utilitza-
des per diferents persones, que després obliga el Govern a reaccionar amb la creació 
d’una nova targeta, d’un nou títol de transport, com és la T-familiar, que encara no 
està comercialitzada, per tal d’intentar resoldre aquests sotracs que, doncs, no s’ha-
vien previst, o si s’havien previst es va pensar que serien mínims.

Però, una vegada més, aquesta nova política tarifària el que fa és tornar a posar 
al damunt de la taula el debat sobre la pertinença, a determinats municipis, a unes 
zones tarifàries o altres zones tarifàries. I com ja és habitual en aquest Govern o en 
els darrers governs, la solució, «patada» endavant: «La solució ja la portarà la T-mo-
bilitat», de la qual ni se’n sap res ni hi ha una data prevista, o si hi és es va ajornant 
contínuament. 

Però també passa exactament el mateix amb les grans infraestructures de trans-
port públic que s’han d’implementar, per exemple, l’acabament de la línia 9. Ja veu-
rem més endavant com es finança i com podem tirar endavant l’acabament de la 
línia 9, el tram central de la línia 9. O, per exemple, la connexió de Ferrocarrils de 
la Generalitat entre les línies del Vallès i del Llobregat. Ja veurem més endavant 
com podem abordar aquesta connexió. O el tren tram a la zona de Tarragona, que 
amb l’entrada en funcionament de la variant, doncs, ha posat en evidència una de-
ficiència de transport públic per la mobilitat, diguem-ne, interurbana en la zona de 
Tarragona i que permetria resoldre el tren tram. I ja veurem més endavant com po-
dem afrontar això.

Per tant, no hi podem coincidir en absolut. I justifica perfectament, aquesta man-
ca de coincidència amb les prioritats del Govern, la presentació de la nostra esmena 
a la totalitat.

No em queda temps per parlar de la fiscalitat, però certament la fiscalitat s’in-
crementa en l’àmbit de l’habitatge; també s’incrementa negativament, perquè es re-
dueixen les bonificacions als grans tenidors que destinen habitatge a lloguer social, 
que és una cosa absolutament incoherent amb allò que hauria de ser prioritari, que 
és destinar habitatge a lloguer social i, per una altra banda, lo que és la fiscalitat am-
biental, que dona més la impressió –per no dir que en tenim la certesa absoluta– que 
està mirada més des del punt de vista recaptatori que no pas des del punt de vista de 
penalitzar les males actituds ambientals.

Tot això és el que justifica la nostra esmena a la totalitat.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tenen ara el torn els grups del Govern. Començarà el Grup Re-
publicà, també per un temps de quinze minuts. Diputat Marc Sanglas, en nom del 
Grup Parlamentari Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, advertir a aquesta presidència, tal com vam 
fer ja en la intervenció de..., la primera dels pressupostos, que aquest grup compar-
tirà la seva intervenció amb diversos diputats. Ens autogestionarem el temps, eh?, i, 
per tant, diguem-ne, els meus companys ja..., intentarem cenyir-nos al temps i que a 
aquest temps total que se’ns ha atorgat hi puguem correspondre.

Mirin, l’oposició fa l’oposició, i és la manera de que tots plegats, tots vostès, s’ha-
gin posat d’acord en aquestes mesures, diguem-ne, de les esmenes a la totalitat del 
pressupost. Per tant, des d’aquest punt de vista, res de nou. Alguns criteris o algu-
nes justificacions són diferents, però en definitiva és l’oposició a allò que s’està fent. 

Miri, alguns utilitzen el discurs recurrent de si la legislatura està esgotada. És 
veritat que el president va anunciar que després de l’aprovació dels pressupostos 
anunciaria la data de convocatòria de les eleccions, però el que no podem fer és te-
nir el país paralitzat.
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Aquests pressupostos no surten d’avui per demà, no neixen..., diguem-ne, no 
són flor d’un dia. Fa molt de temps que el Govern estava treballant en l’aprovació 
d’aquests pressupostos, en negociacions diverses que han arribat a bon port i que, en 
tot cas, fan possible l’aprovació o la tramitació, i esperem que l’aprovació definitiva 
d’aquests pressupostos. 

Per tant, primer element: preocupar-nos de la ciutadania. Vostès diuen que no 
ens preocupem mai de la ciutadania, que només pensem en les batalletes de partits 
polítics. No, escolti, aquí hi ha uns pressupostos, hi ha uns pressupostos amb un in-
crement de partides pressupostàries en molts dels àmbits que s’apunten en el mateix 
pressupost; uns pressupostos que apugen les partides socials, i, com bé deia el con-
seller en la seva intervenció de l’altre dia, els pressupostos de l’àmbit de Territori són 
uns pressupostos socials, també.

Per tant, des d’aquest punt de vista anem endavant i el que estem fent és treballar 
per fer possible també aquests pressupostos que solucionin el dia a dia, eh? Fa tres 
anys que no aprovem pressupostos en aquesta cambra parlamentària. Per tant, en el 
moment que hi ha una possibilitat política de treballar aquests pressupostos i el qual 
ens permet avançar, creiem que és important. 

I deixi’m contestar algunes afirmacions que s’han fet per alguns diputats que 
m’han precedit. La senyora Bravo ens deia: «Escolti, no es parla de realització d’ad-
ministració.» Creiem que sí que hi ha alguns àmbits on s’ha produït, on s’està tre-
ballant en l’àmbit de la disminució de la despesa pública i d’intentar treballar... però 
també fa de mal dir que vostès, que ara governen a la Junta d’Andalusia, incremen-
tin, a les partides pressupostàries, a pagar la «vivenda» dels alts càrrecs polítics, di-
guem-ne, de la Junta de Andalucía. Per tant, no intentin ensenyar-nos el que vostès 
no practiquen després a la pràctica. Sis-cents mil euros, senyora Bravo, si vol l’hi 
explico, eh?, i han incrementat de trenta-vuit a setanta-sis alts càrrecs que perceben 
aquesta retribució que abans no tenien. Quan vostès eren a l’oposició deien que s’ha-
vien d’eliminar. 

Per tant, no ens vinguin a donar explicacions. I entenem que hi ha algunes crí-
tiques que es fan en l’àmbit també de rodalies, que vostè sap, coneix perfectament, 
d’on plora la criatura, si em permet l’expressió. Vostè sap que el contracte programa 
signat en el seu moment entre la conselleria i el ministerio preveia unes inversions 
que en aquests moments el ministeri no ha fet, i que creiem que són de rebut que 
aquestes inversions s’han de fer. Ja no parlem de les històriques, eh?, sinó que parlem 
d’aquella concreció. I, en tot cas, en l’àmbit de les inversions en infraestructures vos-
tè sap que podríem parlar llargament de la manca d’inversions en infraestructures. 

Aquesta setmana passada el Govern de l’Estat es despatxava dient que una con-
nexió de 6,2 quilòmetres que fa deu anys –deu anys– que s’ha de fer entre Olesa de 
Montserrat i Terrassa no té dia, que s’ha de tornar a replantejar un projecte, que s’ha 
de fer. És una autèntica vergonya. Tenim enterrats..., i mai més ben dit, «enterrats», 
perquè tota aquella infraestructura, doncs, que s’ha fet, s’ha aixecat, i per tant s’ha 
de tornar a fer..., la mala gestió de les infraestructures en aquest país, la manca d’in-
versió i, a més a més, els costos afegits per aquests elements que ens sembla que no 
són de rebut.

Per algunes altres qüestions, el senyor Terrades demanava: «Escolti, una col·labo-
ració entre l’àrea metropolitana, la Generalitat i l’Estat per resoldre les qüestions.» 
Endavant, entre d’altres coses, per exemple, per solucionar el tema de finançament 
del transport públic; el tema, diguem-ne, de la solució de la vinyeta, per exemple, 
que és un dels elements que creiem que és important en aquest àmbit de la mobili-
tat, de poder solucionar el tema de la vinyeta i que, de moment, el Govern de l’Es-
tat ni està ni se l’espera per donar una via de solució a un element. I la solució no 
és l’aixecament de barreres com ha fet el ministeri. En tot cas, el que creiem és que 
cal tractar aquesta qüestió amb racionalitat i parlar-ne a bastament amb totes les 
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administracions que són titulars de les infraestructures, i creiem que s’ha de fer des 
d’aquest punt de vista. 

I no voldria acabar la meva intervenció..., perquè si no després els meus com-
panys em diran que he esgotat el seu temps. Alguns elements que voldríem posar..., 
alguns de vostès deien «més inversió, més inversió, més inversió». D’acord, més in-
versió vol dir més recursos. Tenim un dèficit estructural del país d’11.000 milions 
d’euros, segons les últimes xifres que s’estimen, que no ens permeten fer unes inver-
sions com caldria, un dèficit, diguem-ne, en inversions de la disposició addicional 
tercera, que són ja tradicionals. 

Jo només els demano dues coses, i em refereixo clarament al senyor Terrades, 
que és el que té capacitat d’influència en aquest moment sobre aquesta situació. Fle-
xibilitzin la regla de la despesa. Només amb la flexibilització de la regla de la des-
pesa ens permetria, senyor Terrades, 430 milions –430 milions. No ens surtin amb 
el pressupost! Ens van dir que el pressupost del 2019, un pressupost, diguem-ne, 
fantasma en molts aspectes, ho havia de solucionar tot, quan l’únic que estaven 
fent era vendre fum per presentar-se a unes eleccions. I, després, liquidin el deute 
de l’IVA: 443 milions d’euros pendents de deute de l’IVA. Liquidin aquests diners. 
Imagini si es podrien fer un seguit de polítiques socials en aquest àmbit! I podríem 
tenir un reguitzell de propostes on nosaltres li diríem on es podria invertir. Però, 
miri, d’entrada, pels càlculs que nosaltres fem, podríem incrementar la partida d’ha-
bitatge públic amb 70 milions d’euros i la de modernització del transport públic amb 
75 milions d’euros més, per posar un exemple.

I, en tot cas, creiem que és un pressupost que avança, que permet donar satisfac-
ció a algunes de les preocupacions de la ciutadania, no totes, és evident, però que 
ens permet anar tirant endavant.

Jo, en tot cas, ja passo la paraula al meu company José Rodríguez.

La presidenta

Té la paraula el diputat José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. En l’àmbit d’habitatge és molt curiós com alguns partits  
de l’oposició són els que han ajudat a crear el problema quan estaven governant, de 
l’Estat. No volen col·laborar amb les solucions i al final acaben derivant a les ad-
ministracions autonòmiques i locals el problema que ells han creat. És a dir, qui 
allibera el sòl en aquest país és el Govern de l’Estat, qui empobreix els municipis 
per forçar-los a vendre sòl o a viure de facilitar més promocions és el Govern de 
l’Estat, qui es nega a obrir el debat al control dels preus del lloguer és l’Estat. Qui 
crea els plans «vivenda», la venda massiva de «vivenda» de protecció oficial, crea 
la idea dels comptes «vivendes» per enterrar diners i estalvis de tothom amb pedra 
és l’Estat.

I, a més, qui crea una llei de la Sareb que no té elements socials és l’Estat, que a 
més fa un rescat bancari on tornem a enterrar més diners públics amb pedra i a favor 
dels especuladors és l’Estat. També aquí s’han comès errades, s’han comès errades 
sobretot pensant que calia invertir en habitatge de protecció oficial de compraven-
da i hem venut gairebé 200.000 habitatges, totes les administracions a Catalunya.

I quan per fi es canvia aquesta política, quan per fi comencem a planificar a llarg 
termini, vostès aquí carreguen contra aquests pressupostos. Però, a més, és molt cu-
riós, perquè ens diuen «no apugeu impostos» i, a més, «d’això del dèficit fiscal ni en 
parlem». Però aquí venen..., durant tots aquests mesos que he sigut diputat demanen 
inversions en habitatge de 1.000 milions d’euros. No sé com ho poden fer, eh? És a 
dir, vostès no volen que apugin impostos, no volen afrontar el tema del dèficit fiscal, 
ni la mala inversió de l’Estat, però demanen 1.000 milions d’euros només en crear 
un parc públic d’habitatge social.
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Val a dir que, a més, no volen que incidim en el sistema privat. És a dir, els es-
peculadors no volen que toquem els grans tenidors, no volen que toquem a qui està 
guanyant diners a base d’especular amb els habitatges. Els grups que estan a l’opo-
sició: excepte un, tots vau votar o abstenció o en contra del decret que intentava in-
cidir en aquest sector privat. Però, bé, «molt bé», ens diuen, sobretot dels grups que 
han governat. Diuen: «Els pressupostos no són els que recuperen les retallades.» 
Home, això que m’ho digui algú del Grup Socialistes quan el Plan vivienda a Cata-
lunya era de 150 milions d’euros i ara és només de 50 milions d’euros... És a dir, el 
2007 es donaven 150 milions d’euros, ara només se’n donen 50. Però, a més, quan 
el pressupost d’habitatge a l’Estat era de 1.600 milions d’euros –1.600 milions d’eu-
ros–, i els pressupostos que va presentar Sánchez eren de 600 milions d’euros –600 
milions d’euros–; ni un terç –ni un terç–, i de fet, el pressupost real invertit és de 
400, és a dir quatre vegades menys que el 2009.

És a dir, aquí estem equiparant-nos potser al moment d’abans de les retallades. 
L’Estat està molt endarrere, però a més són la font principal del problema de l’ha-
bitatge d’aquest país i ens demanen que en un pressupost d’un any, quan la lluita 
contra l’especulació, quan intentar compensar la força del mercat especulador, quan 
intentar compensar anys d’enterrar diners en habitatge requereix un treball a llarg 
termini, venen aquí i ens diuen tot això. Jo crec que primer haurien de fer-s’ho mi-
rar vostès.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara el diputat Josep... Ai. (Rialles.) El diputat Civit.

Ferran Civit i Martí

Em pot dir com vulgui, mentre sigui amb respecte! Gràcies, presidenta. (L’ora-
dor riu.)

Intentaré ser ràpid, com sempre, per tot el tema que ens toca aquí. En aquest cas, 
em centraré en medi ambient.

Amb el tema del medi ambient, salut ambiental, vull dir, cal tenir en compte que 
ara mateix, ja que estem en una alarma gairebé psicòtica amb el tema del corona-
virus, mata molt més la contaminació que no pas el coronavirus a qualsevol de les 
ciutats on ara hi ha casos detectats. Per tant, tingueu-ho present, perquè a la ciuta-
dania, a la societat, té un impacte i, per tant, en els pressupostos això ha de tenir un 
cost, un cost amb tema de taxes, amb tema d’impostos, perquè hem d’internalitzar 
en els pressupostos aquestes externalitats negatives de la societat. I això vol dir amb  
el tema de residus, actualitzem tot el tema de les taxes; amb el tema de l’aigua; amb el  
tema de l’aire.

Per exemple, amb el tema de residus cal tenir en compte que cada cop, doncs, la 
Unió Europea ens «apreta» més i, quan tinguem la llei, hem d’apostar per un model 
de residu zero, amb l’objectiu, si és possible, que res acabi en abocadors ni incine-
radores. 

Amb el tema de l’aigua, sí que tenim un percentatge elevadíssim d’un 95 per cent 
de reutilització i depuració de l’aigua, però, clar, mentrestant tenim les grans depu-
radores, que són, per exemple, la del Besòs, que és la més gran d’Europa en aquest 
sentit per gestió d’aigua, que acaba abocant la seva aigua al mar. I, clar, quan hem de 
començar a revertir les situacions necessitem pressupostos, i això vol dir que aques-
ta aigua, en lloc d’abocar-la al mar, necessita unes inversions perquè pugui tornar al 
nivell freàtic, perquè pugui tornar al riu i deixem d’especular amb l’aigua de l’Ebre 
i deixem d’especular amb l’aigua del Ter.

Lògicament, amb el tema de l’aire. Aquí s’ha parlat, doncs, de que si l’impost..., 
tenim un impost de vehicles amb el tema de les emissions de CO2, és per la quanti-
tat, però lògicament estarem tots d’acord de que el que sobren aquí precisament són 
vehicles, i hem d’anar i apostar per un model de mobilitat compartida, un model que 
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funcioni amb mobilitat elèctrica, ja sigui amb pila de combustió a base d’hidrogen o 
amb bateries, però, lògicament, també si és possible preferentment públic. I, efecti-
vament, sense pressupostos no hi ha inversions i sense inversions no hi ha aquestes 
infraestructures públiques que ens agradarien.

Estem actualitzant els pressupostos, els estem posant al dia. Certament, no és tot 
el que voldríem, ni molt menys, perquè sabem que per desgràcia amb aquests pres-
supostos públics..., per desgràcia al món occidental hi ha la maledicció de la «-tura», 
en el sentit de que tot el que acabe amb «-tura» té un pressupost irrisori: natura, 
cultura, agricultura... i aquí ens trobem també amb això.

I, clar, quan rodes per tot el territori i vas visitant els parcs naturals, i t’expliquen 
els equips directius la situació lamentable en què es troben, que, recordem-ho, els 
espais protegits de Catalunya són un terç del país –un terç del país–, amb gent vi-
vint a dins, treballant-hi a dins i gestionant aquest territori, doncs, clar, es troben en 
una situació lamentable. 

Per tant, aquests pressupostos ens ajuden a tirar endavant, però alhora també cal 
tenir en compte que hem de començar a preparar si aquests pressupostos a partir..., i 
que contemplen el fet de que hi hagi el fons de medi natural que vindrà precisament, 
conjuntament amb el fons de canvi climàtic, la recaptació d’aquest impost dels vehi-
cles per emissions de CO2, ens permetran, per una banda, recuperar el fet aquest de 
les inversions en personal però sobretot amb actuacions dels espais protegits, però 
també tirar endavant parcs naturals que estan pendents des de fa molts anys, per no 
dir de dècades, com el de les muntanyes de Prades i el Montsec. Però, sobretot, el 
que ens permetran és dinamitzar aquests espais i dinamitzar el territori. Perquè aquí 
quan parlem de natura no va contraposada a agricultura, malgrat que alguns ho vul-
guin fer veure així, i aleshores la gestió de l’espai protegit també va vinculada a la 
gestió de la biodiversitat i sobretot a la gestió productiva d’aquests espais.

Per tant, aquests pressupostos són una tornada un altre cop a una dinàmica certa-
ment o gairebé normal, però sobretot ens permeten posar els fonaments d’aquest nou 
model que volem, en el qual, doncs, les externalitats negatives de la societat s’inter-
nalitzin, reduir l’impacte en l’entorn per part de la societat i, sobretot, apostar per un 
nou model, si és possible més democràtic, més just i de menor impacte.

I, per casualitats de la vida, l’altra vegada vaig esgotar el temps, però ara veig 
que em sobren sis, cinc, quatre, tres, dos, un segons. (Rialles.)

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I gràcies per ajustar-se al temps. Té ara, en aquest primer torn, 
per acabar aquest primer torn d’intervencions, el diputat Eduard Pujol, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Eduard Pujol i Bonell

Bé; bon dia, presidenta. Diputades i diputats, en poques comissions del Parla-
ment com aquesta acaba quedant tan clara la posició de cadascú, de cada grup po-
lític, davant de la relació que Catalunya ha de tenir amb Espanya i també del grau 
de malestar, d’indignació o de rebuig, o senzillament d’acceptació, per aquells que 
l’accepten, del maltractament sistemàtic de l’Estat cap a Catalunya. 

Malestar i indignació en matèria de pressupostos, en el grau d’incompliment de 
la paraula donada per part de l’Estat, en el nivell d’inversions mai executades pel 
que fa a infraestructures. Poques vegades hi ha un espill on la posició de cadascú 
s’hi veu tan ben reflectida com en el debat de les esmenes a la totalitat de la secció 
pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per això, em permetran que obri la meva intervenció amb unes paraules que no 
són meves. Ens deia, denunciava fa molts anys..., ens deien –i escoltin bé, perquè és 
curiós, eh?: «Estem de fa un quant temps com voltats d’enemics. Com a tals els go-
verns d’Espanya ens tracten.» Alerta. «Sembla com si la Mancomunitat de Catalu-
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nya sigui cosa sediciosa.» Els sona, oi? «Recordem aquell llarg període encara obert 
davant el Tribunal Suprem.» Els sona, oi? «Davant el Tribunal Suprem de Madrid en 
què el Govern d’Espanya mantenia vagament la idea de la il·licitud dels nostres im-
postos.» Els sona, oi? «Recordem la campanya contra el traspàs de serveis i contra la 
votació dels nostres pressupostos que se’ns volia arrabassar.» Els sona, oi? «Recor-
dem la negativa de la concessió dels telèfons mentre es daven fàcilment a València. 
Mentre es projecta» –això també els sonarà– «la concessió de tots els d’Espanya a 
un grup americà del que formen part noms ben coneguts en les campanyes contra 
nosaltres.» Els sona, oi? Això són les famílies de Madrid. «Recordem també el re-
tràs de la tramitació de carreteres, trenta projectes de nova construcció dormen en el 
Ministeri de Foment», se’ns deia. És un fragment d’un discurs de Puig i Cadafalch 
del 1923 i ens està parlant d’avui mateix, d’ara mateix. 

Tot això ve de tan lluny que és de massa a prop. És una descripció tan bèstia 
de la realitat..., només li falta dir «IBEX 35», «Castor», «la recollida de firmes de 
l’Aznar contra l’Estatut vigent», «la ministra Calvo i el mediador, i el seu “cames 
ajudeu-me” fugint», i «el Palau Sant Jordi de ZP» ara fa uns quants anys. Desgranin 
les paraules de Puig i Cadafalch. No cal que ho facin en públic, però desgranin-les. 
Que si ens veuen com una cosa sediciosa –fa tant mal aquesta paraula que costa de 
dir–, sediciosa; que si a no sé on es pot fer allò que a Catalunya se li diu que no; que 
si una autonomia que vol ser arrabassada; plans de carreteres que dormen el somni 
dels justos en els calaixos més recòndits del ministerio... Estem al 2020, i aquesta 
cançó que els he presentat és de 1923. Fa un segle i estem al cap del carrer. A l’Estat 
li hauria de caure la cara de vergonya.

I amb aquesta evidència històrica d’acompanyament a la comissió d’avui, en 
aquesta comissió tornarem o hem tornat a visualitzar que hi ha partits que mostren, 
en el seu discurs o amb el seu discurs, una submissió absoluta –i parlo de Ciutadans, 
també parlo del Partit Popular– a tot el que l’Estat decideixi de Madrid sobre Cata-
lunya, per molt desastrós que sigui per Catalunya. Els és ben igual un incompliment 
de dècades, d’anys o de mesos per part de l’Estat, de Fomento, de Renfe, d’Adif, 
d’aquest autèntic triangle de les Bermudes del benestar de milers de catalans. Els és 
absolutament igual. Pel PP i Ciutadans la culpa sempre és de Catalunya i dels cata-
lans i de les catalanes; mai de l’Estat, no sigui que l’Estat s’enfadi. 

Després, naturalment, hi ha una altra versió, una versió light, però al capda-
vall idèntica; al capdavall és la versió heavy, tan heavy com l’anterior, d’acceptació 
del greuge de l’Estat amb Catalunya des d’una naturalitat que em costa d’entendre. 
I aquesta és la versió del PSC-PSOE. Tenen la mateixa temptació d’acceptar-ho tot, 
qualsevol incompliment, però amb un somriure i una mica de maquillatge. És el 
mateix, però, com en els telèfons mòbils, amb l’emoticona del mig somriure. Els 
uns directament aplaudeixen el greuge i la presa de pèl i els altres disfressen aquest 
greuge amb un copet a l’espatlla, que sempre és de més bon passar. Per molta taula 
que parin, perquè el que és bo d’una taula és el tall i el farcit, recordin-ho, no pas 
les estovalles.

Al PP i Ciutadans, quan parlem de greuges, d’incompliments, quan parlem del 
dèficit fiscal només els falta dir «massa poc i tot», mentre que el PSOE ens diu, da-
vant de la mateixa injustícia, «home, no n’hi ha per tant». Doncs n’hi ha per tant i 
per més –n’hi ha per tant i per més–, perquè quan parlem dels pressupostos del Go-
vern de Catalunya per al 2020, quan parlem de les inversions previstes, quan par-
lem de terminis, vostès ho carreguen tot; escoltant el seu discurs s’ho carreguen tot, 
vinga esmenes a la totalitat, que hi tenen dret, però aleshores no facin aquest joc de 
mans, que està molt vist, i al final se’ls veu el llautó i se’ls veu la jugada. 

Vostès demanen, vostès es veuen amb cor de demanar, d’exigir, a qui no té més, 
a qui no té més diners, a qui no té més marge. Que no ho veuen? Vostès critiquen 
aquell que té una flassada, una manta petita, que o tapa el cap o tapa els peus. Vostès 
critiquen el Govern de Catalunya, que veu com cada any li volen 12.000 o 15.000 



DSPC-C 454
26 de febrer de 2020

Sessió 24 de la CT  20

milions, i en canvi no critiquen, no «apreten», no denuncien ni una paraula en les 
seves intervencions sobre aquells que s’enduen aquests 15.000 milions i no passa 
absolutament res; sobre aquell que no inverteix el que pacta amb Catalunya; sobre 
aquell que ens tracta amb un menyspreu evident, i aquest és el Govern d’Espanya. 
Aquell que anuncia –recordin-ho, també és bo de recordar-ho avui– una pluja, una 
torrentada de milions, una llevantada de milions i acabem ofegats per la sequera. 
D’aquests, ni una paraula.

Tinc la sensació –i em permetran que ho expliqui amb el millor dels somriures, 
amb la millor de les cordialitats– que vostès van llegir Robin Hood, però no el van 
acabar d’entendre, el van llegir però en una versió equivocada. Vostès es vesteixen 
de Robin Hood quan venen a aquesta sessió, però per a aplaudir i defensar el pode-
rós. A la llegenda això anava al revés! Als nens anglesos els ho van explicar exac-
tament al revés, senyores i senyors diputats. Vostès, escoltant-los, són la guàrdia 
pretoriana del dèficit fiscal; aplaudeixen el dèficit fiscal.

Vostès fan el joc a l’Estat. Parlen del pressupost de Catalunya com si fóssim un 
estat normal, i en això fan trampa. Si critiquen els pressupostos perquè fan d’oposi-
ció, perquè els toca, perquè s’ho creuen, perquè no solucionen els problemes ni re-
solen totes les necessitats dels catalans, siguin valents i diguin el perquè no resolen 
tots els problemes dels catalans. Diguin que amb les eines que tenim no arribarem 
mai a resoldre-ho ni tot, ni el que seria raonable en un país com Catalunya. No ve 
de 400 milions! Això és molt més greu, és molt més profund, ve de més lluny. Amb 
la nostra potència econòmica, en un país que genera prous recursos econòmics com 
per no estar pidolant cada any, la situació en què ens trobem és absolutament injusta.

Tinguin el valor d’explicar-ho, i no passa res. No es refugiïn en l’existència de 
partides pressupostàries que vostès no troben bé, que no s’adeqüen a la seva pro-
posta política, però que al final són poca cosa al costat del que costen les infraes-
tructures, el que costaria una política d’habitatge que efectivament resolgués tots els 
problemes de l’habitatge en aquest país.

El que no quadra, el que és inadmissible, és carregar-se els pressupostos de dalt 
a baix i no tenir els nassos de dir «però això té una responsabilitat, això té un res-
ponsable i en part aquest responsable és la gasiveria d’Espanya, és la febre malaltis-
sa de l’Estat obstinat a esprémer Catalunya sense donar el que toca, sense un retorn 
equilibrat, sense aquest desequilibri que glaça i limita les oportunitats de tota la gent 
d’aquest país». 

I vaig acabant, perquè passaré la paraula al diputat Clara. Però tinc la sensació 
que avui tenim la mateixa raó i les mateixes raons que Puig i Cadafalch denunciava 
el 1923, i és una llàstima; hauria de ser d’una altra manera però és així. Però tenim 
la mateixa raó i les mateixes raons que en Puig i Cadafalch, però amb l’afegit de cent 
anys de greuges acumulats i sobretot dels últims vint d’un esperpent absolut per part 
de l’Estat. Fa cent anys que ens carreguem de raons, com a mínim aquests últims 
cent anys ens hem carregat de raons. Hem estat pacients, extremadament raonables, 
flexibles, dialogants. Aquest país ha demostrat tenir més paciència que un sant, però 
diem que diem «prou». 

Al triplet del 155 –els Socialistes, Ciutadans i populars–: si us plau, deixin de 
protegir l’Estat i els seus incompliments i posin-se al costat del país, però al costat 
d’aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Diputats i altres convidats, jo em centraré en l’apartat de po-
lítiques ambientals, i pel que fa a aquest apartat crec que podem afirmar que aquesta 
proposta de pressupostos és bona, m’atreviria a dir que molt bona, encara que, atesos 
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els condicionants en els quals no entraré perquè el diputat Pujol n’ha fet una referèn-
cia exhaustiva i molt ben analitzada..., fan que no puguin ser millors.

Fa una estona es parlava que aquests pressupostos no tenien relat. Jo justament 
crec que tenen relat. I quin és aquest relat? Potser el que passa és que no és compar-
tit. Està en la línia de l’avantguarda que sempre ens ha caracteritzat; això sí, en la 
direcció i les directrius i objectius que marca la Unió Europea. La Unió Europea és 
el nostre espai polític referencial i hem d’atendre, especialment pel que respecta al 
canvi climàtic, els compromisos que ens imposa de cara al 2030 i el 2050. Perquè 
una de les principals característiques d’aquest pressupost és la integració dels com-
promisos climàtics i mediambientals.

Aquesta idea ja es va posar de manifest en els treballs del One Planet Summit de 
París del 2017, organitzat per l’OCDE, on es va constatar, per exemple, és a dir entre 
d’altres qüestions, que els instruments econòmics, fiscals i pressupostaris han d’estar 
al servei del medi ambient i del clima. Afegiré, però, a més, que crear riquesa és la 
base per obtenir més recursos per a les polítiques socials. Hem d’aconseguir que el 
triangle format per la necessitat de fer economia, el manteniment del poder adquisi-
tiu de les llars i la lògica ecològica estigui en equilibri. Si correm al darrere de tres 
llebres al mateix temps correm el risc de no atrapar-ne cap. (Rialles.)

En matèria de polítiques mediambientals, aquests són uns pressupostos del segle 
xxi, no pas només pel moment en què han estat concebuts, evidentment, sinó per les 
eines i els objectius que es proposen.

En aquest sentit, faré esment a la força que tenen les polítiques de recerca i co-
neixement en alguns dels diversos programes en aquest àmbit, com per exemple en 
el medi natural, desenvolupament de models, avaluació de polítiques, cartografia, 
geologia, geofísica i meteorologia.

Alguns objectius són: incrementar i estructurar la informació en matèria de medi 
ambient, i en particular el coneixement del medi natural, per dissenyar més acura-
dament la conservació i gestió dels espais protegits. En segon lloc, desenvolupar 
models matemàtics i físics en la gestió de la qualitat ambiental, els recursos hídrics, 
la mobilitat i l’enginyeria. En tercer lloc, per a l’ordenació i estudi acurat del país 
és necessari l’estudi del territori, que inclou tant la geografia com la geologia, en 
particular mantenir i difondre els serveis cartogràfics i geològics. I, en darrer lloc, 
la prevenció i la lluita contra el canvi climàtic, però també moltes altres activitats, 
entre d’elles econòmiques, depenen d’una acurada informació meteorològica i cli-
màtica. En conseqüència, cal una adequada prevenció i vigilància meteorològica i 
proporcionar serveis climàtics de qualitat.

Dades globals que crec que corroboren la idoneïtat d’aquests pressupostos, que fan 
referència al que he comentat fa uns moments. En dades absolutes, aproximadament 
900 milions d’euros destinats a polítiques ambientals, un increment d’un 33,4 per cent. 
En dades relatives, un 37 per cent destinat a acció climàtica; en estalvi, 6,6 milions de 
tones de CO2 equivalents, conseqüència de les polítiques implementades pel depar-
tament, i en darrer terme, en fiscalitat, 38,5 milions d’euros recaptats per impost dels 
vehicles de tracció mecànica.

Naturalment, es pot dir que no són òptims. Per exemple, totes aquestes dades 
–i hi estic d’acord– es poden incrementar. Ara bé, tot això ha de fer referència als 
recursos. Quan es parla de que no es racionalitza prou o no hi ha prou eficiència, 
ara hi ha un dèficit que havia de ser del 0 per cent i ara s’ha recaptat el 0,2 per cent. 
L’any 2010, senyor Terrades, fou del 4,2 per cent, de l’ordre de cap a 9.000 milions 
d’euros, eh? Aquesta dada és importantíssima, és bàsica, és fonamental.

Respecte a programes concrets, que no se n’ha fet referència gairebé, i jo crec 
que són molt importants. Doncs bé, en el cicle de l’aigua volem arribar a 531 esta-
cions depuradores; disposar d’aigua de qualitat a tot el territori; mantenir els eco-
sistemes aquàtics i aconseguir que un 7 per cent de les aigües de bany siguin de 
categoria superior a suficient. Dic «aconseguir» però ara estem en un 98 per cent.
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Respecte a la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat, s’ha fet 
referència també a la llei de l’agència del patrimoni natural i de la biodiversitat, la 
qual..., coincideixo amb el senyor Terrades que esperem que es pugui aprovar prope-
rament, i que es parlava també del fons del patrimoni natural. Doncs bé, també estic 
d’acord amb el diputat Civit que amb aquests nous recursos que es podran obtenir i 
amb l’autonomia d’aquesta agència es podrà arreglar o millorar la situació lamenta-
ble de què es parlava sobre els parcs naturals. 

Quant a tractament de residus, volem arribar entre un 50 i un 60 per cent de re-
collida selectiva, a una valorització del 80 per cent dels residus industrials, i a fo-
mentar i impulsar l’economia circular. No ens oblidem, per això, de les polítiques 
de sensibilització. És molt important per a la ciutadania promoure la cohesió social 
i donar suport al tercer sector ambiental.

En conclusió, hem fet un viratge ecològic. Era inevitable si volem persistir en 
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Tanmateix, acabem d’iniciar la 
corba. Hem de seguir-la i rectificar-la quan les dades, el coneixement i la recerca ens 
indiquin que d’altres direccions són més adequades.

A les dues preguntes sobre aquests pressupostos en l’àmbit de les polítiques me-
diambientals –van en la bona direcció?, tenen prou intensitat?–, la nostra resposta 
és un doble «sí» i, per tant, implica un «no» a les seves propostes d’esmena a la to-
talitat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Entraríem ara, doncs, en el torn de defensa i oposició de les es-
menes a la totalitat. Tenen un torn de cinc minuts, de dos minuts i mig els subgrups. 
Té la paraula, en primer lloc, la diputada Marina Bravo, en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Bueno, no pensaba intervenir ya en este turno, pero ya que se nos ha apelado 
directamente, aprovecharé, por lo menos, para responder algunas de las cuestiones. 

Se nos dice que..., comentaba el diputado Eduard Pujol que en estas intervencio-
nes es donde se ve más qué es lo que opinamos sobre la forma de inversión del Go-
bierno de España y qué pensamos de la relación. Pues no, señor Eduard Pujol; donde 
se ve qué es lo que opinamos sobre los presupuestos del Gobierno de España, sobre 
los presupuestos del Estado, es en el Congreso de los Diputados, cuando se deba-
ten los presupuestos del Estado. Que les diré, por cierto, que Convergencia y Unión 
lleva años y años aprobando, años y años que se aprueba gracias a ellos.

Desde que se perdió la mayoría absoluta del Partido Socialista, Convergencia y 
Unión estuvo allí, continuó con Aznar y ha seguido también Esquerra Republicana 
aprobando presupuestos del Estado, de los que ahora tanto critican.

Y en cuanto a Rodalies, muy brevemente, decirles que ojalá estuviera firmado el 
contrato en el que se comprometen a unas infraestructuras y a un determinado ser-
vicio, porque, que yo sepa, no se ha llegado a firmar ese contrato marco por falta de 
entendimiento o por falta de habilidad, o de gestión, o de dialogar o de negociación, 
o de lo que sea, pero no se ha llegado a formalizar.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; el meu grup parlamentari tampoc pensava intervenir, però dues o tres menci-
ons molt ràpides a algunes de les afirmacions que s’han fet.
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El diputat Pujol parlava de que el Partit Socialistes sempre va amb mig somriure, 
perquè és que n’hi ha alguns que sempre van enfadats. Senyor Pujol, vostè sempre 
va enfadat. (Rialles.)

Miri, senyor Rodríguez, el pressupost d’habitatge del Govern de la Generalitat, 
eh?, ha augmentat respecte al del 2017 un 14 per cent. Vostè ha emfatitzat: «Oh, és 
que el Govern de l’Estat...» Sap quant va pujar l’increment dels pressupostos aquests 
a què vostès no van donar recolzament respecte del pressupost del 2018 en política 
d’habitatge? Un 41 per cent. I també hauria d’explicar (remor de veus) que aquest pla 
contemplava la producció, amb partida pressupostària inclosa, de vint mil habitatges 
nous a Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga.

I respecte a l’IVA, també saben perfectament que la Llei de pressupostos del 
2019, en la seva llei d’acompanyament, igual que les lleis d’acompanyament dels 
pressupostos de la Generalitat, doncs, aquella llei incorporava la solució al problema 
de l’IVA que s’havia produït. Que no havia estat una decisió del Govern del Partit 
Socialistes, sinó que venia de mesures anteriors. Tant és així, eh?, que els senadors 
del seu grup parlamentari, senyor Marc Sanglas, van votar a favor d’aquest incre-
ment del dèficit i no recuperar l’IVA en el Senat ara fa unes dues o tres sessions 
abans del dia d’avui, fa un mes, mes i mig, aproximadament. O sigui que potser que 
es coordinin també amb els seus representants a Madrid i amb els vots que es pro-
dueixen allà, en comptes de fer discursos abrandats en el Parlament de Catalunya. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP -  
Crida Constituent, la diputada Natàlia Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp

No faré ús del torn de paraula. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, jo sí que vull fer ús de la paraula, per diverses coses. 
En primer lloc, agrair-li molt sincerament al senyor Sanglas, doncs, la seva sin-

ceritat a l’hora d’iniciar aquest debat, no? Diu: «Escolti’m, hem d’aprovar els pressu-
postos, perquè no podem tenir el país paralitzat.» Li ho agraeixo molt sincerament, 
això significa que els dos anys de Govern que portem sense pressupostos han tingut 
vostès el país paralitzat (remor de veus), que és exactament el mateix que ha passat 
en els vuit anys que porten vostès influint en el Govern (remor de veus), quatre dels 
quals hem estat sense pressupostos. Doncs gràcies per reconèixer que vostès han 
tingut el país paralitzat.

Al senyor Rodríguez, amb relació al tema de l’habitatge: miri, primera, la com-
petència de l’habitatge és competència de la Generalitat de Catalunya; segona, fa-
rien bé també de mirar com gestionen els recursos que venen de l’Estat d’ajudes al 
lloguer d’habitatges, perquè ens consta, per les queixes que tenim, que no s’estan 
gestionant adequadament i està quedant molta gent fora. (Remor de veus.) Tercera, 
miri, nosaltres no estem d’acord ni amb el control de preus, ni amb legitimar les 
ocupacions, ni amb exigir als privats, ni amb les expropiacions, no hi estem d’acord, 
i per això vam votar en contra del decret i continuarem votant en contra de tots els 
decrets que es facin pel davant que vagin en aquest sentit. I en la mesura en què pu-
guem, que podrem, també el portarem al Constitucional.

Al senyor Civit: si ja hi estem d’acord, en el residu zero, però l’única política que 
veiem que fan, que apliquen vostès per intentar arribar al residu zero és incrementar 
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el cànon de residus un 52 per cent. Així s’acabaran els residus, incrementant el cà-
non de residus en un 52 per cent? Estem convençuts que no. 

I acabo amb una reflexió final, perquè el senyor Pujol ha fet unes reflexions ex-
traordinàriament interessants. Diu: «Hi ha un maltractament de l’Estat als cata-
lans.» I després ha fet tot un seguit de reflexions que el primer que em suggereixen 
és el mateix que ja li han dit des del Grup de Ciutadans: els pressupostos de l’Estat 
no són els que estem debatent avui aquí, avui estem debatent els pressupostos de la 
Generalitat. Però, ves per on, no cal remuntar-se a cent anys enrere, podem agafar 
els diaris d’avui mateix i llegir alguns titulars: «Esquerra Republicana recolzarà els 
pressupostos de l’Estat a canvi de la foto a Moncloa». Ai caram, senyor Pujol, igual 
el problema el té més a prop del que vostè es pensa. I aquesta foto de la Moncloa... 
A parlar de què? A parlar d’inversions? A parlar d’habitatge? A parlar de recuperar 
l’IVA? A parlar del finançament, del que vostès es queixen aquí contínuament? No. 
Saben de què van a parlar, vostès, no? Ho saben perfectament: autodeterminació i 
amnistia. 

Conclusió: s’ha confós. No hi ha un maltractament de l’Estat als catalans, el que 
hi ha és un maltractament del Govern de la Generalitat als catalans. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, per respondre algunes al·lusions que se m’han fet.
Una puntualització: Esquerra no ha aprovat cap pressupostos del Govern de l’Es-

tat, senyora Bravo. En tot cas... No, no, pregunti-ho al senyor Terrades, que sempre 
ens acusa del mateix, de no haver aprovat aquests, diguem-ne, pressupostos no nats, 
fantasmes, també perquè aquests pressupostos ho podien tot, senyor Terrades. És 
una sort, esperem que quan presentin els següents realment es puguin complir, per-
què pel que vam estar analitzant en el seu moment eren d’impossible compliment, 
aquests pressupostos del 2019. 

Senyor Rodríguez, el país paralitzat sap qui l’ha tingut? El Tribunal Suprem. 
Presos, preses, repressió, això és el que ha paralitzat l’activitat política a aquest país, 
i vostès ho volen negar. És això el que ha paralitzat el país. El que nosaltres sí que 
diem, en tot cas, el que plantegem, és que hi hagi uns pressupostos per rebatre o per 
afavorir algunes polítiques socials que fins ara no hem pogut, eh? Però, en tot cas, 
recordin que estem en una legislatura on tenim gent a la presó, tenim presos polítics, 
senyor Rodríguez, li ho recordo, i això és l’anormalitat, que el Tribunal Suprem ha 
intervingut en cadascuna les decisions que ha pres aquest Parlament, i seguim sot-
mesos, seguim escrutats, pel Tribunal Suprem a cada decisió que es pren en aquesta 
casa. Això és el que provoca paràlisi, això és lo que provoca anormalitat. 

I pel que deia el tema del residu zero, escolti, tot té un cost. O tot és gratis? Tot té 
un cost. Si vostè hi està a favor, tal com ha afirmat, que està d’acord amb la política 
del residu zero, tot té un cost, i per tant qui contamina paga. I això és així aquí i a 
tot arreu, i aquestes són les noves polítiques.

No, no, escolti, per vostès, amb aquesta política liberal que gasten, vostès..., l’Es-
tat no hauria d’intervenir absolutament en res. Després ja veiem com ha acabat, eh? 
En tot cas ja hem vist la seva activitat com ha acabat amb comissions cobrades de 
diferents empresaris. D’això sí, d’això en saben molt, vostès.

I, en tot cas, ho deixaria aquí.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, per acabar, té la paraula el diputat Eduard Pujol, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
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Eduard Pujol i Bonell

Bé; novament, bon dia. No tenia previst intervenir, però hi han hagut al·lusions 
directes i, per tant, sí que respondré.

Ah, caram, senyor Rodríguez, efectivament, parlem de..., o jo faig aquella des-
cripció que aquí es veu qui és qui i quina relació té de submissió amb l’Estat, perquè 
el quilòmetre zero d’aquests pressupostos es diu «dèficit fiscal», i aquest dèficit fis-
cal, efectivament, es resol a Madrid. I aquest dèficit fiscal es vol veure o s’accepta. 

A mi m’estranya molt que..., si a vostè la seva empresa li degués, doncs, no sé 
quantes mensualitats, que vostè no li hagués a demanar al gerent i al propietari: 
«Escoltin, quan m’ho pensen pagar?» A mi se’m fa molt estrany que a Catalunya li 
deguin el que li deuen i hi hagi hagut aquesta obstinació per part de l’Estat de man-
tenir, de fer gran, d’ampliar, amplificar un dèficit fiscal que és absolutament inas-
sumible i que vostès a sobre aplaudeixin. A mi se’m fa realment molt estrany, no sé 
com ho poden explicar als seus electors.

Jo els demanaria a tots els que han pres la paraula per fer consideracions sobre 
el que he explicat abans, que a mi m’agradaria que desmentissin algun dia per ac-
ció o per paraula les paraules de Puig i Cadafalch del 1923, que realment semblen 
profecies.

A la senyora Bravo, jo l’hi agraeixo, perquè vostè, és veritat, parla amb conei-
xement de causa detalladíssim, sobretot quan parla d’infraestructures ferroviàries, 
i això l’hi reconec. Ara, escolti’m, m’haurà de negar la major, i és el traspàs de ro-
dalies d’ara fa una dècada. La major estafa, és a dir tot això que ha fet l’Estat de 
maltractament a Catalunya, si té un cas paradigmàtic és el traspàs de rodalies de fa 
deu anys, de tot allò que es va pactar i de tot allò que s’ha incomplert. És que a mi 
m’agrada no parlar del que s’ha complert d’aquell acord, sinó del que s’ha incom-
plert. Estem per sobre del 80 per cent d’incompliment. És que és de donar una pa-
raula i fer exactament el contrari.

I en aquella circumstància, vostè també ho sap bé, quan es van adonar que no hi 
havia hagut, per part del govern de l’Estat, en aquell cas del Govern Socialista, no 
hi havia hagut..., no s’havia complert la paraula i no s’havia invertit el que tocava, hi 
va haver una reunió d’urgència i van dir: «Calla, fem un pla urgent per pal·liar allò 
que ja era urgent, però que no s’hi ha invertit», i el grau d’incompliment continua 
estant per sobre el 80 per cent! Home, és una presa de pèl considerable. 

I al senyor Terrades: miri, jo avui he vingut a parlar de pressupost, he fet un es-
forç per no fer una referència al conseller de Territori legítim, el senyor Rull, que 
és a la presó. Jo he fet tots aquests esforços, tots, per centrar-me en el debat, que no 
poguessin dir: «Vostès sempre apel·len...» Jo penso que la dignitat..., jo penso que els 
intangibles i els tangibles van de bracet, però avui em volia centrar en els tangibles. 
Però al final vostè diu que hi ha qui va sempre amb cara d’emprenyat i que sempre 
malhumorat. Home, és que l’Estat espanyol ens fa emprenyar, i a mi el que m’estra-
nya és que vostè no estigui tan emprenyat com jo, és que m’estranya molt.

I, escolti’m, i el somriure..., ja sap quan em tornarà el somriure. Jo soc de sobre-
taula distesa i càlida, i el somriure és una facultat i una virtut que tinc, i m’agrada 
compartir-ho. (Remor de veus.) Però, escolti’m, el somriure polític a mi m’arribarà 
el dia que vostès siguin valents, el dia que tinguin sentit d’Estat, el dia que tinguin 
sentit d’Estat democràtic i que acceptin el dret a decidir, que posin negre sobre blanc 
a una proposta per aclarir el futur, l’arquitectura política de Catalunya. Aleshores se-
gurament recuperaré el somriure, i sobretot quan avalin el punt i final a la repressió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per acabar ara ja aquest debat... (Santi Rodríguez i Serra dema-
na per parlar.) Senyor Rodríguez?
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Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions directes.

La presidenta

Trenta segons, que...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, vull dir... Han sigut dos, però em centraré en una. I deixar cons-
tància que no estem ni al Govern ni el Parlament està sotmès al Tribunal Suprem. 
Estem sotmesos a una altra cosa –ho dic per si no ho han acabat d’entendre, no?–; es-
tem sotmesos a les lleis –a les lleis–, i precisament és la vulneració de les lleis el que 
va provocar que hi hagin membres del Govern a la presó i d’altres de fugits. És el 
respecte i el sotmetiment a les lleis allò que vostès no volen respectar. 

I amb relació als residus, estem d’acord i podem coincidir en que qui contamina 
ha de pagar, però en el que no estarem mai d’acord és que qui paga pot contaminar, 
que és allò que fan vostès.

La presidenta

Gràcies. (Eduard Pujol i Bonell demana per parlar.) Senyor Pujol...

Eduard Pujol i Bonell

Una al·lusió molt directa. (Remor de veus.) Efectivament, per al compliment de 
les lleis, doncs, estaria molt bé que tots els grups d’aquest Parlament defenséssim a 
l’una l’incompliment sistemàtic d’allò que s’acorda, d’allò que ha de complir l’Estat 
espanyol i que no ho fa.

La presidenta

Deixarem aquí el debat. 

Marina Bravo Sobrino

Una muy breve también por...

La presidenta

No, però senyora Bravo, és que jo no l’he sentit al·ludir i hem acabat els torns re-
latius. És veritat, hi havia una al·lusió directa...

Marina Bravo Sobrino

Era una muy breve por alusiones.

La presidenta 

Senyora Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Una muy breve por alusiones, porque el diputado Sanglas me decía que Esquerra 
Republicana nunca había aprobado los presupuestos del Estado y yo pensaba que sí, 
y acabo de buscar la nota de prensa de 2004: «El Pleno del Congreso de los Dipu-
tados ha aprobado hoy el Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 
2005, con mayoría absoluta de PSOE, Esquerra e Iniciativa.» (Veus de fons.) Es que 
podía haberme equivocado, pero para que conste.

Gracias.

La presidenta

D’acord. Així constarà. (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.) Senyor 
Sanglas. 

Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta, en tot cas, per al·lusions molt directes. És descontextualitzar un de-
bat. Nosaltres ens estàvem referint, evidentment, als últims anys i vostès... (Veus de 
fons.) Home, no... No intentin treure el que no correspon. 
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La presidenta

Té la paraula, i per acabar aquestes intervencions, el diputat... (Remor de veus.) 
Si us plau. El diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el se-
nyor Lucas. Endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Haurem de replantejar el format d’aquesta discussió, 
perquè sempre arribo quan ja heu acabat tots.

La presidenta

Deu minuts, eh?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí; perfecte, moltes gràcies. Després m’aniré referint a algunes de les interven-
cions que heu fet, però m’agradaria fer una primera reflexió introductòria sobre per 
què ens abstenim a aquests pressupostos. 

Nosaltres vam començar aquesta negociació, de fet no fa ni tres mesos, ni quatre 
mesos, sinó fa vora un any... Se sent tan malament el micro com em sembla a mi, 
no? (Veus de fons.) Mira, em sembla... (Per raons tècniques, no han quedat enregis-
trats alguns mots de la intervenció de l’orador.) Ara sí? (Algú diu: «Sí.») Perfecte. 

Doncs, com us deia, nosaltres la negociació d’aquests pressupostos, de fet, no la 
vam començar ni fa mig any, ni fa tres mesos: la vam començar amb els pressupos-
tos del 2019, que, com tots sabeu, no van acabar arribant a aquest Parlament, sinó 
que es va penjar a la pàgina web. I nosaltres dèiem el mateix, i crec que si s’hagues-
sin aprovat el 2019 avui estaríem en una situació força millor, i és que el primer que 
havíem de fer i el primer amb el que havíem de tenir un acord era com revertíem les 
retallades fiscals que hi havia hagut en aquest país a l’inici de les polítiques d’aus-
teritat. Unes retallades que, bàsicament, es sustentaven en la idea de que si als que 
més tenen en aquest país se’ls retallaven els impostos es dinamitzaria l’economia, 
i això no només no ha sigut cert, sinó que en molts casos ha sigut directament per-
judicial per a l’economia de la majoria de la gent, perquè aquests impostos que no 
ingressa Catalunya per desenvolupar polítiques socials han sigut utilitzats per re-
forçar una economia de rendistes, que no paguen impostos en aquest país, però que 
s’enriqueixen de l’esforç i de la feina de la resta de la gent, com pot ser a través de 
l’especulació amb la «vivenda».

I un cop vam aconseguir construir aquest pacte per retornar una fiscalitat que 
bàsicament garantís que qui més té més paga, vam començar la discussió sobre 
com utilitzàvem aquest increment de la fiscalitat per augmentar la despesa social 
en aquest país.

I què ens permet aprovar-los ara i no haver-los aprovat fa un any? Precisament, 
haver tingut un acord fiscal i acords en allò que consideràvem prioritari en els ele-
ments de despesa. 

Aquests pressupostos tenen mancances –n’heu mencionat moltes, els grups de 
l’oposició–, tenen virtuts, però per nosaltres tenen sobretot tres elements que són 
claus: primer, que són millor que la pròrroga pressupostària i que, per tant, ens 
permeten pensar en un escenari on no posem els serveis públics al límit de la seva 
capacitat ni al límit de la seva sostenibilitat econòmica. Això no només és injust per 
als treballadors públics d’aquest país, sinó que és injust per al conjunt de la ciuta-
dania que és usuària dels serveis públics, sigui l’educació, sigui la sanitat pública, 
sigui qualsevol altre servei públic. I, per tant, aquests pressupostos, que són expan-
sius, ens permeten donar aire als serveis públics i a la inversió social en aquest país. 

Ens permeten aprovar una fiscalitat que no es desplegarà només aquest any, sinó 
que es desplegarà amb més força l’any que ve, quan vagin entrant en marxa tots 
els impostos que hem aprovat en aquests pressupostos. I, per tant, si els haguéssim 
aprovat fa un any, avui tindríem més capacitat per finançar els serveis públics. Però 
creiem que aquest acord és un acord bo per aquest any, que ja mobilitza recursos 
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públics, i serà millor pels anys que vindran. I, per tant, ens permet tenir una base 
pressupostària sobre la qual poder dissenyar polítiques de benestar que reverteixen 
deu anys de retallades públiques.

I la tercera cosa és que ens ha permès acordar no tot un pressupost –i per això no 
hi votem afirmativament–, sinó mesures concretes i prioritats pressupostàries con-
cretes que considerem que són positives.

Seguint el vostre debat avui i la resta de debats que hem tingut fins avui en cada 
comissió, jo sí que animaria a sortir una mica del bucle en què es van instal·lant to-
tes les discussions. És veritat que en aquest clima de precampanya constant que vi-
vim és difícil utilitzar les comissions per alguna cosa més que per fixar missatges i 
repetir-los fins a l’extenuació, però crec que no són honestos a l’hora d’analitzar ni 
aquesta proposta de pressupostos ni en general la situació que viu Catalunya. Ni la 
política fiscal és una política confiscatòria que ens situa poc més que entre Corea 
del Nord i el mateix infern, ni és pròpia d’un paradís fiscal. És una política fiscal 
que ens permet incrementar esforços en aquells que més tenen, i no perquè siguin 
dolents, no perquè siguin mala gent, no perquè siguin gentussa que es mereix pagar 
fins a l’últim cèntim que guanya a l’Estat, sinó perquè aquest país mereix que qui 
més té més esforços faci per sostenir drets i llibertats que ens són comunes. I, per 
tant, situa la fiscalitat a Catalunya una mica més progressiva i ens permet mobilitzar 
una mica més de recursos per garantir drets que ens són comuns.

Ha sortit de forma recurrent també el debat sobre el dèficit fiscal i l’infrafinança-
ment autonòmic. És cert que aquests anys al Govern d’Espanya li tocarà replantejar 
el finançament autonòmic i que és un element que pesa com una llosa a Catalunya, a 
València, a Terol, a les Balears i a moltes comunitats del nostre país. I és bàsicament 
perquè durant aquests deu anys i durant les polítiques de retallades d’aquests deu 
anys s’ha dissenyat una política d’ofegament econòmic i financer a les comunitats 
autònomes que són un pilar fonamental de l’estat del benestar en aquest país, i que 
això implicarà un debat d’altura, implicarà que assumim que, com hem fet aquí a 
Catalunya, treballem conjuntament amb l’Estat per anar desnuant tots els nusos que 
ofeguen la possibilitat de reconstruir l’estat del benestar a casa nostra. 

Però assumint això, també m’agradaria fer una reflexió: l’infrafinançament auto-
nòmic que hi ha no pot ser l’eterna excusa per no assumir les responsabilitats, en el 
que s’ha fet aquí a Catalunya en els últims deu anys avalant polítiques de retallades 
i en el que no s’ha fet. Tenim capacitat de finançament, just, injust, etcètera; tenim 
capacitat de desenvolupar polítiques públiques valentes. No utilitzem el dèficit fiscal 
com l’eterna excusa que nega a les institucions catalanes la possibilitat de fer políti-
ques valentes, perquè no és cert. I assumim també que cal un espai d’autocrítica no 
només per tot allò que ha passat a Catalunya, sinó també per com s’han gestionat els 
recursos públics en aquest país.

Perquè si el debat és entre el dèficit fiscal i la gent que considera que aquests 
pressupostos són propis de Corea del Nord, etcètera, no tenim cap espai per debatre 
amb una mica d’honestedat de com sortim reforçant l’estat del benestar d’aquests 
deu últims anys. I això implica autocrítica i implica també ser valents i assumir que 
es poden arribar a acords per millorar la vida de la gent, en aquest Parlament també.

Quines han estat les nostres prioritats en aquest departament? Tres molt concre-
tes: l’habitatge, hi ha un increment en polítiques d’habitatge, tenim una taula d’emer-
gència de l’habitatge que no funciona, que té llistes d’espera que són inassumibles 
no només per un Govern com el nostre, sinó per la vida de la gent que espera que se 
li garanteixi el seu dret constitucional, democràtic i institucional a l’habitatge; mesu-
res de rehabilitació energètica, que són un repte de futur, mesures per a la fiscalitat, 
tant el desplegament de la fiscalitat verda en aquest país com mesures concretes que 
després podem entrar al debat. I un tercer element, que per a nosaltres era fonamen-
tal, que era una aposta clara pel transport públic en aquest país, pel que suposa unir 
el tramvia per la Diagonal; el que suposa el tram a Tarragona, ara que hi ha hagut 
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aquest desmantellament ferroviari a la província; que arribi la línia 10 de metro a 
la Zona Franca; que es reconnecti la línia 9; una aposta pel transport públic que ens 
permeti sortir d’aquest bucle en el qual ens veiem obligats a prendre mesures res-
trictives per a l’ús del cotxe, tant per elements de sostenibilitat com de salut pública, 
però som incapaços d’oferir alternatives que estiguin a l’altura. 

I, per tant, entenem que són mesures valentes i que són mesures que ens perme-
ten almenys començar a dissenyar aquelles polítiques que marcaran el futur d’aquest 
país. Hem perdut deu anys, però comencem el 2020 assentant les bases per no per-
dre els deu pròxims anys.

I per què ens abstenim i què hi manca en aquest pressupost? Hi manquen coses, 
crec que tots els grups amb major o menor mesura ho heu assenyalat, i nosaltres vo-
líem fer una reflexió. 

El primer que manca en aquest país és un Govern que impulsi polítiques valen-
tes. I jo aquí he de dir que estic d’acord amb el diputat del Partit Popular: el proble-
ma no és només que qui contamina més pagui més, sinó que pagar no sigui l’excusa 
per poder seguir contaminant, i creiem que això és obvi en aquest país. No és no-
més augmentar el cànon de residus, que ens permetrà mobilitzar recursos públics, 
és desenvolupar una llei de recursos a Catalunya que ens permeti tancar el cercle 
de l’economia en aquest país, i que no s’ha fet en dos anys, i que no s’ha fet en les 
legislatures anteriors.

No és només tenir un fons català per a la biodiversitat i un fons català per a la 
lluita contra el canvi climàtic. És també tenir la capacitat de crear una agència de 
la natura valenta que impulsi polítiques valentes per a la conservació de la biodi-
versitat.

I amb això ja acabo, presidenta. Hem perdut deu anys en instal·lació d’energies 
renovables i seguim sense tenir una llei de transició energètica valenta en el nos-
tre país. Seguim sense auditar serveis públics i seguim, sobretot, sense repensar les 
prioritats que marcaran aquests pròxims deu anys de futur en aquest país. I, per tant, 
manquen coses, manca valentia en aquest Govern i manca també la capacitat de 
molts grups parlamentaris, aquí i arreu, de ser capaços de construir aliances àmplies 
per estar a l’altura dels reptes en igualtat, en sostenibilitat, que tenim per davant en 
el nostre país.Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. 
Passaríem, doncs..., acabat el debat d’aquestes esmenes a la totalitat de retorn, 

passaríem a la votació.
Com hem dit abans, les podem votar conjuntament. Són quatre esmenes de re-

torn que s’han presentat i, per tant, si els sembla, les votaríem conjuntament. (Veus 
de fons.) Per tant, els vots favorables són favorables a les esmenes a la totalitat; en 
contra, en contra, i les abstencions.

Doncs vots favorables a les esmenes a la totalitat?
Són 6, 7, 8, 9... 10. Deu vots.
Vots contraris?
Deu vots.
Abstencions?
I 1 abstenció.
Per tant, queden rebutjades les esmenes a la totalitat presentades en aquesta sec-

ció dels pressupostos. 
Aixequem aquí la sessió.
Moltes gràcies i fins a la propera.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i vuit minuts.
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