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Sessió 16 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i tres mi-

nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Elena Fort i Cis-

neros, i del secretari, Jordi Orobitg i Solé. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Dimas Gragera Velaz, Ignacio Martín 

Blanco, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Albert Batet i 

Canadell, Anna Geli i España, Josep Puig i Boix i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Josep M. Jové i Lladó, Núria Picas Albets i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Re-

publicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro 

Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la consellera de la Presidència, Meritxell Budó Pla, acom-

panyada del secretari del Govern, Víctor Cullell Comellas, i de la secretària general del De-

partament de la Presidència, Meritxell Masó Carbó.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-

sidència sobre els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-00056/12). 

Consellera, del Departament de la Presidència. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presi-

dència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura (tram. 

355-00063/12). Comissió d’Afers Institucionals. Sessió informativa.

3. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-

sidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència (tram. 355-

00064/12). Comissió d’Afers Institucionals. Sessió informativa.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presi-

dència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords en el món 

local (tram. 355-00070/12). Comissió d’Afers Institucionals. Sessió informativa.

PREGUNTES ORALS AL GOVERN A RESPONDRE EN COMISSIÓ: 

5. BLOC I. CONSELL PER LA REPÚBLICA

5.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear el 

Consell per la República (tram. 311-00713/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 58)

5.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanis-

me de creació del Consell per la República (tram. 311-00714/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 58)

5.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 

naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funciona-

ment del Consell per la República (tram. 311-00715/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 58)

5.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posa-

da en marxa i les fonts de finançament del Consell per la República (tram. 311-00716/12).  

Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 195, 59)

5.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de fun-

cions del Govern al Consell per la República (tram. 311-00717/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 59)

5.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució al Consell 

per la República de funcions executives o potestats reglamentàries reservades al Govern 

(tram. 311-00718/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 60)
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5.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 

d’una associació que s’autoanomeni «consell per la república» (tram. 311-00722/12). Ferran 

Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 195, 62)

5.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional 

que establiria amb una associació que s’autoanomenés «consell per la república» (tram. 

311-00723/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 62)

5.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva 

posició institucional davant una associació que s’autoanomeni «consell per la república» 

(tram. 311-00724/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 63)

5.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica 

del Consell per la República (tram. 311-00725/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 63)

5.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 

que té amb el Consell per la República (tram. 311-00726/12). Ferran Pedret i Santos, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 64)

5.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap con-

veni amb el Consell per la República (tram. 311-00727/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 64)

5.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb 

el Consell per la República (tram. 311-00728/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 64)

5.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 

ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República (tram. 311-00729/12). Ferran 

Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 195, 65)

5.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què 

s’ha basat per a prestar assistència al Consell per la República (tram. 311-00730/12). Ferran 

Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 195, 65).

6. BLOC II. ASSEMBLEA D’ELECTES DE CATALUNYA

6.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear 

una assemblea de càrrecs electes (tram. 311-00707/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 55)

6.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de  

creació de l’assemblea de càrrecs electes (tram. 311-00708/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 55)

6.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 

naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funciona-

ment de l’assemblea de càrrecs electes (tram. 311-00709/12). Ferran Pedret i Santos, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 56)

6.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la po-

sada en marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de càrrecs electes (tram. 311-

00710/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 195, 56)

6.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions 

del Parlament a una assemblea de càrrecs electes (tram. 311-00711/12). Ferran Pedret i 

Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presen-

tat: BOPC 195, 57)
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6.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució a una as-

semblea de càrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament 

(tram. 311-00712/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 57)

6.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 

d’una associació que s’autoanomeni «assemblea d’electes» (tram. 311-00719/12). Ferran 

Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 195, 60)

6.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional 

que establiria amb una associació que s’autoanomenés «assemblea d’electes» (tram. 311-

00720/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 195, 61)

6.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició 

institucional del Parlament davant una associació que s’autoanomeni «assemblea d’elec-

tes» (tram. 311-00721/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 61)

6.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurí-

dica de l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-00731/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 66)

6.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 

que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-00732/12). Ferran Pedret i San-

tos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: 

BOPC 195, 66)

6.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap con-

veni amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-00733/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

195, 66)

6.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb 

l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-00734/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 195, 67)

6.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 

ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-00735/12). 

Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 195, 67)

6.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què 

s’ha basat per a prestar assistència a l’Assemblea d’Electes de Catalunya (tram. 311-

00736/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 195, 68).

7. BLOC III. EDIFICI «EL SIGLO»

7.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de sub-

vencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució 

Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici El Siglo (tram. 311-00474/12). 

Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 113, 22).

8. BLOC IV. MITJANS DE COMUNICACIÓ ESTRANGERS

8.1 Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament a perio-

distes internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 

(tram. 311-00460/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanci-

ació (text presentat: BOPC 113, 16)

8.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assenyalament de 

periodistes amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 (tram. 311-

00461/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 113, 16)
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8.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de perio-

distes de mitjans catalans i internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sen-

se Fronteres del 2017 (tram. 311-00462/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 17)

8.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud del director 

de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 

2017 (tram. 311-00463/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació (text presentat: BOPC 113, 18)

8.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pressions que de-

nuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l’1 d’octubre (tram. 

311-00464/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 113, 18)

8.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup de WhatsApp 

creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació estrangers amb relació al referèn-

dum de l’1 d’octubre (tram. 311-00465/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 19)

8.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enviament de correus 

i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde amb 

relació al referèndum de l’1 d’octubre (tram. 311-00466/12). Sonia Sierra Infante, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 20)

8.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament d’ob-

servadors internacionals per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 311-00472/12). 

Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 113, 21)

8.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes pres-

sions del director de Comunicació Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers 

amb referència al procés el 2017 (tram. 311-00473/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 21).

9. BLOC V. COL·LABORADORS TV3

9.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució men-

sual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 «Tot es mou» (tram. 311-

00187/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 35, 11)

9.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensu-

al de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 «Preguntes freqüents» (tram. 

311-00188/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 35, 11)

9.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per 

a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3 (tram. 311-00189/12). Sonia Sierra 

Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 35, 12)

9.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de pro-

fessionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que fa Pi-

lar Rahola (tram. 311-00190/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 35, 12).

10. BLOC VI. CONSELLS ESPORTIUS

10.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import anual atorgat 

als consells esportius en el període 2014-2017 (tram. 311-00933/12). Javier Rivas Escamilla, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 262, 57).

El president

Bé; bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals, amb data 17 de 
juliol del 2019, amb la compareixença de la consellera de la Presidència.
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En nom de la comissió i de la mateixa Mesa, donar la benvinguda a la consellera de  
la Presidència, l’honorable Meritxell Budó, i a les persones que l’acompanyen del 
departament, el senyor Víctor Cullell, secretari del Govern, i Meritxell Masó, secre-
tària general de la Presidència.

Sessions informatives acumulades amb la consellera de la Presidència
355-00056/12, 355-00063/12, 355-00064/12 i 355-00070/12

Dit això, com saben tots vostès, tenim quatre compareixences, una en format 
d’explicació, i la resta..., que entrarem els diferents grups parlamentaris a portar a 
terme les preguntes, en sessió de la comissió.

I començaríem, doncs, amb una primera intervenció, més o menys, pel que ens 
han comunicat, d’uns quaranta-cinc minuts, aproximadament, per part de la con-
sellera. I té la paraula la consellera de la Presidència, l’honorable Meritxell Budó.

La consellera de la Presidència (Meritxell Budó Pla)

Molt bon dia a totes i a tots. President, diputades, diputats, secretaris, membres 
de la Mesa, comparec per primera vegada en aquesta comissió per fer balanç de les 
actuacions realitzades els darrers mesos des del Departament de la Presidència, que 
dirigeixo, i per plantejar també els reptes i projectes que afrontem de cara al futur. 
I comparec acompanyada del senyor Víctor Cullell, secretari del Govern, i de la se-
nyora Meritxell Masó, la secretària general de Departament de la Presidència.

I també voldria agrair que en aquesta sala, en aquesta comissió, ens acompa- 
nya avui també el viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l’Autogo-
vern, el senyor Pau Villòria, així com bona part de l’equip directiu del departament. 
Hi són presents el secretari d’Administració Local i Relacions amb l’Aran, el senyor 
Miquel Àngel Escobar; el secretari general de l’Esport, el senyor Gerard Figueras; 
la presidenta de l’Institut Català de les Dones, la senyora Núria Balada, i el secretari 
de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, el senyor Antoni Molons, 
així com també diversos directors i directores generals i part de l’equip del gabinet.

Portem ja un any de legislatura, i tot i que, com vostès saben, jo vaig ser nome-
nada consellera encara no fa quatre mesos, comparec per fer balanç d’aquest darrer 
any, però també, com deia, per explicar i per exposar bona part de les actuacions 
que ja hem iniciat o que estan preparació, i per donar resposta també a les diferents 
peticions que han realitzat des dels diferents grups.

Però, abans de centrar-me més en el que és pròpiament l’acció del Departament 
de la Presidència, no puc estar-me’n i vull fer constar que aquesta no és una legis-
latura normal. Avui a Catalunya estem patint una repressió antidemocràtica, avui a 
Catalunya no es pot fer política amb normalitat. Només la darrera setmana vàrem 
veure com un ministre de l’Estat espanyol havia ordenat seguiments i espionatges a 
representants d’aquest Govern i membres de la comunitat internacional. La ministra 
Montero donava exemple de censura ideològica tot dient que continuaria el control 
de les finances de la Generalitat mentre el president i el Govern de la Generalitat 
parlessin d’independència.

S’anunciava la data del judici a l’anterior cúpula d’Interior, així com al ma-
jor Trapero, alhora que es continua perseguint diferents càrrecs i treballadors del 
Govern des del jutjat número 13, amb la paradoxa que en l’actualitat hi ha tot un 
seguit de procediments judicials repartits en diferents instàncies jutjant els mateixos 
fets. I s’anunciava per la fiscalia una petició de divuit mesos d’inhabilitació i trenta 
mil euros de multa al president de la Generalitat. Ahir mateix el conseller Buch va 
anar a declarar als tribunals pels fets de l’1 d’octubre en una causa que ja havia estat 
arxivada i que s’ha reobert a petició de la fiscalia.

Aquesta és, malauradament, l’atmosfera política que es respira aquí a Catalunya 
dia rere dia, una atmosfera de manca de drets i de llibertats, de persecució política, 
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de repressió i també de baixa qualitat democràtica. Avui a Catalunya tenim presos 
polítics i exiliats, i en una legislatura normal segurament qui estaria avui aquí, en 
el meu lloc, compareixent en aquesta comissió, seria el conseller Jordi Turull, avui 
injustament empresonat.

Però, tot i aquest ambient tan poc favorable, encara som moltes les persones que 
a Catalunya continuem fortes amb el nostre compromís amb la llibertat i amb la de-
mocràcia. Som moltes les persones que treballem cada dia pel retorn dels nostres 
exiliats i per la llibertat dels nostres companys i companyes preses, i som moltes les 
catalanes i els catalans que treballem per la llibertat del nostre país. I una manera 
de fer-ho és també gestionant i governant les institucions del nostre país, i per això 
avui comparec com a consellera de la Presidència, perquè estem gestionant i estem 
governant la institució del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Passo, doncs, a explicar amb més detall les diferents actuacions del meu depar-
tament.

Permetin-me que comenci parlant d’Administració local. Aquesta legislatura va 
començar amb dues novetats organitzatives en aquest àmbit. La primera era assu-
mir les relacions amb el món local des del Departament de la Presidència reforçant 
aquesta relació de col·laboració. I la segona novetat va ser el canvi de denominació 
de la secretaria, que va passar a dir-se Secretaria d’Administracions Locals i de  
Relacions amb l’Aran. Amb aquesta decisió es volia constatar la importància  
de l’Aran com a realitat nacional amb autonomia política.

Un dels temes que més havia preocupat i afectat el món local els darrers anys, 
fruit de la greu crisi econòmica, va ser el deute entre la Generalitat i els ajuntaments. 
Com saben, jo he tingut l’honor de ser alcaldessa del meu poble, justament en uns 
anys en què la crisi va colpejar fortament la nostra societat i, òbviament, de retruc, 
les administracions locals. Una crisi d’ingressos de les administracions públiques 
que afectava de ple la despesa i, consegüentment, el manteniment dels serveis pú-
blics i la realització d’inversions.

La davallada d’ingressos i l’increment de les necessitats socials a causa de la 
crisi econòmica van posar en situació crítica les administracions locals i el mateix 
Govern de Catalunya, que havia de mantenir els serveis i donar resposta a les de-
mandes de la ciutadania mentre patia una forta davallada d’ingressos. I, a més, ho 
havia d’afrontar sense la col·laboració solidària de l’Estat i amb els objectius de sos-
tre de despesa que marcava la Comissió Europea i que el ministre Montoro mal re-
partia en benefici sempre del Govern de l’Estat espanyol. Per tant, soc coneixedora 
de com afectava els ajuntaments el deute històric que la Generalitat mantenia amb 
els governs locals.

Però també hem de dir que des del 2007 aquesta tendència es va començar a 
canviar. Si fixem la mirada enrere, a començaments de l’any 2017 el deute de la 
Generalitat amb els ens locals era d’uns 570 milions d’euros, dels quals 384 cor-
responien al deute de l’actual secretaria, cosa que suposava el 67 per cent del total. 
I, d’aquest deute, gairebé el 48 per cent del total del deute de la Generalitat amb els 
ens locals corresponia també al Fons de Cooperació Local. Durant tot l’any 2017 
i l’any 2018 s’ha reduït dràsticament el deute total, i actualment, el mes de juny 
d’aquest any 2019, el deute de la Generalitat amb els ens locals és d’uns 69 mi-
lions d’euros, dels quals uns 16 corresponen a aquesta Secretaria d’Administracions 
Locals, cosa que avui dia representa un 23 per cent del total.

Resolta aquesta situació del deute històric, des de la Secretaria d’Administracions  
Locals i de Relacions amb l’Aran i des del Departament de la Presidència volem te-
nir un paper actiu en la definició de les prioritats del present i del futur del món lo-
cal, des de la col·laboració, la tasca de recerca, l’aproximació a les diferents realitats 
municipals, i, finalment, la gestió d’un canvi de concepció de les relacions entre el 
Govern de Catalunya i els governs municipals. Per això ens hem plantejat una co-
missió per crear ponts i per teixir relacions de col·laboració entre la Generalitat i els 
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ens locals per tal d’aconseguir que es tornin a reconèixer com a còmplices i aliats 
necessaris. I això ho hem fet en base a uns objectius polítics principals que ara els 
passaré a detallar breument.

Actuar com a porta d’entrada del món municipal al Govern, ser el canal ascen-
dent de totes les demandes i preocupacions que han d’arribar als diferents departa-
ments del Govern. Volem també impulsar l’execució de polítiques transversals del 
Govern en l’àmbit local; recuperar la complicitat entre el Govern de Catalunya i els 
governs municipals; tornar a ser l’administració de referència del món local; defensar 
l’autonomia local i lluitar per la no aplicabilitat de l’LRSAL a Catalunya; treballar 
en un model d’Administració local basat en l’enfortiment i en la modernització dels 
governs municipals; entendre i compartir les estratègies de futur i les aspiracions  
que tenen els municipis per poder contribuir a una construcció compartida del seu 
relat de ciutat i fer partícip el Govern d’aquesta estratègia; dotar el relat i l’actuació 
del Govern de Catalunya de sensibilitat cap a la singularitat municipal d’aquest país; 
fer aflorar noves realitats territorials que puguin exercir de pol de generació d’opor-
tunitats; recuperar i actualitzar un nou pla d’inversions locals, un programa actualit-
zat que esdevingui motor de creixement econòmic i creació d’oportunitats laborals 
i que permeti el desenvolupament.

Volem també reforçar la interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona com a de-
cisió estratègica de país, perquè Barcelona i Catalunya només poden avançar plega-
des. Volem impulsar mecanismes per configurar un país territorialment i socialment 
cohesionat, protegir i dotar els municipis petits de la màxima autonomia i fer que 
tot el Govern tingui una especial sensibilitat cap a aquesta realitat tan present i tan 
genuïna del nostre país. Volem acabar de desplegar la Llei de l’Aran en la seva tota-
litat, negociar i acordar l’actualització del seu finançament, sempre amb la voluntat 
d’impulsar el reconeixement de la singularitat aranesa en el conjunt de la societat 
catalana. I volem coordinar i centralitzar la resposta del Govern davant de les situa-
cions sobrevingudes al territori en matèria de catàstrofes naturals, com poden ser 
incendis –com el que hem patit recentment–, ventades o bé inundacions.

En base a aquests objectius polítics, hem desenvolupat una acció de govern im-
portant que va en benefici de tot el món local i que també els vull destacar en forma 
breu.

En primer lloc, hem impulsat un increment del Fons de Cooperació Local d’un 
3,4 per cent. Aquest increment estava inclòs en el projecte de nou pressupost per al 
2019, que no va arribar a tramitar-se, i els anuncio que s’inclourà també en aquest 
nou projecte de pressupost que s’està treballant per a aquest 2020.

S’ha aprovat també un nou acord del model de finançament de l’Aran amb una 
vigència de cinc anys –recordar que fins ara s’actualitzava any a any–, i per treba-
llar-ho ho vàrem fer conjuntament amb el territori, amb comissions bilaterals que es 
van celebrar el mes d’octubre del 2018 i el mes de març del 2019. I també recordar 
que es va dur a terme un consell de govern a l’Aran aquest 11 de març d’aquest any 
2019.

Hem fet també una segona convocatòria dels fons Feder: de l’eix 4, transició 
energètica, economia baixa en carboni, i, de l’eix 6, valorització del patrimoni natu-
ral i cultural, tots dos per un valor de més de 37 milions d’euros.

Hem treballat en l’elaboració i formulació de l’estratègia per a la dinamització 
territorial, «Un país d’oportunitats, un país viu» –n’hem parlat a bastament– per tre-
ballar en la cohesió territorial del nostre país. Fa uns dies ja vam aprovar i consti-
tuir-ne la comissió interdepartamental que l’ha de vetllar.

Cinquè. La recuperació dels PUOSC, amb una vigència de cinc anys i per un va-
lor de 250 milions d’euros, amb una clàusula d’actualització a l’alça en funció de la 
disponibilitat pressupostària del Govern. Es tracta d’un programa que des del món 
local es trobava a faltar; és una eina que reneix com a desenvolupadora i una eina 
inversora molt potent al territori.
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També la constitució de la comissió de treball per abordar el dèficit de personal 
funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Com sa-
ben, és un dèficit important que avui dia pateix el món local. És un dèficit que..., es 
tracta més aviat d’un problema estructural, que, amb l’aprovació de l’LRSAL i el fet 
de tornar a centralitzar les competències a l’Estat, s’ha agreujat.

També la negociació amb el Govern de l’Estat per a la derogació de l’LRSAL. 
Des del seu inici va ser una llei mal feta, que tractava els ajuntaments com a ad-
ministracions menors d’edat i com a enemics i subjectes perillosos, en comptes de 
tractar-los amb el respecte i el reconeixement que mereixen. Perquè la greu crisi 
econòmica que hem viscut aquests anys ens ha demostrat que els nostres ajunta-
ments fan una tasca àgil i insubstituïble de resposta ràpida a les necessitats de la 
ciutadania.

Vam gestionar també les situacions d’emergència pels aiguats d’octubre i novem-
bre del 2018, i en aquests moments estem coordinant la resposta als efectes i danys 
causats per l’incendi de les darreres setmanes a les Terres de l’Ebre. Cal destacar el  
paper de coordinació del Departament de la Presidència per tal que les ajudes i  
el suport que necessiten els i les afectades rebin una resposta àgil i eficaç per part de 
tot el Govern de la Generalitat.

Hem impulsat, juntament amb la Direcció General de Coordinació 
Interdepartamental, la incorporació a les memòries d’una valoració d’impacte nor-
matiu en els ajuntaments en funció de la seva dimensió. Això va ser aprovat pel 
Consell Executiu del 21 de gener d’enguany.

I hem mantingut també un contacte directe amb el territori –gairebé tres-centes 
entrevistes i visites a municipis–, així com també hem celebrat diferents comissions 
mixtes bilaterals amb l’Ajuntament, per exemple, de Barcelona, amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat i amb l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Deixem ara l’àmbit del món local i passem a detallar les accions que s’estan im-
pulsant i que tenim també previst impulsar des de la Secretaria General de l’Esport i 
de l’Activitat Física. L’esport i l’activitat física són dos elements imprescindibles per 
a la millora del benestar i de la qualitat de vida. L’esport és salut, l’esport són valors 
i l’esport també és promoció del nostre país, perquè l’esport català dona a conèixer 
Catalunya al món.

Per tal de continuar avançant, els exposaré els principals eixos que des del 
Departament de la Presidència s’estan impulsant.

En primer lloc, s’està treballant el desplegament del Pacte nacional de l’activitat 
física i de l’esport de Catalunya. Recordar que aquest pacte va ser signat el setembre 
de l’any 2017 pel conseller Jordi Turull de forma consensuada amb el sector i propo-
sa la realització de diferents actuacions concretes per bastir la nova governança de 
l’activitat física i de l’esport a Catalunya.

En aquest sentit, la setmana passada es va fer un gran pas endavant per tramitar 
la nova Llei de l’esport i de l’activitat física. Els grups parlamentaris de Junts per 
Catalunya, d’Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes de Catalunya han 
portat el text al Parlament com a proposició de llei perquè se’n debati el contingut. 
El text acordat és un punt de partida a tres bandes en base al text presentat per la 
UFEC, el contingut del Pacte nacional de l’activitat física i l’esport signat el 2017, 
juntament, també, amb l’avantprojecte de llei del Govern i les aportacions que for-
men el sector esportiu català.

Ens hem de felicitar, penso, perquè ara tenim un nou text comú, però cal seguir 
encara treballant per aconseguir el màxim consens polític i associatiu possible amb 
l’objectiu d’aprovar una llei que ha de ser capdavantera a Europa i que ha de servir 
per posar l’esport i l’activitat física del nostre país al nivell que els correspon per es-
devenir un veritable pilar de l’estat del benestar a Catalunya.

En segon lloc, impulsem el suport i la col·laboració amb les entitats esportives i 
les associacions per aprofundir en els valors de l’esport com a eina de cohesió social 
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i d’igualtat. I treballem per fer-ho conjuntament amb els ajuntaments per al desen-
volupament de diferents programes, adreçats molt especialment a aquells territoris 
que necessiten una acció de reforç en matèria de cohesió social.

Volem també enfortir les relacions esportives com a element d’internacionalitza-
ció i projecció exterior de Catalunya. L’esport és una porta d’entrada en organismes 
internacionals, i aquest treball té un doble retorn: la celebració d’esdeveniments es-
portius i el reconeixement internacional de l’esport del nostre país. Una de les línies 
de treball de les polítiques esportives d’aquest Govern és la promoció de les competi-
cions esportives internacionals a Catalunya, no sols per la seva importància esportiva  
i social, sinó també pel seu impacte econòmic i territorial.

I, per acabar aquest apartat d’internacionalització, és obligat parlar d’un projec-
te estratègic de país que pot ser especialment beneficiós per al Pirineu. El Govern 
afronta la candidatura dels jocs olímpics d’hivern com una oportunitat per situar 
el Pirineu en el mapa tant a nivell intern com a escala internacional. Es tracta d’un 
projecte basat en el respecte al territori i a un entorn natural únic en què l’esport 
d’hivern, però també esports de natura durant tota la resta de l’any, tenen i tindran 
cada vegada un rol més determinant. I, a nivell internacional, com una oportunitat 
per descobrir al gran públic el tresor natural que representen els Pirineus a tots els 
nivells a través d’una oportunitat única com són uns jocs d’hivern. Els jocs olímpics 
són motor per redissenyar i repensar la política de muntanya per al segle xxi i per al 
conjunt dels Pirineus, per aprofitar l’impuls olímpic en el conjunt del territori i més 
enllà dels dies que pugui durar aquesta competició, i també per generar i atraure 
activitat econòmica i llocs de treball al Pirineu, és a dir, per impulsar-lo econòmica-
ment dins d’un marc d’innovació.

El quart eix d’actuació és l’urbanisme saludable i els equipaments esportius. 
L’actualització permanent del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius 
de Catalunya ha esdevingut una veritable eina de servei a la comunitat que propor-
ciona informació útil per als ajuntaments i per als gestors de tots els espais esportius 
i contribueix alhora a la racionalització de la distribució d’equipaments esportius a 
Catalunya, així com del cens d’equipaments esportius del nostre país.

En aquesta actualització es proposa una xarxa accessible que incorpora aquells 
espais que acullen les activitats que més gent practica en espais oberts de lliure ac-
cés –estem parlant de caminar, de córrer, de patinar, d’anar en bicicleta o de jugar–, 
però en aquest aspecte també pensem que és indispensable poder recuperar les in-
versions en els equipaments esportius. Recordem que fins a l’any 2027 la Secretaria 
General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, destina uns 13 milions 
d’euros anuals a pagar equipaments que es varen construir entre els anys 2007 i 
2008, però la voluntat d’aquest departament és recuperar recursos per poder destinar 
inversions a la construcció i rehabilitació de la xarxa de nous equipaments esportius 
a Catalunya.

El cinquè i el darrer eix va de millorar el nostre desplegament territorial. D’aques- 
ta manera –entenem– serà més fàcil poder donar resposta a les demandes del país. 
I això es concreta en dues actuacions: primer, la millora en el desplegament terri-
torial al Penedès, a la Catalunya central i al Pirineu per donar millor suport als es-
portistes i a les entitats esportives, i, segon, assessorament jurídic gratuït mitjançant 
les oficines d’atenció als clubs creades conjuntament amb la UFEC i repartides per 
tot el territori.

Ara, abans de començar l’apartat referent a l’Institut Català de les Dones i les po-
lítiques de gènere, voldria també fer un comentari. El Govern de la Generalitat i el 
Departament de la Presidència, que dirigeixo, i jo mateixa com a consellera donem 
una prioritat absoluta a les polítiques públiques que ens han de permetre avançar en 
el camí cap a una societat catalana més justa i igualitària. Una societat democràtica 
socialment avançada hauria de permetre el ple desenvolupament de les persones que 
la integren, homes i dones per igual. Avui dia sabem que la realitat és lluny d’aquest 
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enunciat; no estem ni de lluny allà on hauríem de ser. Les dones hem de fer front a 
atacs diaris que ens limiten la capacitat de moviments, de decisió, d’accés al món 
laboral, i que condicionen la nostra manera de treballar, de divertir-nos i d’estimar.

Durant molts anys el camí cap a la igualtat no s’ha aconseguit, perquè, tot i la 
igualtat de dret, no hi ha igualtat de fet entre homes i dones. Per això, la maduresa 
democràtica reclama encara avançar. Ara és l’hora d’enllaçar i renovar conceptes, 
d’aterrar i de concretar accions. En aquest primer any de legislatura hem dut a terme 
accions que hauran de marcar un abans i un després –que tot seguit els detallaré– i 
que prefiguren les accions futures que volem implementar amb la màxima celeritat.

La setmana passada el Govern va aprovar el Pla estratègic de polítiques d’igual-
tat de gènere 2019-2022. Aquest pla inclou sis eixos d’acció, vint-i-un objectius es-
tratègics, cent tres objectius operatius i 326 actuacions a desplegar els propers anys. 
La programació econòmica del pla per a l’any 2019, certificada per les diferents 
secretaries generals dels departaments de la Generalitat, se situa al voltant dels 72 
milions d’euros. Totes les actuacions parteixen de la base de la transversalització de 
la perspectiva de gènere, i del desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, i també la Llei 5/2008, dels drets de les dones a erradicar la vio-
lència masclista.

Els sis eixos d’acció, com vaig explicar en la Comissió d’Igualtat de les Persones, 
on vaig comparèixer la setmana passada, són els següents: la coeducació i la pro-
moció de valors i models igualitaris; la promoció de l’equitat en el treball i la cor-
responsabilitat en els usos del temps; la prevenció i l’erradicació de la violència 
masclista; la participació política i social i l’apoderament personal i comunitari de 
les dones; la visibilització de les dones i la comunicació no sexista, i la transversa-
lització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. Aquest pla estratè-
gic va ser aprovat per la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes el passat 9 d’abril d’aquest any 2019.

El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere incorpora com a eix ter-
cer el segon Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2019-
2022, perquè la discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida  
–el personal, el familiar, el laboral i el social– és la causa, finalment, de la pitjor 
manifestació del masclisme, que és la violència contra les dones i contra les seves 
filles i els seus fills.

El programa preveu, entre les actuacions més destacades, incrementar els re-
cursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de 
violència masclista, en especial amb referència al que fa als serveis d’acolliment i 
recuperació, als serveis substitutoris de la llar, als serveis d’intervenció especialitza-
da, punts de trobada i serveis substitutoris de la llar amb suport puntual.

El procés de participació i elaboració d’aquest programa va ser presentat per part 
de l’Institut Català de les Dones el passat 12 de setembre en la sessió plenària de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. 
En aquest punt vull destacar la feina que duu a terme aquesta comissió, que preci-
sament es reuneix novament aquesta tarda al Palau de Pedralbes. Durant el primer 
trimestre de l’any 2019 s’han fet les gestions per crear i posar en funcionament tres 
nous grups de treball: el grup del Pacte nacional per a l’erradicació de les violències 
masclistes a Catalunya, el grup de violència institucional i el grup de treball per a 
l’abordatge de la violència a l’àmbit laboral.

En la lluita per a l’erradicació de la violència masclista ens hi hem d’implicar 
tots els estaments de la societat. Per això estem promovent un pacte nacional con-
tra la violència masclista. En aquest sentit, el grup de treball que he esmentat ante-
riorment ja hi treballa, i a principis d’aquest mes va tenir lloc la seva última reunió. 
Però, realment, en aquest compromís anem tard, i així ho vaig reconèixer també  
en la meva compareixença la setmana passada. I també vaig aprofitar per anunciar, en  
la meva compareixença en la Comissió d’Igualtat de les Persones, la meva voluntat 
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de portar a terme aquest pacte nacional amb la màxima celeritat, i per això em vaig 
comprometre a, passat l’estiu, obrir una roda de contactes amb cadascun dels grups 
parlamentaris.

També els vull exposar breument l’aplicació pràctica que duu a terme el Govern 
de la Generalitat amb referència als fons provinents del Pacte d’estat contra la vio-
lència de gènere. La Generalitat va rebre una primera aportació del pacte d’estat 
de més de 12,7 milions d’euros per a l’exercici del 2018, i s’ha anunciat també una 
segona transferència per a l’exercici 2019 d’uns altres 12,7 milions d’euros apro-
ximadament. L’Institut Català de les Dones ha estat l’encarregat de les tasques de  
coordinació general per a l’assignació d’aquests recursos.

Algunes de les actuacions que es duran a terme incloses en aquest Pla estratè-
gic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 són, per exemple, la celebració del 
I Congrés Internacional de Violència Masclista, que es durà a terme el proper mes 
d’octubre aquí a Barcelona, amb un pressupost aproximat d’uns vuitanta mil euros. 
També l’increment del contracte programa dels SIADs de Catalunya, amb un finan-
çament d’uns 500.000 euros addicionals i que denota la voluntat del Govern de prio-
ritzar l’atenció a les víctimes. L’increment, també, de les subvencions adreçades a 
la Xarxa d’habitatges d’inclusió social, al protocol de seguretat contra les violències 
sexuals en entorns d’oci, amb la col·laboració de les entitats d’oci nocturn –com pot 
ser recentment la que vàrem signar amb el festival Canet Rock–, i al servei d’acom-
panyament a la víctima del delicte en seu judicial. 

Com veuen, estem fent feina, i en queda molta per fer. Volem construir un país 
on la perspectiva de gènere impregni les actuacions i les polítiques de la Generalitat, 
la resta d’administracions i la societat sencera. Volem un país on treballem coordi-
nadament administracions, entitats, justícia, empreses, escola, ciutadania, per er-
radicar el greu problema i assolir una societat més justa, equitativa, però, sobretot, 
lliure per a les dones.

Entraríem ara dins d’un altre àmbit que competeix a aquesta conselleria, i que és 
l’àmbit de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. En 
primer lloc, dir-los que estem treballant en la reforma de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. La Llei 22/2005 constitueix 
el marc regulador general del sector de l’audiovisual a Catalunya i va suposar, en el 
seu moment, un avenç important cap a l’actualització i la coherència del model au-
diovisual establert a Catalunya.

Tanmateix, des de l’any 2005 s’han produït diversos canvis en els entorns le-
gislatius català, estatal i europeu que ens obliguen a revisar el contingut d’aques-
ta llei. D’una manera principal, l’aprovació de la Directiva europea 2018/1808, del 
Parlament Europeu i del Consell Europeu, obliga a la transposició del seu contingut 
a la normativa catalana, la qual s’ha de fer efectiva com a màxim de tard el mes de 
setembre de l’any 2020.

Els principals elements que cal incorporar a la llei catalana són els següents: 
l’assimilació als mitjans de comunicació audiovisuals de les plataformes de vídeo 
associades als mitjans digitals, serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma 
i serveis de mitjans socials; la promoció de l’autoregulació i la corregulació, o sigui, 
les iniciatives voluntàries que permeten als operadors adoptar directrius entre si ma-
teixes i per si mateixes; la transparència de la propietat dels mitjans de comunica-
ció, directament vinculada a la llibertat d’expressió; el reforçament de la protecció 
contra la incitació a l’odi i al terrorisme; el desenvolupament de les mesures sobre 
protecció de menors; la garantia d’accés als mitjans de comunicació per a persones 
amb discapacitat; mesures per garantir la integritat dels continguts d’interès gene-
ral, així com la integritat de programes i serveis de comunicació audiovisual dels 
prestadors de serveis; altres mesures, com la major flexibilitat en les comunicacions 
comercials audiovisuals, la publicitat televisiva, la major difusió d’obres europees, 
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l’alfabetització mediàtica, i, per últim, la independència de les autoritats o organis-
mes reguladors.

Tal com he comentat, aquesta reforma de la llei s’ha de fer efectiva com a molt 
tard el setembre del 2020, i tenim la voluntat d’entrar al Parlament properament una 
modificació d’aquesta llei al llarg del proper període de sessions.

Una segona qüestió que afecta el funcionament ordinari de la corporació i la seva 
planificació de futur..., durant el mandat passat es va treballar per poder aprovar el 
nou contracte programa. De fet, el contracte programa és absolutament necessari per  
donar tranquil·litat a la gestió de la corporació i per assegurar l’aportació pública  
per al seu finançament en un context cada cop més canviant. I ho és molt especial-
ment per donar resposta a les necessitats actuals, que es mouen entre l’evolució del 
mercat publicitari i la consegüent captació d’ingressos, les innovacions tecnològi-
ques i els nous formats, o la necessitat d’impulsar la producció.

Voldria ressaltar, tanmateix, que per a l’aprovació de l’esmentat contracte pro-
grama cal que el Parlament de Catalunya aprovi amb caràcter previ un nou mandat 
marc, atès que l’actual ja està caducat. Aquest mandat és el que ha de situar les co-
ordenades que han de permetre la concreció del contracte programa.

Per altra banda, des del Govern creiem que és molt convenient buscar solu-
cions i treballar en un pla per combatre les fake news; cal que hi treballem de la 
mà del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, també del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i de tot el sector de l’audiovisual.

Quant a la reciprocitat amb la resta de mitjans públics de l’espai de comunicació 
en català, des del Govern de la Generalitat sempre estarem a disposició per assegu-
rar i garantir aquesta reciprocitat. Amb les Illes, la reciprocitat amb IB3 ja és una 
realitat, i amb el País Valencià..., ara fa un any llarg que ha recuperat la seva tele-
visió pública, À Punt. Treballarem amb ells per fer viable la reciprocitat tan aviat 
com sigui possible, tot reprenent el contacte amb el nou Govern de la Generalitat 
Valenciana que s’acaba de formar fa tot just unes setmanes. Justament en aquest as-
pecte de protecció i impuls de la llengua, els nostres mitjans públics també donen 
suport a la llengua occitana, amb més de mil hores anuals d’emissió en aranès als 
mitjans de la corporació.

I les subvencions a mitjans de comunicació que es convoquen des del nostre de-
partament també tenen com a premissa aquesta protecció i impuls de la llengua. 
Les línies de subvenció són les següents: subvencions estructurals per a l’edició de 
publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, subvencions estruc-
turals per a l’emissió de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català 
o en aranès, subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès 
de titularitat privada, subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en 
aranès de titularitat privada, i subvencions a entitats sense finalitat de lucre i orga-
nitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’ini-
ciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català 
de comunicació.

Pel que fa a la dotació d’aquestes línies d’ajut, per a aquest any 2019 el total de 
les subvencions estructurals és de 7.638.000 euros, i el de les subvencions per a pro-
jectes és d’1.454.000 euros.

I acabo aquest apartat emplaçant els grups parlamentaris a continuar els treballs 
de la Llei de l’audiovisual, que es va iniciar el mandat passat i que preveia, també, 
fer una reflexió més a llarg termini sobre les modificacions necessàries per liderar 
el futur.

I acabo fent un esment ràpid de la funció de coordinació dels programes trans-
versals que també té el nostre departament.

En primer lloc, com ja saben, des del departament vàrem coordinar la redacció 
del pla de govern de la legislatura. Només en tres mesos, el 25 de setembre del 2018, 
i després de la seva constitució el juny de l’any 2018, el Govern va aprovar el pla de 
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govern de la dotzena legislatura. És un dels plans de legislatura de la nostra història 
recent que s’ha aprovat en menys temps, perquè el Govern de Catalunya era cons-
cient que calia posar en marxa el país i les institucions després de l’aturada de molts 
mesos per culpa de l’aplicació de l’article 155. Perquè, com he dit en començar, 
aquesta legislatura ve marcada per l’excepcionalitat política, derivada de l’aplicació 
del 155, amb la judicialització de la política, amb presos polítics i exiliats i amb una 
macrocausa contra l’independentisme en marxa.

En aquest context excepcional, el document aprovat marca les línies d’actuació del 
Govern per tal d’enfortir democràticament la nostra societat i assolir la cohesió social 
i la prosperitat econòmica de Catalunya i també la seva projecció exterior. El docu-
ment, que constitueix el pla estratègic de la legislatura, fixa vint-i-dos àmbits d’ac-
tuació, noranta-tres objectius, més de mil mesures i més de tres-cents indicadors de  
seguiment, i té com a eixos principals d’actuació «Un país cohesionat, amb drets i 
oportunitats per a tothom»; una economia pròspera, responsable i sostenible per a 
un nou model productiu i una fiscalitat justa; una societat enfortida democràtica-
ment, lliure i justa, amb una governança compartida, i una Catalunya oberta al món.

Just fa un mes, el president de la Generalitat va fer balanç del primer any de go-
vern; un any de govern però només vuit mesos d’aquest pla de govern. I, en aquest 
sentit, tenim previst que quan es compleixi un any de l’aprovació d’aquest pla de go-
vern puguem retre comptes del seu compliment i de totes aquelles altres coses que 
eventualment s’hi hagin hagut d’incorporar a fi d’assolir-ne els objectius fixats. Val 
a dir, però, que en el marc d’aquest primer any de mandat el Govern va presentar un 
document amb una selecció de 264 actuacions de les moltes que s’han fet o s’estan 
treballant en tots els àmbits, i seguint l’estructura i objectius fixats pel pla de govern.

Un segon aspecte molt important són totes les actuacions que s’han fet de sim-
plificació normativa i avaluació de l’impacte normatiu. De vegades hi ha qui, de ma-
nera simple, valora la gestió d’un govern o d’un parlament pel nombre de lleis que 
són capaços d’aprovar, però aprovar moltes lleis i normes no fan un millor govern. 
Aquesta és la tasca d’aquest programa: la simplificació de la normativa.

I un altre dels projectes que ja fa uns mesos que avança i en què estem també fer-
mament compromesos, perquè es tracta de millorar la qualitat de vida i el benestar 
de la nostra ciutadania, és la reforma horària. El Govern va crear el passat mes de 
gener l’Oficina per a la Reforma Horària. Aquesta oficina coordina les polítiques en 
l’àmbit de l’organització i usos del temps de la vida quotidiana i en el compliment 
dels acords del Pacte per a la reforma horària, i fa el seguiment de la seva execució. 
Aquesta Oficina per a la Reforma Horària està dirigida pel senyor Alexis Serra. El 
passat 31 de maig va tenir lloc l’acte públic de constitució de la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària, un acte presidit pel molt honorable president Torra i que va 
aplegar unes cent deu organitzacions i entitats signatàries d’aquest pacte.

Un altre aspecte del departament relacionat amb l’atenció a les persones i el 
compromís de fer un país per a tots i totes engloba diferents actuacions, com són  
el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions, una estratè-
gia 2017-2019, i que actualment se n’està duent a terme l’avaluació. Aquest mes de  
setembre tindrem les conclusions de l’avaluació, i entre el mes d’octubre i el mes  
de desembre d’enguany podrem presentar ja la nova estratègia.

Les recomanacions per a l’atenció a les persones amb funcionament intel·lectual 
límit. Aquest 2019 s’ha conformat un grup de treball per preparar la implementació 
d’aquestes recomanacions mitjançant una prova pilot que volem desenvolupar du-
rant els exercicis 2020 i 2021. Els resultats de la prova pilot ens permetran dissenyar 
la implementació d’aquestes polítiques a Catalunya.

El protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents 
a Catalunya, també. Es va convocar el Comitè interdepartamental de seguiment i 
coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol 
altra forma de maltractament, i ho vàrem fer el passat 25 de juny d’aquest any 2019.
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També el tercer Pla de suport al tercer sector social. Del gener al juliol d’aquest 
any 2019 s’està realitzant l’avaluació conjunta d’aquest tercer Pla de suport al tercer 
sector social. És una avaluació que es realitza en dues fases: la primera és interna, 
amb els departaments implicats, i la segona incorpora ja la Taula del Tercer Sector. 
A partir de setembre, i d’acord amb les recomanacions de l’avaluació, es procedirà 
a portar a terme el disseny del IV Pla de suport al tercer sector, tal com va anunciar 
el molt honorable president Torra, en el marc del darrer Congrés del Tercer Sector 
Social.

I fins aquí l’explicació d’una part de la feina que estem fent des del Departament 
de la Presidència. No he pogut entrar al fons de totes les qüestions, però saben que 
estic a la seva disposició, i estic convençuda també que amb aquestes pinzellades 
els he pogut donar una imatge amb perspectiva del que és l’acció de govern en totes 
aquestes polítiques. Resto a la seva disposició per comentar els aspectes que vul-
guin.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera. Recordar als diferents grups parlamentaris que po-
den demanar una suspensió de quinze minuts en cas de que un grup ho requereixi. 
(Pausa.)

Passaríem, doncs, als diferents grups parlamentaris. Abans de començar amb la 
intervenció dels grups parlamentaris, si algun grup té alguna substitució, que m’ho 
he deixat a l’inici... (Pausa.) Senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Jo mateix, en substitució de la diputada Jéssica Albiach. (Alícia Romero Llano 
demana per parlar.)

El president

Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Jo mateixa, en substitució de Miquel Iceta. (Sonia Sierra Infante demana per 
parlar.)

El president

Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

La senyora Laura Vílchez, en substitució de la senyora Lorena Roldán, i més tard 
vindrà el senyor Matías Alonso.

El president

Gràcies. (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.)

Marc Solsona i Aixalà

La diputada Geli per la diputada Tarrés.

El president

Molt rebé.
Passaríem, doncs, als diferents grups parlamentaris. I, en primer lloc, és el torn 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre 
diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Bon dia i benvinguda, senyora consellera, vostè i els 
membres del seu gabinet. També volia fer una salutació molt especial a tots aquests 
alts càrrecs que l’acompanyen que pateixen la repressió, una repressió que consis-
teix en cobrar al voltant de cent mil euros, una repressió que consisteix en cobrar 
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més que el president d’Espanya. La veritat és que és una curiosa repressió, aquella 
que els fa cobrar més que el president del país que vostès diuen que els reprimeix.

Bé. El senyor Torra va escriure, en un dels seus articles –i cito textualment–: 
«No, no és gens natural parlar en espanyol a Catalunya; no voler parlar la llengua 
pròpia del país és el desarrelament, la provincialització, la voluntat persistent de no 
voler assumir els senyals d’identitat d’on es viu. La llengua, qualsevol llengua de 
qualsevol país del món, és l’ànima de la pàtria. Sense llengua no hi ha país, i quan es  
decideix no parlar en català s’està decidint girar l’esquena a Catalunya.» Bé, com  
es pot veure, més enllà de que les idees del senyor Torra són molt vuitcentistes, re-
galimen fonamentalisme cultural.

És evident que el senyor Torra va fer un govern a su imagen y semejanza, i les 
dues conselleres de Cultura que ha tingut són signants i defensores del manifest 
Koiné. I vostè considera que saludar en espanyol en un ple de l’ajuntament és, se-
gons les seves pròpies paraules, «trist, preocupant i segregador». Li pregunto: vostè 
creu que si algú saluda en francès, per exemple, a Perpinyà, això és trist, preocu-
pant i segregador? O si algú saluda en anglès, per exemple, a Inverness, això és trist, 
preocupant i segregador?

I aquest no és l’únic moment on vostè ha manifestat de manera clara i sense em-
buts que, com el senyor Torra, considera que no és gens normal parlar espanyol a 
Catalunya, tot i que és la llengua materna de la majoria dels catalans. Em refereixo  
a la roda de premsa famosa on vostè es va negar a contestar una pregunta en espa-
nyol perquè prèviament no havia estat formulada en català. La meva pregunta és: 
per què tracta l’espanyol –hi insisteixo, llengua majoritària dels catalans– com una 
llengua subsidiària aquí a Catalunya?

Amb els exemples que acabo de posar queda molt clar que aquest Govern té 
unes profundes arrels en el fonamentalisme cultural. Fa unes setmanes vaig fer una 
pregunta a la sessió de control, li vaig preguntar i repreguntar si pensaven deixar 
d’aplicar d’una vegada aquestes polítiques de fonamentalisme cultural –una pregun-
ta clara i directa– i li vaig demanar, si us plau, que em contestés amb un sí o amb un 
no. I vostè, què va fer? Es va dedicar a llegir el que li havien escrit els seus assessors, 
que no tenia absolutament res a veure amb el que jo li estava preguntant. Llavors, ho 
intento una altra vegada, a veure si tinc sort i em contesta amb un sí o un no, és molt 
fàcil: pensen seguir aplicant aquestes polítiques de fonamentalisme cultural, sí o no?

Por otra parte, ya sabe que a Ciudadanos nos interesa especialmente saber qué 
se hace con el dinero público, y consideramos que este Gobierno, al igual que los 
anteriores gobiernos nacionalistas, no utiliza el dinero de todos los catalanes de ma-
nera adecuada. Una de las cosas más evidentes de esto que digo es que se dedican a 
regalar nuestro dinero a otras comunidades autónomas, incluso a otros países. Mire, 
ustedes son incapaces de presentar unos presupuestos; ahora, dinero para los ami-
guetes, eso nunca falta, ¿eh?, lo sacan de donde sea necesario.

Este Gobierno y los anteriores gobiernos nacionalistas han regalado unos 10 mi-
llones de euros a una entidad privada de la Comunidad Valenciana como es Acció 
Cultural del País Valencià, y gran parte de esos 10 millones se han ido a pagar la 
remodelación y la hipoteca de un edificio, que es el edificio El Siglo, que está en el 
centro de Valencia. Claro, ustedes se escudan en que lo hacen para fomentar el ca-
talán. Entonces, le voy a hacer una pregunta muy concreta para que me lo explique, 
porque yo no lo entiendo: ¿en qué ayuda concretamente al fomento del catalán pa-
gar la hipoteca del edificio que pertenece a una entidad privada que está en otra co-
munidad autónoma? Eso, pagar esa hipoteca, ¿en qué ayuda al fomento del catalán? 
Porque yo soy filóloga y me cuesta muchísimo de entender; seguro que usted me lo 
explica y ahora me va a quedar ya clarísimo. Y no entro en más detalles del pago 
de esa hipoteca porque ya, gracias al trabajo de Ciudadanos, lo está investigando la 
fiscalía, porque esa hipoteca tiene cositas bastante sospechosas, ¿eh?
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Nos vamos ahora con Francia. Su Gobierno dedica cero euros a guarderías, pero 
les regala cada año, sin ningún tipo de concurso público, 400.000 euros a las escoles  
Bressola que están en Francia. Si tenemos en cuenta que están en otro país, ¿no de-
bería ser Francia, quien se ocupara de pagar el fomento del catalán? ¿Por qué los 
catalanes, de nuestro bolsillo, tenemos que pagar escuelas en Francia?

Y luego ya está el tema de las universidades. Resulta que en Cataluña tenemos 
las tasas universitarias más caras de toda España, y eso dificulta muchísimo –y se lo 
digo yo, que he sido profesora de universidad– que muchos alumnos catalanes pue-
dan estudiar en la universidad, que me parece lo más triste que le puede pasar a un 
lugar, que sus alumnos no puedan llegar a la universidad por cuestiones económicas, 
porque, además, tenemos un sistema de becas bastante deficitario. Además, gran 
parte del profesorado catalán –y vuelvo a hablar en primera persona– tiene proble-
mas para llegar a fin de mes, porque los sueldos son de auténtica miseria. Y, además, 
los rectores catalanes ya han advertido de que la universidad catalana está en una 
situación económica límite.

Ustedes han recortado un 30 por ciento en el gasto del sector público universita-
rio y han subido un 60 por ciento las tasas universitarias. Insisto, es muy triste que 
un alumno catalán no pueda ir a la universidad por cuestiones económicas. Y mien-
tras se dedican a ahogar a la universidad catalana, ¿qué hacen? Regalarles 6 mi- 
llones a universidades extranjeras en tres años. ¿Sabe lo que se podría hacer con  
6 millones en las universidades catalanas, en lugar de regalarlos a otras universida-
des extranjeras? ¿A usted le parece bien regalar 6 millones de euros a universidades  
extranjeras mientras muchos alumnos catalanes no pueden ir a la universidad? 
¿A usted le parece bien regalar 6 millones de euros a universidades extranjeras 
mientras parte del profesorado catalán tiene sueldos de miseria? ¿Y a usted le pare-
ce bien regalar 6 millones de euros a universidades extranjeras mientras los recto-
res catalanes piden auxilio, porque es que la universidad está al borde del colapso?

Y, por si todo esto fuera poco, en materia de subvenciones –usted se lo ha pa-
sado bien rapidito, este tema– leemos la noticia de que su Gobierno va a destinar 
460.000 euros de fallecidos sin testamento a entidades privadas como Plataforma 
per la Llengua. Ese dinero debería ir a urgencias sociales, no a sus entidades ami-
gas. Pero, además, es que esta entidad en concreto, Plataforma per la Llengua, pre-
senta informes sin ningún tipo de rigor, y no es que lo diga yo, es que lo dijo su 
compañero, el señor Bargalló, el conseller de Educación, aquí, en sede parlamenta-
ria, hace una semana.

Porque, ¿qué pasó? Que Plataforma per la Llengua presentó un informe donde 
hablaba de los porcentajes de alumnos que hablan en español y en catalán en los pa-
tios. Evidentemente, las familias se preocuparon, porque dijeron: «Bueno, ¿esto qué 
es? ¿Están espiando a mis hijos a la hora del patio?» Yo se lo pregunté al conseller, 
porque es un tema que preocupa, y ¿sabe qué me dijo su compañero, el conseller de 
Educación, aquí en sede parlamentaria? Pues se lo voy a citar: «Li puc assegurar 
que no tinc ni idea d’on han tret aquestes dades. Plataforma per la Llengua no ens 
ha demanat permís, no li hem donat permís. Si ens demanés permís, no li donaríem 
permís.» Ya está. Entonces, ¿por qué utilizan el dinero que debería ir destinado a 
urgencias sociales a financiar entidades privadas que presentan informes sin ningún 
tipo de rigor científico, según su propio compañero, el conseller de Educación?

Fíjese, todo el dinero que regalan a entidades privadas, tanto españolas como 
extranjeras –también a universidades extranjeras–, lo justifican siempre con el fo-
mento de la lengua y la cultura catalanas, aunque ese dinero estaría muchísimo me-
jor invertido en la educación aquí en Cataluña, no en otras comunidades autónomas 
ni en otros países. Pero es que ustedes basan su fundamentalismo cultural sobre 
todo en la lengua, es la excusa que ponen. Fíjese en lo que dice Verena Stolcke –le 
cito–: «El fundamentalismo cultural, como retórica contemporánea de la exclusión, 
se edifica en su lugar sobre la noción nacionalista de exclusivismo cultural.» Que es  
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justamente lo que hacen ustedes, que hasta se han inventado un concepto, que  
es «lengua propia», que evidentemente no existe en lingüística. Sus conceptos de 
«lengua propia» y «cultura propia» son las bases de su fundamentalismo cultural. 
Y, fíjese, no es que lo diga yo, es que lo dicen en su plan de gobierno, en la página 
134 –lo tengo aquí marcado.

Y, ya que estamos con el plan de gobierno, vamos a comentar un poquito su plan 
de gobierno, que ya de entrada, desde la primera página, nos señala que esto no es 
un gobierno para todos, porque comencen dient –y vuelvo a citar–: «Tenim un man-
dat republicà.» Mire, la república no és quelcom bo per se, com tampoc la monar-
quia no és ni bona ni dolenta per se; això són apriorismes. Però, de fet, vostès, quan 
posen exemples de grans democràcies, què fan? Agafen monarquies, com a exem-
ples de gran democràcia: Dinamarca, Bèlgica, el Regne Unit. I en el cas d’aquest 
document, que és de fa un any, i que parla d’aquest mandat republicà, doncs miri, a 
hores d’ara Catalunya continua sent una monarquia. Però bé, és que a vostès molt de 
realisme tampoc se’ls pot demanar, això és veritat, però tothom sap que la repúbli-
ca no existeix. Fins i tot la CUP, la setmana passada, es va adonar que la república 
no existeix.

El pla de govern. L’eix 1 porta per títol «Un país cohesionat». Resulta que Cata- 
lunya és una comunitat autònoma i mai havia estat la societat tan fracturada com 
ara. Però, hi insisteixo, a vostès realisme no se’ls pot demanar, això està clar.

Seguim amb el seu Matrix. L’eix 2 parla d’una fiscalitat justa. Què és per vostès 
una fiscalitat justa? Ficar la mà a la butxaca dels catalans, apujar impostos.

L’eix 3. Aquest fa una mica riure, perquè parlen de transparència i accés a la in-
formació i parets de vidre. Vostès –vostès, eh?–..., que Ciutadans té el rècord d’em-
pares de la Mesa, perquè el seu Govern no ens dona la informació.

El president

Diputada, vagi acabant.

Sonia Sierra Infante

Portem més de vint empares, no hi ha manera que ens donin la informació.
I, finalment, a l’eix 4 parlen d’una Catalunya oberta al món, quan la realitat és 

que no els rep absolutament ningú.
I, ja per acabar amb el món local, el que li demanem és que compleixin amb les 

seves obligacions i que paguin els deutes als ajuntaments, i molt especialment en el 
tema de les guarderies.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Moltes gràcies, consellera Budó, senyora Masó i senyor 
Cullell, per haver vingut avui aquí i fer aquesta compareixença. És cert que el 
Govern ja fa més d’un any que està en marxa, però també és veritat que la conse-
llera va arribar fa només quatre mesos, i, per tant, li agraïm que avui vingui a fer 
aquesta compareixença per explicar-nos els seus objectius de govern. Em sap greu 
que..., després respondrem a algunes preguntes que el meu grup va fer el juny de 
l’any passat, entenc que no és responsabilitat seva, perquè hi havia una altra con-
sellera, però també volia constatar-ho, no? Esperem que això sigui una nova etapa 
en la que, doncs, això, tinguem més assiduïtat amb la consellera de la Presidència.

Miri, deia vostè que ben bé no fa un any, perquè el pla de govern es va aprovar 
quatre mesos més tard. Bé, en tot cas, això és una responsabilitat del Govern. És 
cert que el 2 de juny van prendre possessió, i, per tant, ja tenim un govern. El que 
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no tenim tan clar des del Grup Socialistes i Units per Avançar és que tinguem un  
govern que governa. I ho dic per una de les coses, crec, més clares, que és que  
un govern, per governar, necessita uns pressupostos, sobretot perquè en aquells pres-
supostos, que és la llei més important que aprova aquest Parlament, és on es fixa 
quines són les prioritats d’un govern, i es fixen amb recursos. I, per desgràcia, aquest 
Parlament, doncs, no ha tramitat uns pressupostos, ni aprovat, des de l’any 2017. 
Això vol dir que estem en pròrroga pressupostària.

I això vol dir, evidentment, que vostès tenen tensions econòmiques, dificultats 
per complir amb els compromisos i amb els reptes i problemes que té el país, eh?, 
entre altres, doncs, la desigualtat creixent, que està provocant problemes importants 
en els àmbits de l’educació i la salut, i no hi vull entrar en concret, perquè, si no, 
se’m passaran els deu minuts. Però crec que un govern demostra que governa quan 
aprova uns pressupostos.

Vostè em podrà dir: «Oh, és que no hem pogut.» Bé, no han pogut perquè no han 
cercat les majories necessàries. Jo crec que un govern també ha de tenir la capaci-
tat d’acordar, i quan un govern no té majoria parlamentària, com és el cas del seu 
Govern, ha de cercar acords i ha de ser generós. Així és com es demostra el liderat-
ge. I vol dir que ens hem d’asseure en una taula i hem de ser capaços de cedir per 
intentar acordar.

I vostès em poden dir: «Oh, és que això és molt difícil, els fronts...» Bé, jo els 
diré que el mes de maig va haver-hi eleccions i sembla que en el món local i en el 
comarcal, doncs, hem sigut capaços de trencar aquests fronts, i d’arribar a acords, 
i de posar per sobre dels interessos partidistes –entenc, i espero– els interessos del 
món local i del món comarcal. I ho dic perquè hem fet –dic el Grup Socialista, par-
lo del PSC– vint-i-quatre acords en el món local amb Junts per Catalunya, tretze 
amb consells comarcals; amb Esquerra Republicana, divuit en ajuntaments i dos 
en consells comarcals, i com que la majoria es constitueixen el divendres potser hi 
ha algun canvi més. És a dir, hem sigut capaços d’acordar i de posar les prioritats 
dels catalans en alguns municipis i comarques, i no som capaços de fer-ho aquí al 
Parlament. I, per tant, el primer que li vull dir, més enllà de la crítica de no tenir 
uns pressupostos, és que siguem capaços, si us plau, de presentar uns pressupostos 
al Parlament, tramitar-los i cercar els acords.

Ara vostès em podrien dir: «Oh, però vostè s’està posant a disposició...?» No, 
jo el que vull és uns pressupostos. Tenim moltes necessitats, eh?, i ara la diputada 
Sierra en deia algun exemple, no? Universitats, és veritat. Demà venen els rectors de 
les universitats públiques a la Comissió d’Empresa i Coneixement a fer un clam, un 
crit d’auxili, perquè necessiten més finançament, però podríem parlar d’educació, de 
la segregació escolar, de les llistes d’espera, etcètera. Per tant, clar que necessitem 
uns pressupostos, i si vostès no tenen majoria l’hauran de cercar.

I, evidentment, som grups parlamentaris i hi som per això, per treballar pels 
ciutadans. Ho han fet, vostès? Jo crec que se’ls ha de felicitar, perquè quan posem 
les prioritats dels catalans i les catalanes per davant, doncs, surten acords, escolti’m, 
amb partits que crec que som igual de catalans que els altres i que, a més a més, 
cerquem el benestar dels nostres conciutadans. I ho dic arran d’unes declaracions 
que va fer vostè, crec que molt desencertades, consellera, en les que deia que caldria 
una resposta de país per al pacte que es feia a Barcelona entre el PSC i els comuns, 
i que després s’ha repetit a altres municipis, però, com dic..., fórmules molt diverses  
que han anat passant per Catalunya. Crec que l’única resposta de país que s’ha de 
donar és governar i governar bé, i governar per, com deia, resoldre els problemes 
dels catalans i afrontar les possibilitats que tenim per davant. Aquesta és l’única res-
posta de país que cal donar.

I crec que vostè es va equivocar, perquè va mostrar, amb aquells declaracions, 
com si alguns sí que fossin bons partits catalans, de país, i els altres no. I jo crec que 
tots hem demostrat sobradament, doncs, que treballem pel país, cadascú des dels 
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seus punts de vista, des de la seva ideologia, des de les seves visions i des dels dife-
rents, diguéssim, objectius nacionals que perseguim, tots legítims, però crec que no  
podem desacreditar els uns o els altres, no? I crec que això estaria bé que avui  
ho pogués rectificar, perquè... Com a mínim el meu grup estaria satisfet de que així 
fos, i de que no separéssim el país entre els municipis on passen coses, «bé, perquè 
la gent és diferent i s’entén», i aquí no, quan jo sincerament crec que ens entenem 
aquí també, tots, i som capaços de parlar i de dialogar i d’anar a fer un cafè. Per tant,  
també estaria bé treure algunes exageracions que poden passar també en l’àmbit 
nacional, no?

Bé, ha parlat vostè un moment de l’Estat, i després comentaré una cosa del 155, 
però tampoc em vull allargar. Jo crec que el 155 va durar més perquè no es va ser 
capaç de triar o de que es pogués votar un president efectiu, i això no només ho diu 
el PSC, també ho deia en aquell moment Esquerra Republicana i també ho deien els 
comuns; però és igual, va durar el que va durar i ja està. Ara, en aquests moments, 
hi ha un control de les finances, deia vostè, de la ministra Montero. Es va aixecar 
un control, eh?, i m’agradaria dir-ho, això. Quan Pedro Sánchez va arribar a la pre-
sidència del Govern es va aixecar un dels controls, ara n’hi ha un altre.

I el Govern, que està en funcions, suposo que és prudent, perquè quan escolta 
que el president de la Generalitat diu «ho tornarem a fer»..., no sabem ben bé què 
tornarà a fer; jo..., tant de bo sigui que tornarà a aprovar uns pressupostos, que és el 
que espero, però, com que no ho tenim clar, jo crec que el Govern de l’Estat vol tenir 
garanties de que no es torni a fer..., que això vulgui dir saltar-se la llei. I, per tant, 
com que això va passar el 6 i el 7 de setembre i vam posar Catalunya en una situació 
molt delicada, doncs, crec que aquest segon control, mentre no hi hagin garanties 
de que «ho tornarem a fer» serà «tornarem a aprovar uns pressupostos», doncs, crec 
que es mantindrà.

El que voldria, amb relació al Govern, i vostè no ho ha dit, de l’Estat, o no m’ha 
semblat que ho digués –com que anava agafant notes, si m’he despistat, doncs, dis-
culpi’m–..., és quina relació voldran amb l’Estat, no? És a dir, si tornaran a obrir el 
diàleg, si voldran seguir parlant. Hi han molts temes que hem de compartir forçosa-
ment –competències compartides, exclusives, etcètera–, i crec que és important que 
es reprengui el diàleg i que puguem, d’una manera lleial, poder treballar conjunta-
ment pel bé dels ciutadans.

Sobre el món local. És veritat que s’han pagat molts deutes; també –jo crec que 
s’ha de dir–molts dels deutes es van pagar durant el 155. Jo sempre dic que el 155 
qui el va dirigir van ser els alts càrrecs de la Generalitat, que són els que preparaven 
els expedients i els enviaven a Madrid a signar, no? I, per tant, estem contents de que 
aquests deutes s’hagin pagat. Ara, n’hi han d’altres pendents, eh?, molts, però vull 
recordar, per exemple, els deutes de les escoles bressol, que afecten els ajuntaments 
i que encara no s’han pagat, i això és una despesa que han fet els ajuntaments, que 
estan fent i que no se’ls ha retornat.

Crec que seria important recuperar anualment les convocatòries dels PUOSC i 
–per què no?– plantejar-nos també les convocatòries noves de la Llei de barris. En 
aquests moments, on creix la desigualtat i tenim més segregació escolar que mai, 
doncs..., és important que també posem recursos als barris, en aquells barris que es-
tan patint més. I, per tant, crec que el Govern se n’hauria de replantejar, potser, una 
nova convocatòria.

Sobre l’Aran –i vaig molt ràpid, que hi han molts temes–, crec que cal ser ràpid 
i eficient amb el desplegament de la llei i amb el nou sistema de finançament –vostè 
n’ha parlat. Nosaltres volíem fer incidència en aquests dos aspectes, que crec, doncs, 
que han patit alguns retards.

Sobre igualtat, tant de bo el que vostè ha dit sigui veritat, però nosaltres tenim la  
sensació que el Govern va molt tard en això, no? És a dir, el Pacte català contra  
la violència de gènere diu que es reunirà després de l’estiu... Bé, esperem que el pu-
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guem aprovar aviat, perquè realment aquest és un tema que ens apressa, no?, que ens 
empeny ja a prendre decisions, no? A l’Estat es va aprovar..., ara al setembre farà un 
any, i, per tant, hem d’avançar.

És veritat que l’Estat ha donat recursos –ho ha dit vostè i també li agraeixo que  
ho reconegui–, però entenc aquests recursos que dona l’Estat són per sumar al  
que ha de tenir la Generalitat, i espero que en el pressupost de 2020 siguem ambicio- 
sos en això. Creix la violència de gènere d’una manera brutal; és un tema cultural, 
educatiu, està clar, però hi hem de posar mesures. Deia l’Institut Català de les Dones 
fa poc que la xarxa d’atenció a la dona maltractada arriba a una de cada deu. És que 
no ens ho podem permetre; no ens podem permetre que arribi a una de cada deu. Per 
tant, hi hem de posar recursos, i «recursos» vol dir diners, perquè és que només així 
podrem intentar que aquesta xarxa arribi a tothom i que com a mínim les puguem 
atendre millor i puguem evitar aquesta assassinats masclistes que hi han a Catalunya 
i que hi han a Espanya i que cada vegada, doncs, creixen més.

Cal desplegar la Llei d’igualtat. És veritat que va haver-hi uns articles suspesos, 
però la major part de la Llei d’igualtat està en vigor, i, per tant, l’hem de desplegar, 
i l’hem de desplegar ja.

Tenim pendent encara..., i m’agradaria que em respongués, consellera, com està 
el reglament sancionador per als casos d’homofòbia? És un tema que estava pen-
dent, aquest reglament, i creixen, per desgràcia, els casos d’homofòbia. No sé si és 
que l’arribada de Vox i la normalització que fan alguns partits de Vox estan fent que 
creixi, també, aquesta discriminació, però el cas és que n’hi han més. I han de tam-
bé atacar-los i sancionar aquelles persones que van contra això.

I amb els temes d’igualtat –per anar molt molt ràpid, i ho lligo amb reforma ho-
rària–..., és molt important que siguem capaços i ambiciosos i valents en la reforma 
horària, i crec que no ho estem sent. «Reforma horària» vol dir ajustar els usos del 
temps, que puguem conciliar...

El president

Diputada, vagi acabant.

Alícia Romero Llano

...–sí, ja vaig acabant–, i, per tant, que posem sobretot recursos..., i dic a les do-
nes perquè normalment som les que fem més d’una jornada. I crec que en això no 
ho estem fent. I els en posaré un exemple: Llei de comerç. Vam ser capaços de fer 
un acord amb el Govern per modificar els horaris comercials i reduir-los, fent una 
passa, diguéssim, per ajustar-los a aquesta reforma horària, i ara tenim una ponèn-
cia de llei per tornar-los a ampliar. No anem bé, i, per tant, crec que s’han de posar 
mesures. I vostè en el seu departament té mitjans audiovisuals, té l’impuls d’aquest 
pacte, i crec que seria important que, sobretot en l’àmbit de l’ocupació, avancéssim 
en això, perquè per nosaltres és molt important.

En igualtat...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps.

Alícia Romero Llano

...–ja acabo, ja acabo, dos segons–, és important, la foto que vam fer l’altre dia al 
Parlament de les Dones, però si no hi posem recursos i mesures, les dones no acon-
seguirem aquesta igualtat que tant enyorem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Perdoni, president, per quant temps? (Veus de fons.) Deu minuts, d’acord. Moltes 
gràcies, senyora consellera, per la seva assistència avui i per la seva compareixen-
ça. És veritat que han passat molts mesos, però s’agraeix que hagi pogut finalment 
comparèixer.

Jo començaré pel que crec que és el principi, que no està en el que vostè ha dit 
avui aquí, que són les declaracions que han acabat precipitant almenys una de les 
quatre peticions de compareixença. I ho lligaré amb una cosa que ha dit vostè, que 
és que cal un pla per acabar amb les fake news. I, clar, jo crec que, si ho diu vostè, 
perd una mica de credibilitat, en aquest país. I m’agradaria fer una reflexió. Crec que 
quan la portaveu del Govern, la consellera de Presidència, es dedica a fabricar fake 
news en les rodes de premsa del Govern, perd credibilitat per anunciar un pla contra 
les notícies falses en aquest país.

I la primera pregunta que li voldria fer és si el pacte que ha fet Junts per 
Catalunya, el seu partit, amb el PSC a la Diputació de Barcelona forma part de 
l’operació d’estat o de la resposta de país. Crec que..., és una cosa que a mi em ge-
nera curiositat i expectació.

Ha dit: «Tenim diferents objectius de país. El primer, posar en marxa les institu-
cions catalanes, posar en marxa aquest país.» S’ha aprovat una llei en catorze mesos 
i no tenim pressupostos. I tenim pressupostos ja no només prorrogats un any, sinó 
prorrogats dues i tres vegades i les que calguin, i crec que sobre això haurien de fer 
vostès una reflexió. La companya del PSC l’emplaçava a la reflexió, i jo faré el ma-
teix. Crec que no és seriós que en un país es pengin uns pressupostos en una pàgina 
web i es digui que s’han presentat uns pressupostos i que no es presentin a un par-
lament per a la seva discussió. 

I crec que, a més, cal fer una altra reflexió. Parlava vostè de que una prioritat 
d’aquest Govern és potenciar el benestar i la igualtat en termes, també, econòmics. 
Aquesta setmana sortia la notícia de que la taxa de pobresa a Catalunya ha batut 
rècords dels últims quinze anys, és a dir, no rècords només circumscrits a una crisi 
econòmica, que hauríem d’estar superant per les taxes de creixement que celebra el 
seu Govern, sinó inclús anteriors: es situa ja en el 21,3. I anunciava també que més 
de la meitat dels catalans, el 52 per cent i escaig, tenen seriosos problemes per arri-
bar a final de mes.

Parlava vostè de benestar, i a mi m’agradaria que valorés la seva acció de govern 
en base a les xifres d’igualtat i de desigualtat que li he presentat.

Parlava vostè també de fiscalitat justa, i aquest any, com els últims anys en 
aquest país, us heu negat a ressituar l’impost de successions en el llindar en què es-
tava abans del 2011, del govern dels millors i de les polítiques d’austeritat, que no 
van ser només retallades de serveis socials, van ser també retallades d’impostos a 
les rendes més altes d’aquest país, i us heu negat a reformar l’IRPF a les rendes més 
altes d’aquest país perquè el sistema fiscal sigui més progressiu.

Veient aquestes dades, creu que l’acció del seu grup al Parlament ha estat a l’al-
tura de les necessitats de benestar i de justícia fiscal que tenim en aquest país? Ho 
dic perquè la reflexió sobre la manera en què vostès construeixen uns pressupostos, 
o una proposta de pressupostos, no és només el respecte que se’ls ha de tindre a 
tots els grups parlamentaris, de penjar-los en una pàgina web en lloc del Parlament 
i dir que ja estan presentats, sinó també una reflexió més àmplia sobre els nou anys 
de polítiques econòmiques d’austeritat que portem en aquest país i els resultats que 
n’hem tingut. I crec que aquesta reflexió l’hauríem de poder compartir inclús des 
de posicionaments ideològics distants. Perquè quan vostès marquen objectius de 
benestar i objectius d’igualtat, crec que és molt difícil portar-los a la pràctica sense 
corregir les polítiques de retallades i d’austeritat fiscal que hem patit en aquest país 
durant vuit o nou anys.
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Ha marcat altres objectius. Sostenibilitat. Sortia just aquesta setmana que les 
energies renovables a Catalunya sumen el 8,5 per cent de la producció elèctrica del 
país, quan el 2020, l’any que començarem d’aquí a no gaires mesos, hauria de su-
posar el 20 per cent. M’agradaria també saber la valoració que fa vostè de la seva 
acció de govern en aquest any que porten de govern, i dels governs anteriors, en 
aquesta matèria.

Perquè portem anys en blanc en una comunitat autònoma que havia sigut pio-
nera, per exemple, en energia eòlica i que havia sigut pionera en el foment de les 
energies renovables, i que any rere any va perdent posicions, ja no només respecte 
als objectius europeus d’energies renovables, sinó respecte a les altres comunitats 
autònomes, que també han patit intervencions financeres com ha patit la Generalitat 
de Catalunya, que també ha patit un sostre de despesa, i que també pateixen una 
situació òbvia, que és que la política energètica és una política amb unes competèn-
cies estatals molt marcades que dificulten l’acció de govern. I, tot i així, han aconse-
guit superar la Generalitat de Catalunya, que havia sigut pionera en aquesta matèria. 
I portem set anys en blanc en energia eòlica. Em sembla que només s’ha instal·lat 
un parc eòlic els últims set anys, i crec que hauríem de fer una valoració seriosa no 
només sobre les polítiques de benestar i d’austeritat fiscal, sinó també sobre les po-
lítiques d’energies renovables, perquè tindrem un problema seriós en aquest país els 
propers anys si no assumim passar, diguem-ne, de les bones paraules a un pla d’ac-
ció ambiciós i concret.

Polítiques d’igualtat. Ho mencionava la companya Alícia: una de cada deu dones, 
només una de cada deu dones, està inclosa en la xarxa contra la violència masclista; 
les altres nou de cada deu de facto estan excloses de les polítiques contra la violència 
masclista en aquest país. Crec que sobre això caldrà també pensar polítiques ambi-
cioses i, sobretot, dotar-les de l’ambició pressupostària necessària.

I, més enllà de les polítiques d’igualtat, i entenent-les en un aspecte més ampli, 
crec que les polítiques de cures i el repartiment de les polítiques de cures, no només 
entre homes i dones, sinó també en el conjunt de la societat, a través de les políti-
ques de benestar, han de ser un segon pilar o un tercer pilar de reflexió de les noves 
polítiques de benestar en aquest país.

I crec que quan un país abandona la inversió en escoles bressol, la inversió en 
llars d’avis, la renda garantida de ciutadania i la Llei de dependència, genera proble-
mes estructurals no només per valorar i per valoritzar el treball de cures en aquest 
país i crear un país on la gent, on el conjunt de la ciutadania, tingui confiança en 
que rebrà l’assistència necessària, hi haurà la xarxa necessària perquè ningú quedi 
fora de les polítiques de cures en aquest país, sinó també de les polítiques de con-
ciliació i de benestar més bàsiques. I crec que quan un abandona les polítiques de 
cures, que són pilars fonamentals, reforça les barreres contra la igualtat en aquest 
país. I crec que sobre això, ara que s’obrirà una reflexió de pressupostos, també hi 
hauríem de reflexionar.

Com també hauríem de reflexionar –i ho ha comentat la companya Alícia– so-
bre les polítiques sobre la reforma horària, que van ser un pacte nacional en aquest 
país i que està abandonat. Nosaltres vam proposar la reforma de la Llei de comerç, 
que era una reforma, per altra banda, tímida i impulsada pels mateixos sindicats en 
l’àmbit del comerç, però que ens permetia almenys evidenciar no només que hi ha 
una desregulació horària important al nostre país, sinó que hi ha una inacció del 
Govern evident. Crec que sobre això també hi hauríem de reflexionar. Crec que és 
molt difícil treballar...

El president

Diputat, si es pot acostar més al micro... És que no l’arribem a sentir, a vegades. 
Gràcies.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Crec que és molt difícil pensar polítiques d’igualtat sense pensar polítiques de 
conciliació, no només en l’àmbit del comerç, en l’àmbit productiu, dels mitjans  
de comunicació, dels patrons de consum, dels patrons escolars –i extraescolars, per 
cert–, etcètera. I crec que fins que no assumim de forma ambiciosa també aquest 
espai de reforma sempre anirem coixos.

En l’àmbit de l’educació crec que també anem molt tard i amb uns índexs de des-
igualtat que són inadmissibles en una societat democràtica. Tenim un model edu-
catiu que segrega. I no només segrega, sinó que és la comunitat autònoma que més 
segrega l’èxit educatiu en funció de la renda familiar, i crec que això és un element a 
reflexionar, important, per repensar les polítiques del benestar també en aquest país.

I tenim també –i demà compareixeran els rectors de les universitats– un proble-
ma d’exclusió econòmica i de precarització del treball en l’àmbit de l’educació su-
perior que també serà clau per generar igualtat en la inclusió en el món del treball, 
igualtat d’oportunitats en la nostra societat. I serà clau també per impulsar polítiques 
de recerca ambicioses en matèries clau...

El president

Diputat, vagi acabant.

Lucas Silvano Ferro Solé

...per a la millora i el reforç del nostre estat del benestar.
Jo crec que governar –i amb això acabo– no és una opció, és una exigència, quan 

un assumeix ser conseller de govern. I els demanaria, ara que tindrem vacances 
aviat, que reflexionin; que reflexionin sobre els reptes que té aquest país en matèria 
de benestar i d’igualtat que he mencionat, també en matèria de desjudicialització del 
conflicte, i que reflexioni vostè personalment sobre si les declaracions que fa en les 
rodes de premsa ajuden o no ajuden a construir una resposta plural a la judicialitza-
ció del conflicte a Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al torn del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, consellera, i moltes gràcies per la seva compa-
reixença, a vostè i a tot el seu equip. Miri, nosaltres som conscients de les dificultats 
inicials del seu Govern, de les condicions estructurals negatives i limitadores amb 
què el seu Govern ha començat la seva acció. Vostè ha fet esment d’alguns dels 
aspectes: l’aplicació del 155, el context repressiu, la mateixa composició alterada 
del Govern i del Parlament fruit d’aquesta repressió, i el 155, que, de fet, continua  
de facto la intervenció econòmica i financera de la Generalitat, que es manté vigent. 
I, compte, perquè m’ha semblat molt rellevant el que ha dit la senyora Romero rati-
ficant les declaracions de la ministra de fa uns dies: finançament a canvi de rendició 
ideològica. El discurs és claríssim: renunciar a principis ideològics, a elements dis-
cursius del discurs polític, desescalament del conflicte, i, a canvi, diners. Més clar 
no pot ser. Em sembla que val la pena (veus de fons) destacar-ho.

El president

Diputada, mantingui el silenci. Perdó, diputat. demanaria a tots els diputats que 
mantinguin el silenci mentre intervé un altre diputat. Gràcies.

Carles Riera Albert

Però, en qualsevol dels casos, també li he de dir que m’ha preocupat molt que 
totes aquestes limitacions estructurals, inclosa la repressió, a mi, quan l’escolto, em 
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sonen com una referència ambiental, eh?, com si fossin unes dades de context din-
tre de les quals vostè situa la normalitat més absoluta de la seva acció de govern; 
és més, una vocació d’absoluta normalitat i d’absolut desescalament del conflicte, 
d’absoluta distensió.

Miri, li he de dir, sincerament, que el seu discurs..., jo l’anava escoltant, i dic: 
«No pot ser, estem abans del 2017.» Però la seguia escoltant, i dic: «No, no, estem 
abans del 2010.» És un discurs que haguéssim pogut escoltar de qualsevol conseller 
o consellera de la Presidència de l’època pujolista, absolutament, idèntic. És més, 
ja hem vist començar a saltar serpentines i confeti que ens fan recordar la vella 
sociovergència, eh? Ja els hem vist actualitzats a la Diputació de Barcelona, però 
també els hem vist avui, aquí hem vist confeti i serpentina sociovergent, no?, sal-
tant, diguéssim, entre aquest costat i aquest de la sala. I, com deu comprendre, això 
a nosaltres ens preocupa molt –ens preocupa molt–, sobretot quan, si recordem el 
discurs inicial del president de la Generalitat, que parlava de restitució i constitució, 
i constatem que, efectivament, ni hi ha hagut restitució –no hi ha hagut cap mena 
de restitució–, i, d’altra banda, tampoc sembla que hi hagin polítiques fermes per 
avançar en una línia d’un veritable procés constituent d’un país que vol ser, efecti-
vament, sobirà.

Per tant, com a sensació general, com a impressió general, el seu discurs he de 
dir que ens ha preocupat molt i que ens preocupa molt, ens sona a un discurs de dis-
tensió, de desescalament del conflicte amb l’Estat, de normalitat absoluta des del 
punt de vista de la gestió autonòmica. I, clar, nosaltres tenim la convicció que només 
és a través del conflicte amb l’Estat, del conflicte polític i democràtic amb l’Estat, 
que podrem avançar, que podrem superar els marges, que podrem superar la gàbia 
de vidre, que podrem superar els sostres de vidre que en aquests moments té el nos-
tre país a nivell polític. I no hem escoltat res, en aquest sentit, en el seu discurs; al 
contrari, hem escoltat parlar de la més absoluta normalitat a nivell de governança i 
a nivell de govern i de gestió autonòmica, no?

Hi insisteixo, no hem sentit a parlar en cap moment de cap acció política o pro-
grama polític que ens faci pensar en l’exercici de l’autodeterminació. Tampoc hem 
sentit a parlar de cap acció política, de cap acció de govern, que ens vagi parlant 
d’assoliment de sobiranies. És obvi que per exercir l’autodeterminació, per superar 
la gàbia, el sostre de vidre que tenim des del punt de vista de polítiques públiques, 
hem de disputar-li el poder a l’Estat i a les empreses de l’IBEX 35, és a dir, a aquell 
conglomerat de poder del règim que és el propietari, que és el titular i que gestiona 
els nostres recursos, les nostres infraestructures i els nostres mitjans materials bà-
sics. Altrament, com es construirà un país? Com es construirà la més mínima so-
birania, si els recursos bàsics estan en mans de l’Estat o de les empreses de l’IBEX 
35 i no hi ha cap voluntat ni cap acció del Govern en el sentit de disputar-l’hi o de 
recuperar-los?

Òbviament, d’aquí se’n deriva, doncs, clar, una enorme limitació des del punt de 
vista del desenvolupament i l’aplicació de drets socials, de drets ambientals i fins i 
tot de defensa de drets civils i polítics.

El president

Diputat, ha exhaurit el temps.

Carles Riera Albert

Bé. En tot cas, en el torn de rèplica, en els següents minuts miraré de repassar, 
ja amb més detall, els diferents capítols de les polítiques públiques que vostè ha es-
mentat per il·lustrar i exemplificar el que ara hem parlat.

Però, per acabar –i disculpi’m, president–, només un recordatori d’una qüestió 
que vostè ha esmentat, i així m’ho estalvio després, a la rèplica. Li recordo que el 
Ple del Parlament va aprovar una moció, pel que fa al projecte de jocs olímpics dels 
Pirineus, en què es va aprovar instar el Govern a celebrar una consulta referendària 
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sobre la realització o no d’aquests jocs olímpics. Vostè ja ens els ha plantejat com un 
fet, com un fet ineludible.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Entenc, llavors, que els subgrups parlamentaris tenim cinc 
minuts, oi? (Veus de fons.) Gràcies. Bé, bon dia, consellera; bon dia també a tot 
l’equip del departament. Mire, señora Budó, gobernar es priorizar, ¿no? Esto no es 
ninguna afirmación que cause sorpresa, pero sí que es cierto que las prioridades, al 
final..., no se trata de lo que usted manifiesta en público, sino de lo que verdadera-
mente ejecuta.

Es cierto que lleva usted cuatro meses en un gobierno, del que no es ajena, al fi-
nal, que ha cumplido más de un año, ¿no?, y después de un año seguimos sin presu-
puestos. Hace escasamente cinco días nos dio la buena nueva de que iban ustedes a 
presentar unos presupuestos para el 2020, pero la realidad es que siguen –fíjese, cin-
co días más– a día de hoy sin haberlos presentado, incluso a pesar de que en mayo 
esta cámara parlamentaria les obligó a ustedes a sentarse en un consejo de gobierno, 
a entenderse –que yo entiendo que este Gobierno bipartito parece que sigue caminos 
muy diferenciados, según el color político de cada una de las conselleries–, y que se 
pusieran ustedes de acuerdo y nos trajeran aquí un presupuesto, y no solo que nos lo 
anunciaran en una web, en fin, con una especie de trampantojo político para hacer 
creer a parte de la sociedad que ustedes tenían plan de gobierno y presupuesto para 
ejecutar ese plan de gobierno, cuando en realidad no lo tenían.

Yo, igualmente, le agradezco la comparecencia, porque es cierto que usted for-
ma parte de ese Gobierno hace apenas, escasamente, cuatro meses y nos va a tener 
que dar cuenta de algunas cuestiones que seguramente incluso, pues, no ha ejecu-
tado usted.

Mire, hace unos días se presentaban dos informes, uno de Cáritas y otro de 
Acción Social, de las entidades de Acción Social, que nos decían, pues, que la exclu-
sión social en Cataluña estaba casi casi dos puntos y medio por encima de la media 
de las otras comunidades autónomas, y que llegaba casi casi a un 20 por ciento, ¿no? 
Y las entidades de Acción Social, además, nos decían que la pobreza se recrudecía 
hasta un 24 por ciento. Y eso tiene muchísimo que ver con esa falta de presupuestos 
y con esa falta de priorización que le explicaba al principio, ¿no?

Porque se hicieron una serie de recortes que, después de que la situación eco-
nómica mejorara, parece ser que no se han revertido, porque, desde el 2014 hasta 
ahora, solo en 2017..., es verdad que se recuperaron 1.800 millones de euros en los 
presupuestos, pero todo eso no ha servido para paliar, en primer lugar, que somos 
la comunidad autónoma que menos porcentaje del PIB dedica a educación; que so-
mos, además, la comunidad autónoma que destina más o menos una grieta de 131 
euros anuales menos por sanidad y habitante que otras comunidades autónomas, 
hasta el punto, pues, de que, si bien hay comunidades que destinan un 27 por ciento 
–y eso no tiene que ver con la infrafinanciación–, nosotros destinamos solo un 23 
por ciento.

Esta es la realidad, esta es la radiografía social que tenemos en Cataluña, ¿no? 
Y la realidad es que ustedes siguen sin presentar unos presupuestos, y nos hablan 
de una serie de objetivos, que está bien, que nos ha explicado usted aquí, pero que  
se contradicen con su acción, con su acción política, no con sus manifestaciones, 
que es lo que le venía diciendo al principio. Ustedes hablan de reforzar las relaciones 
con el mundo local y hablan de crear comisiones mixtas, pero luego la realidad es 
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que cuando se organiza y se convoca una junta de seguridad en Barcelona el conse-
ller Buch no se presenta, y no se presenta en el mes de mayo. Ustedes culpabilizan 
a la LRSAL de todas las angustias del mundo local en cuanto a financiación, pero 
luego son los ayuntamientos los que financian las guarderías públicas, y ustedes, 
Generalitat, ponen exactamente en la cuenta de las guarderías públicas cero euros.

Y, eso sí, nos habla de la creación de una comisión mixta, una comisión mixta 
para que se entienda esa complicidad del Gobierno de la Generalitat y el mundo lo-
cal y que los ciudadanos, pues, entiendan que sí, que, aparte de su municipio, tam-
bién hay un gobierno detrás que les apoya. Pero ustedes luego..., cuando ejecutan 
presupuestos, la realidad es que el apoyo que ustedes dan a los ciudadanos, con in-
dependencia del municipio donde vivan, es, pues, por ejemplo, como le he explica-
do, en guarderías: cero euros.

Nos ha hablado también del deporte, pero nos explica una ley y no nos explica 
que esa ley tiene encubiertos dos impuestos nuevos vía tasas. ¿Esa va a ser la política 
fiscal que va a traer este nuevo Gobierno con estos nuevos presupuestos y su supues-
ta ley de acompañamiento?

Nos ha hablado usted de plan estratégico para la lucha por la igualdad, y estamos 
muy de acuerdo en que hay que hacer efectivas todas las disposiciones sobre la Ley 
de igualdad, entre otras cosas porque, si bien nosotros al inicio de la tramitación de  
esa ley dijimos que era muy ambiciosa y de difícil ejecución, se ha demostrado por 
la vía de las..., bueno, desgraciadamente, por la vía de los sucesos periodísticos, 
que, efectivamente, no está funcionando. Pero ustedes nos dicen: «Fíjense en cuál es 
nuestra apuesta, que vamos a destinar ochenta mil euros a una conferencia interna-
cional sobre violencia de género.» Vaya, destinan ustedes 38.000 euros para irse a...

El president

Vagi acabant, diputada.

Esperanza García González

...ver las salas, los juicios del Supremo, y nos dicen que van a destinar, como un 
gran objetivo, ochenta mil euros a un congreso internacional.

Habla usted también sobre las subvenciones a los medios de comunicación, pero 
la realidad es que todo lo que nos ha dicho usted viene relacionado solo con medios 
que utilizan el catalán como única lengua. Nos ha hablado de 7 millones, pero en 
la pasada legislatura fueron 9. ¿Van ustedes a repetir ese sistema de convocar para...

El president

Ha exhaurit el temps, diputada.

Esperanza García González

...siete y antes de elecciones ampliar esa ayuda?

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. 
I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, per la seva compareixença, 
i moltes gràcies a la gent del seu equip que avui ens acompanya, secretària general, 
secretari del Govern i la resta de membres del seu equip. Miri, quan fa un any la 
consellera Artadi va venir a exposar-nos els objectius del seu departament, el meu 
company, el senyor Sabrià, va recordar que s’iniciava un mandat que no era ni seria 
un mandat normal i que no ho podíem oblidar en cap moment, i que no podíem nor-
malitzar una situació injusta i inhumana que suposava la repressió en totes les seves 
formes. Va recordar que els objectius de la legislatura havien de ser reconstruir tot 
allò que s’havia destruït i, alhora, construir un nou futur per a tothom. Ell en deia 
«de refer i de fer». Això ho dèiem aquell dia, i ho reiterem un any després.
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Dèiem que calia avançar en dues línies fonamentals: un govern que treballés 
per cohesionar el país a través de les polítiques socials i que alhora de defensés els 
drets civils i polítics de tothom, que posés la gent al centre de les seves polítiques 
per lluitar contra la desigualtat i que fos el primer baluard en la defensa dels drets 
polítics i civils. Per nosaltres aquest doble objectiu segueix essent el camí que ha de 
recórrer aquest Govern.

Un govern, consellera, que és un govern de coalició. Aquell dia també vam po-
sar en valor els governs de coalició. En vam destacar el seu caràcter democràtic per 
basar-se en la pluralitat i la diversitat, i els vam defensar –sap que nosaltres venim 
d’aquesta tradició–, i avui no només en seguim reivindicant els seus avantatges, sinó 
que el que veiem que està passant en altres latituds ens fa defensar-los encara amb 
més força.

A nosaltres no ens fa por pactar, dialogar, entendre’ns. Creiem que l’essència de la 
democràcia passa per això, pel diàleg i l’entesa, sense condicions i sense exclusions.  
Com més crispació es vulgui posar sobre la taula, amb més pluralitat i diàleg hi hem 
de respondre. Aquest Govern, com tots, ha de governar per al conjunt dels ciutadans 
i ciutadanes, i ho ha de fer des del respecte a la diversitat d’opinions i sense excloure 
ningú. I per molt que se’ns vulgui distreure amb acusacions i difamacions constants, 
aquest ha de ser el camí a seguir, i no ens en podem desviar. En tenim el deure po-
lític i l’obligació democràtica, i ens hem de conjurar per fer-ho possible.

Des de la formació del Govern han passat moltíssimes coses, i a un ritme verti-
ginós: hem patit presons i exilis, hem assistit a un judici que forma part d’una causa 
general contra l’independentisme, hem vist aproximacions parlamentàries i poste-
riors allunyaments per presentar o tramitar lleis, hem acomiadat diputats i diputades 
i conselleres, i hem donat la benvinguda a d’altres.

La vida institucional no ha estat tranquil·la –vostè mateixa ho ha dit–, tampoc ha 
estat normal, i no ho serà fins que no es vulguin solucionar els conflictes polítics des 
de la política. I malgrat tot, i malgrat el que es digui, el Govern ha governat i gover-
na. Queda molta feina per fer; en som conscients, vostè crec que n’és conscient. Hem 
de ser exigents amb nosaltres mateixos i tenim deures pendents.

Segurament el més important –i s’ha dit aquí– és trobar punts d’entesa amb la 
resta de grups parlamentaris, amb aquells grups que comparteixen aquest doble 
objectiu a què feia referència a l’inici: la cohesió social i la defensa de les llibertats 
polítiques. A això hem de dedicar els nostres esforços, perquè –n’estic convençut– 
hem de poder trobar punts d’acord amb molts dels diputats i diputades d’aquest 
Parlament.

Consellera, vostè ens ha exposat la feina que ha tirat endavant el seu departa-
ment, primer sota el lideratge de la consellera Artadi i ara amb vostè al capdavant, i 
n’ha fet un repàs detallat i exhaustiu. Deixi’m fer alguns comentaris.

Començo per una de les polítiques que ja fa un any nosaltres vam voler destacar 
com una de les centrals del Govern, la política d’igualtat. Hi ha fet molt èmfasi no 
només vostè, sinó diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula. Des de l’Institut 
Català de les Dones i des de la Direcció d’Igualtat del Departament de Treball estan 
fent bona feina. El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere aprovat el passat 
mes d’abril amb un compromís pressupostari n’és un clar exemple, com també –ho 
ha dit vostè– l’impuls del pacte nacional contra la violència masclista.

Perquè aquí, consellera, hi tenim un repte immens, que supera unitats concretes 
del Govern, i hem de treballar-hi: hem d’acabar d’una vegada per totes amb la xacra de  
la violència masclista. No podem seguir veient com dia rere dia s’assassinen, es  
violen o s’agredeixen dones per part d’homes; no podem seguir vivint en una socie-
tat que denigra, menysprea i mata les dones. No ho podem acceptar. I això demana 
una acció molt decidida, de condemna de les agressions, és clar, però de conscien-
ciació sobre actituds masclistes que tenim massa normalitzades i que poden acabar 
–i que de fet acaben, massa sovint– en comportaments violents. Lluitem contra la 
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discriminació laboral i social, sí, només faltaria; posem-ho al centre de les nostres 
polítiques, i tant, però conjurem-nos per acabar amb la violència masclista. No tole-
rem ni el més mínim símptoma ni la més remota justificació.

La feina transversal és imprescindible, perquè no només hem d’actuar amb me-
sures policials i judicials, sinó que hem de parlar d’educació, de cohesió social i de 
relacions personals i d’actituds públiques. És evident que les polítiques públiques 
han de tenir molt presents la reparació i l’acompanyament a les víctimes, però hem 
d’insistir tant o més en la prevenció i en la conscienciació.

Darrerament assistim amb estupefacció i fàstic a la visibilització del fenomen de 
les violacions en grup, i hem de remarcar que aquests fets no són fets aïllats; que, 
per desgràcia, formen part del sistema. I hem d’adonar-nos, sobretot els homes, de la 
violència que pateixen les dones en la seva vida quotidiana. Les violències extremes 
són només la punta d’un iceberg de patiments i discriminacions que viuen les dones 
de manera quotidiana, des de les desigualtats en el treball fins a la cosificació que 
en fan els mitjans de comunicació i les xarxes socials, passant per la precarietat o la 
pobresa o la por a sortir soles a les nits. Com a societat, com a país i com a govern 
no podem permetre ni el més petit gest de desigualtat envers cap dona, perquè pot 
ser el primer pas del camí cap a la violència que les mata. I ho hem de fer ja, sense 
demora; se’ns ha acabat el temps, ens hi hem de posar ja.

Consellera, vostè ha estat alcaldessa, es nota; s’ha notat quan ha parlat del món 
local, de la feina feta i dels reptes que estem afrontant. També sap que el mapa po-
lític municipal s’ha sacsejat després de les darreres eleccions municipals, també les 
supramunicipals, i encara queden per constituir alguns organismes, i potser encara 
ens podem veure amb algunes sorpreses més.

Potser per alguns d’aquests canvis són vistos com un problema, però els hem de 
convertir en una oportunitat. Aquella diversitat i pluralitat de les que parlàvem te-
nen la seva màxima expressió en el món local. Aprofitem-ho, si us plau. Perquè a 
Catalunya, malgrat la multiplicitat de pactes locals, tots compartim la idea de que la  
normativa estatal ha perjudicat de manera important l’autonomia municipal. Que  
la normativa d’estabilitat pressupostària resulta injusta amb els ajuntaments que, 
malgrat obtenir estalvis pressupostaris, es troben amb una regla de la despesa que 
els impedeix retornar-los a la ciutadania diria que ho compartim tots. Que les lleis 
de pressupostos de l’Estat han establert unes limitacions en la contractació de per-
sonal que han donat com a resultat la reducció de plantilles i un major pes de les ex-
ternalitzacions diria que també, almenys els partits que governem el món municipal.

Però això defensem que des de la Generalitat, si us plau, es lideri un front mu-
nicipalista per revertir aquesta política d’austeritat que pressiona i asfixia els serveis 
municipals. Vostè n’ha anunciat les mesures. Ha parlat de l’increment del pressupost 
del Fons de Cooperació Local i la recuperació d’un instrument tan important com el 
PUOSC, i de la reducció de la llosa que significava el deute de la Generalitat amb els 
ens locals, que s’ha reduït –recordem-ho– un 90 per cent en dos anys. I s’ha conjurat 
per aconseguir la derogació de l’LRSAL.

Tota aquesta feina l’hem de fer conjuntament amb tots els ajuntaments del país i 
buscant la col·laboració –vostè també n’ha parlat– i la complicitat de les diputacions, 
dels consells comarcals i de les entitats municipalistes, unes entitats –deixi’m dir-
l’hi– que ara sí que s’han d’impulsar o que hem d’impulsar la seva fusió, i esperem 
que des del Govern s’ajudi en aquest procés.

Ha parlat també de política esportiva del Govern. El món de l’esport –vostè ho 
sap– està en procés de canvi, i hem de superar les bones paraules contingudes en 
els programes electorals i anar més enllà per posar en valor tot allò de positiu que 
ens aporta l’esport i que tots definiríem i hi coincidiríem al cent per cent. L’esport 
és salut, és coneixement del propi cos i com respon aquest, és activitat econòmica; 
l’esport és gestió d’emocions i col·lectivitat i socialització i cohesió. L’esport és l’únic 
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espai on arribes i de cop tots els rols socials canvien; cap altre espai té aquesta po-
tència de transformació i transversalitat.

Cal que cuidem el gran tresor que tenim com a país que ens fa diferents, que és 
l’associacionisme esportiu i el munt de clubs que tenim repartits per tot el territori, 
de mil modalitats diferents, i que ofereixen quantitat i qualitat. Hem de fer fàcils les 
coses per als clubs: agilitzar els tràmits, reduir l’excessiva burocratització. El repte és  
a les nostres mans. Perquè podem definir lleis molt bones, però, si la burocràcia  
és feixuga, ofega en lloc de potenciar.

I ara toca ser valents amb aquest nou projecte de llei de l’esport que afrontem en-
tre tots. És la nostra responsabilitat actualitzar el sistema esportiu català, però amb 
una premissa molt clara: el sector necessita sentir-se escoltat i sentir-se partícip del 
projecte, i no ser-ne només informat. Fem-ho possible, si us plau.

Per acabar, el Departament de la Presidència té el principal instrument de co-
ordinació de l’activitat del Govern –n’ha parlat, vostè–, el pla de govern. N’ha fet 
esment i ha recordat que va ser aprovat amb una rapidesa inusual, que quan es va 
constituir aquest Govern era evident que calia tornar a posar en marxa unes estruc-
tures que havien estat paralitzades per l’aplicació del 155, i que un informe molt 
exhaustiu d’aquest Govern va fer públiques fa uns mesos. L’excepcionalitat política, 
l’anormalitat democràtica, no van acabar amb la finalització de l’aplicació de l’in-
faust article 155 –de fet, encara no ha acabat–, però també vam dir que volíem fer-
ne desaparèixer els efectes de la manera més ràpida possible, i aquest pla de govern 
havia de ser-ne l’eina principal. Vostè ha destacat que aquest pla de govern inclou 
moltíssimes mesures, i, per molt que no es vulgui reconèixer, el Govern treballa i 
té iniciativa.

Sabem que ens falten sovint suports parlamentaris, i els volem tenir, perquè vol-
dríem fer realitat totes aquelles mesures incloses en el pla de govern que generin 
més consens, si més no, però per fer-les efectives ens calen suports i recursos. En 
aquest sentit, i per això, creiem, des del nostre grup parlamentari, que és important 
que el Govern presenti, ara sí, un cop passat el cicle electoral, una proposta de pres-
supostos. I emplacem a tots els grups parlamentaris a seure amb el Govern per par-
lar-ne; si més no, per parlar-ne.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Consellera, secretari, secretària general, membres del depar-
tament, diputades, diputats, bé, molt bon dia, i, primer de tot, gràcies per la inter-
venció, gràcies per la compareixença d’una consellera, com vostè ha dit, que fa 
quatre mesos, però que ve aquí també a retre comptes del balanç d’un any també 
de govern, i que, per tant, diguem-ne, assumeix de manera corresponsable totes les 
actuacions de la seva predecessora, i que, per tant, pot articular tranquil·lament un 
discurs de continuïtat en el sentit de que els estàndards de governança que s’ha fixat 
el Govern des de que és govern, doncs, diguem-ne, es van complint tal com s’havia 
quedat. Això vol dir, resumint, que el Govern governa.

I sap greu que es digui que només s’ha fet una apreciació, diguem-ne, ambiental 
del que seria la situació política a Catalunya, com si es qüestionés també la deter-
minació d’aquest Govern davant la repressió, davant aquest moment excepcional, 
davant la realitat que tenim presos polítics i exiliats. I com que no anem a par-
lar, doncs, de context ambiental, sinó que anem a parlar de fets, diguem-ne, reals,  
succeïts en el Parlament de Catalunya, podríem dir també com va començar aquesta 
legislatura o com hagués pogut començar aquesta legislatura, si no hi hagués hagut 
la investidura fallida del candidat Turull en aquell moment.
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I, per tant, aquí, retreure la determinació d’aquest Govern, quan hi ha hagut si-
tuacions, diguem-ne, d’alt voltatge polític que haguessin pogut determinar o no quin 
era també l’impuls o no d’aquest mandat de la causa catalana en funció de què s’ha-
gués aprovat aquella investidura, em sembla, si més no, discutible. Tan discutible 
com que potser aquest alt voltatge en qüestió de..., s’ha volgut magnificar. Jo diria 
que aquell fet, diguem-ne, és un error o una situació molt més discutible que no pas 
el fet de condicionar pactes locals i voler-los elevar a nivell nacional, de manera, 
penso, interessada. Per tant, a partir d’aquí, penso que ens fem un flac favor si només 
anem centrant-nos en allò que a cadascú li interessa, perquè perdem una miqueta la 
visió de país i l’objectiu primigeni de la causa nacional catalana.

A partir d’aquí, jo, consellera, l’he escoltat, la seva intervenció. Hi ha hagut al-
gun moment que no sabia, en alguna intervenció d’algun grup, si vostè era la con-
sellera d’Universitats, de Cultura, d’Educació, d’Economia, d’Indústria, de Medi 
Ambient. I, de manera interessada, penso que algú ha volgut dir que el fet de coor-
dinar gestió de polítiques transversals a nivell de portar el pla de govern volia dir 
com si el departament que vostè presideix, doncs, és el responsable al cent per cent 
de l’acció de govern de tot el pla de govern. Per tant, aquí suposo que s’han... Potser 
perquè hi havia intervencions que ja venien prefixades abans de que vostè també 
pogués explicar i fer la seva pròpia.

Per això quan l’he escoltat he dit: «“Hosti”, potser hem estat en compareixences 
diferents», no? Per això em sembla que vostè ha explicat que el Govern governa, que 
hi ha uns reptes majúsculs; que en allò que és nuclear de la seva intervenció, com 
a departament de la Presidència, com a novetat en aquest departament, es va assu-
mir tot el tema de món local, important i transcendent i nuclear per a la vertebra-
ció del nostre territori a nivell de cohesió social, també el desplegament territorial i  
el desenvolupament local. Em sembla que no es pot passar per alt que ningú hagi 
anomenat en aquesta intervenció –segurament el senyor Jové sí que ho ha fet, però ja 
m’entenen, el concepte–..., és a dir, de cop i volta es diu que s’aprova un nou PUOSC 
per als propers cinc anys amb un valor de 250 milions d’euros a desplegar, i en la 
comissió que es parla del món local –que això és nuclear, que això vol dir que és 
recuperar, diguem-ne, activitat econòmica, vol dir també impuls a nivell de desen-
volupament territorial– d’això no se’n diu res, no és interessant. Jo recordo la reivin-
dicació d’aquests mateixos grups aquí, en aquesta mateixa comissió, per demanar 
com podia ser que no hi hagués el nou PUOSC, i ara que hi és i que es preveu de fer, 
aquí hi ha un silenci absolut. Home, no és correcte.

Hem estat aquí durant moltes comissions i durant molt temps els últims anys dis-
cutint i demanant, exigint un calendari per pagar els deutes al món local. Aquí s’ha-
vien arribat a pactar també propostes de resolució en les quals fixàvem i estressàvem 
el calendari intencionadament, i, a més, sabent que hi havia conteses electorals, per 
intentar incidir en la mala gestió del Govern per no poder fer front a això. Es solu-
ciona, es baixa de 570 milions a 69, ei, dels quals, com diu la consellera, 16 són di-
rectament..., només queden pendents d’aquesta conselleria, per tant, diguem-ne, no 
imputable al pagament general a la conselleria amb altres temes que s’han tractat 
aquí, com pot ser el tema directament de les escoles bressol, que no competeixen als 
16 milions d’aquest departament.

Per tant, poder posar un check d’assolit en la reducció del deute històric, po-
der posar un check d’assolit en el que seria la recuperació del PUOSC, 250 milions 
d’euros... Jo, per això, consellera, li pregunto: a part de l’anunci d’aquesta recupera-
ció del PUOSC, podem saber-ne alguna cosa més? Com es pot comptabilitzar, com 
es fixarà, en quins termes? Si ens pogués ampliar aquesta informació jo també l’hi 
agrairia, perquè és un símbol de recuperació econòmica, que no vol dir de norma-
litat política. A vegades, també, recuperar, diguem-ne, projectes o programes que 
existien no vol dir tornar a una normalitat política; vol dir recuperar uns instruments 
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que no els teníem, que, més enllà de l’excepcionalitat política, han de fer que la roda 
rodi a nivell local, que és, al final, el que toca també la gent.

Quan vostè diu: «Lluitem en contra de l’LRSAL, des del primer moment»..., més 
de vuit-cents ajuntaments de Catalunya van signar per poder fer el recurs a l’LRSAL.  
Han canviat també governs a l’Estat espanyol –per cert, governs que... Quan podem 
arribar a qüestionar si és govern o no és govern en base a si hi ha un pressupost o 
no, si comencéssim a buscar la carència de no govern o govern en funcions d’Espa-
nya els últims tres anys..., sumen dies i mesos, diguem-ne, importants; el que passa, 
que quan passa a Espanya és normal, perquè és fruit de la complexitat de la demo-
cràcia, i quan passen coses a Catalunya tot és (veus de fons)..., sí, però les eleccions 
les convoca algú, i la capacitat de convocar o tornar a fer eleccions, doncs, també 
depèn, suposo, de la política; alguna cosa hi han de tenir a veure també els polítics, 
en aquest tema.

El tema de protecció dels petits municipis, el tema del desplegament de la Llei 
de l’Aran, que aquí hi hem de fer un incís, de dir: «Escolta’m, aquest nou finança-
ment vol dir que es demostra la voluntat de renovar la complicitat amb l’Aran», i de 
vegades també ens preguntem..., aquesta complicitat i aquesta bilateralitat que s’han 
pogut articular en les diferents comissions i la dotació econòmica..., no sempre, tam-
bé, diguem-ne, es pot dir a nivell, per exemple, de l’Estat espanyol també el mateix.

De cop i volta també s’anuncia, es diu que hi havia un increment del 3,4 per cent 
del Fons de Cooperació Local en els pressupostos, o en els no pressupostos, del 
2019, i que es manté la voluntat de que hi sigui el 2020. Home, doncs em sembla 
que és important, si hi podem sumar la segona convocatòria de Feder, 37 milions 
d’euros. Si, a més, a tot això hi poguéssim afegir d’una vegada per totes també les 
noves línies de nous equipaments, construcció i rehabilitació d’equipaments espor-
tius, que amb 13 milions d’euros ens queden curtes... Si poguéssim sumar a tot això 
aquestes voluntats, jo crec que la injecció d’activitat –vol dir de reactivació, de pro-
moció, diguem-ne, d’intentar que el món local, doncs, faci realment de pal de paller 
del que seria l’estructura administrativa directa dels ciutadans a Catalunya–, aniria 
molt i molt bé.

L’LRSAL va ser aquella llei que qui la va crear va pensar que..., és allò de cree 
el ladrón que todos son de su condición, i va intentar posar en el món local el focus, 
com a culpable de que el despropòsit del deute públic estava vinculat al món local, 
quan era el més petit de les diferents administracions. Per tant, va utilitzar la crisi 
econòmica i el seu context polític en aquell moment per intentar assenyalar i recen-
tralitzar el que seria el poder local, en el sentit d’intentar reduir el món local com a 
mers representants públics sense capacitat, pràcticament, de gestió. Per tant, no està 
ni estava bé en aquell moment.

En el tema de l’Institut Català de les Dones, vostè ja va comparèixer també en la 
comissió, per tant, jo aquí no em faré extens, però sí que vull fer un èmfasi impor-
tant en el tema del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere fins al 2023, que 
ja està aprovat, que té una dotació de 72 milions d’euros i que és l’eina o l’instru-
ment o el marc o el paraigua o l’espai en el qual puguem vertebrar polítiques direc-
tes, avaluables, que tinguin una incidència important contra la violència masclista. 
I, per això, la promoció del pacte nacional, doncs, està..., penso que és, diguem-ne, 
conseqüència clara de la voluntat política de poder-ho articular.

El problema el tenim en que potser a més legislació, diguem-ne, o a més lleis que 
puguin donar una major protecció..., hi ha una percepció ciutadana que no és direc-
tament proporcional a més legislació, més seguretat o millora de la perspectiva en 
la percepció de la lluita contra la violència masclista.

El president

Diputat, vagi acabant.

Fascicle segon
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Marc Solsona i Aixalà

Per tant, tenim molta feina, aquí. Bé, doncs, segueixo amb el... «Vagi acabant» 
vol dir que queda...? Bé, destacar simplement...

El president

Han passat els deu minuts, diputat.

Marc Solsona i Aixalà

Han passat els deu minuts? Bé, doncs, deixaré algunes coses per al segon torn, 
però sí que voldria dir que aquí es denota també, en funció de com intervenim, la 
importància que donem també a les polítiques del món local. Jo..., que la diputada 
de Ciutadans acabi el temps com jo estic acabant ara dient: «Ah, i també del món 
local...»

El president

Diputat, li recordo que no pot interpel·lar en una compareixença els diferents 
grups parlamentaris. Li agrairia que es dirigís a la compareixent. I li recordo l’arti-
cle 88 del Reglament del Parlament, que és la coherència en els debats.

Marc Solsona i Aixalà

Retiro els últims vint segons, i ja està. D’acord?

El president

L’hi agraeixo.

Marc Solsona i Aixalà

Molt bé.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al segon torn, per respondre per part 
de la consellera de la Presidència, per un temps aproximat, si el podem encaixar, 
d’uns quinze minuts, i entenent que podem arribar a tenir un marge de cinc minuts, 
ja que anem molt ajustats en aquesta comissió a dia d’avui. Té la paraula.

La consellera de la Presidència

Sí; moltes gràcies, president. Ho intentaré, eh?, intentaré anar donant resposta a 
totes les reflexions que m’han fet els diferents portaveus. Gràcies per les seves refle-
xions, primer de tot. A veure, jo voldria començar, doncs, contestant..., no?, aniré en 
l’ordre de les intervencions i, ho repeteixo, intentaré ser breu.

Per part de la diputada Sierra, el mateix de sempre, cap novetat. És a dir, porto 
quatre mesos aquí, però les interpel·lacions que he tingut, tant pel que fa referència 
al Parlament, les preguntes orals, les diferents comissions de la setmana passada..., 
doncs, sempre és el mateix, cap novetat.

Jo el que li voldria recordar és la seva obsessió per la llengua, però. Escolti’m, 
la seva obsessió passa només aquí Catalunya, perquè, de fet, el motiu pel que neix 
el seu partit polític és senzillament per confrontar i per combatre la immersió lin-
güística a Catalunya, i en això em donarà la raó. Fixi-s’hi, vostè: en el pacte de go-
vern del PP, Ciutadans i Vox que han fet a Andalusia, destinen cent mil euros dels 
impostos dels andalusos a combatre la immersió lingüística a Catalunya. Per tant, si 
m’està dient que amb els diners, amb els recursos dels catalans no podem fer accions 
de defensa lingüística a altres territoris, i vostès, en canvi, governant a Andalusia es 
permeten destinar cent mil euros dels impostos dels andalusos a combatre la immer-
sió lingüística, doncs, escolti’m, siguin conseqüents amb el que prediquen.

La seva obsessió pel català els fa, per exemple, no entendre que no demanin 
també tancar l’Institut Cervantes, no?, igual que ens està demanant de tancar la 
Bressola. Com tots saben, es destinen ajuts a la llengua espanyola arreu del món. 
Recordar que estan presents en setanta-cinc ciutats de quaranta-tres països. Per tant, 
si això ho poden fer des de l’Institut Cervantes i no ens ho podem permetre des de 
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les diferents plataformes de defensa del català, doncs, sincerament, penso que..., bé, 
no és conseqüent amb el que prediquen. Però, ho repeteixo, com que és el mateix 
de sempre i només tenen una raó de ser, doncs, la seva raó de ser ha tornat a estar 
avui exposada aquí.

Responent també a la diputada Romero pel tema de pressupostos i majories ne-
cessàries, doncs, certament, jo els convido, i, de fet, aprofito per convidar a totes les 
diferents formacions polítiques presents aquí en el Parlament, a treballar, a consen-
suar i a debatre de manera sincera i amb voluntat i fermesa aquest avantprojecte de 
pressupostos per al 2020 que el Govern de la Generalitat estem treballant per pre-
sentar-los a la resta de formacions al més aviat possible. Jo crec que els pressupos-
tos són molt importants per a aquest país i per a qualsevol govern, no només per al 
Govern de Catalunya.

Certament, cal trobar aquestes majories que ens permetin aprovar els pressupos-
tos, però jo també voldria recordar que aquest Parlament té unes majories que es-
tan alterades, alterades, en aquest cas, pel jutge Llarena, no?, i que, per tant, doncs, 
això és una realitat que també hem viscut i hi hem conviscut durant aquest any de 
mandat. Però, ho repeteixo, confio en la seva voluntat política, en aquest respecte, 
en aquesta voluntat de diàleg, en aquesta voluntat de treballar per consensuar un 
projecte de pressupostos per a aquest país que donin resposta a la ciutadania, els 
catalans i catalanes.

Pel que fa al pacte nacional contra la violència masclista, i aprofitant que també 
diferents portaveus n’han fet menció, doncs, certament –i ho vaig manifestar ja la 
setmana passada en la meva compareixença–, anem tard, però el meu compromís 
és ferm i és doble: celeritat i participació dels diferents grups parlamentaris en la 
confecció d’aquest pacte nacional contra la violència masclista per garantir la parti-
cipació i obrint-ho a totes les propostes.

Un altre fet important, jo crec, i val la pena mencionar-lo, perquè també alguns 
n’han fet menció, i concretament la diputada Romero, doncs..., pel que fa al Pacte 
de la reforma horària, un pacte necessari, que ha de transformar els usos del temps, 
i, per tant, ha de transformar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I, en 
aquest sentit, sobretot transformar, millorar i transmetre la conciliació de la vida 
laboral i familiar de les dones, però també la seva manera d’entendre i poder gau-
dir del temps lliure, que en aquest moment sabem que les dones són les que menys 
temps lliure tenen, i, per tant..., poden gaudir o decidir, en tot cas, lliurement què 
fan del seu temps.

Recordar que Barcelona serà la capital mundial de la recerca en els usos del 
temps. Ho va anunciar el director de l’Oficina per a la Reforma Horària, no?, que la 
quaranta-tresena edició de la International Association for Time Use Research es 
farà a Barcelona l’octubre del 2021, i, per tant, serem capital mundial també en el 
tema de la reforma horària, i també en aquest sentit es visualitzarà com som pioners 
pel que fa a la reforma horària.

Senyor Ferro, fiscalitat justa, benestar i justícia social és el que aquest Govern 
pretén i treballa i amb el que està compromès cada dia. Jo els convido a poder parti-
cipar, com varen fer fins que vostès van decidir aixecar-se de la taula de negociació 
dels pressupostos del 2019, doncs, a treballar, participar, mirar endavant, i, per tant, 
col·laborar en aquest debat sincer que hem de dur a terme amb l’avantprojecte de 
pressupostos per a aquest 2020. Recullo el guant que han llançat avui tots els grups 
parlamentaris d’aquesta voluntat de poder asseure’s a parlar i a dialogar d’aquest 
avantprojecte de pressupost. Jo crec que només d’aquesta manera serem capaços 
d’arribar realment a aquells acords que donin la resposta que la ciutadania d’aquest 
país necessita.

Recordar-los també, i també ho ha fet el diputat Solsona, que per sort no em 
competeixen a mi totes les àrees d’aquest Govern, perquè li puc garantir que és 
una feina immensa, que és una feina ingent i de dia a dia. I, per tant, per sort –per 
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sort– hi ha molts més conselleres i consellers que estic segura que compareixeran a 
les comissions corresponents per donar resposta a totes aquelles polítiques més sec-
torials de les seves conselleries. Parlo de polítiques socials, parlo d’empresa, parlo 
d’educació. És a dir, totes aquelles reflexions que ens han fet..., crec que seran a les 
mateixes comissions on compareixen aquests consellers i conselleres que els podran 
donar més detall de totes aquelles polítiques que estem duent a terme des de que, ara 
fa un any, es va constituir aquest nou Govern, o des de que ara fa nou mesos es va 
signar aquest pacte de legislatura, aquest pacte de govern.

Però sí que..., en política energètica, si m’ho permet, dir-li que aquest Govern va 
declarar recentment –vostès ho saben– aquesta emergència climàtica amb propostes 
i mesures concretes i pressupostades. Un declaració d’emergència climàtica que va 
manifestar el conseller Calvet amb la seva voluntat de poder-ho parlar i debatre en el 
Parlament perquè fos també una declaració del Parlament de Catalunya, no? Jo crec 
que, en aquest sentit, també ens hi trobarem, també estem segurs de que podrem 
trobar la manera de fer-ho, eh?

I mentrestant, en el mentrestant, doncs, sí que des del Govern ja estem duent a 
terme mesures concretes pel que fa, per exemple, a temes de lluita contra el can-
vi climàtic o parlant de les energies renovables, com vostè abans ha posat sobre la 
taula, no? Es va aprovar en el darrer Govern l’actualització i el reforç de l’estratègia 
Solarcat, eh?, que, per tant, torna a posar sobre la taula la necessitat d’aquest país 
d’apostar per aquestes energies renovables i aquest compromís que tenim a llarg 
termini d’arribar a un moment en què només –només– generem energia a partir de 
renovables.

Pel que fa als temes a què vostè feia referència, doncs, que nou de cada deu do-
nes estan excloses de les polítiques de suport a les víctimes de violència masclista,  
etcètera, o les reflexions que feia pel que fa a la cura i atenció, no?, i totes les tas-
ques vinculades a la cura i atenció a la nostra societat, polítiques de cura com a in-
versió pública, jo els convido no només a treballar-ho a nivell de pressupost, que 
crec que és on han d’estar reflectides aquestes polítiques públiques de cura i atenció 
i, per tant, aquest suport que vostè mencionava, sinó també en tots aquells treballs 
d’aquest pacte nacional contra la violència masclista. 

És a dir, totes aquestes diferents formes de violència de qualsevol forma que dis-
crimina i segrega les dones, també les polítiques de cura i atenció, en aquest país 
estan recaient majoritàriament sobre les dones. Doncs els convido a que, en aquests 
altres espais, puguem trobar la manera d’entendre’ns i de donar suport realment i 
valoritzar aquestes polítiques públiques, que són també compromís d’aquest Govern.

Senyor Riera, com diuen, no?, «quien esté libre de pecado, que tire la primera 
piedra». Jo els recordaré, i amb això no vull dir que sigui cap pecat –sobretot, que 
no se’m mal interpreti–..., però no només la meva formació política o els nostres so-
cis de govern –en aquest cas, Esquerra Republicana– han dut a terme pactes més 
enllà dels que entendríem com a pactes de les forces independentistes. I, per tant, li 
recordo que a governs com a Sant Cugat o com a Figueres vostès també estan for-
mant part de governs on hi ha el PSC. I, per tant, la normalització després d’aquests 
calendaris postelectorals, d’aquestes eleccions darreres del mes de maig, doncs, ens 
han portat a diferents enteses. Per tant, això passa a casa meva, però també passa a 
casa seva, no? I, per tant, en aquest sentit, si hem de reflexionar, reflexionem-hi tots, 
però no només uns quants.

Pel que fa a la restitució, òbviament aquest Govern estàvem compromesos en 
aquesta restitució ferma del Govern legítim. Però, miri, jo també li voldria dir que 
la restitució potser també hagués passat per votar la investidura del conseller Turull 
hores abans de que fos novament empresonat, i això no va poder ser. I, per tant, part 
de la restitució d’aquest Govern legítim no es va poder produir.

I òbviament que en aquest país, i malgrat la situació en la que ens trobem, que és 
una situació de conflicte polític –cert, hi és–, no hem d’abaixar la guàrdia i ho hem 
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de denunciar cada dia. Jo me n’ocupo, de denunciar-ho cada dia, i no ho faig a títol 
d’anunci ni de música ambiental. Ho faig perquè m’ho crec, ho faig perquè ho penso 
i ho faig perquè això està passant de manera verídica en el nostre país. I, per tant, no 
hem de deixar de dir-ho, però això no és excloent amb poder seguir governant, amb 
poder seguir donant resposta als ciutadans i ciutadanes d’aquest nostre país. I donar 
resposta als ciutadans i ciutadanes del nostre país vol dir que hem de seguir gover-
nant les diferents institucions; hem de seguir gestionant i hem de seguir governant 
per donar resposta a la ciutadania.

Pel que fa als jocs olímpics, jo el que li podria dir és que és cert que, com vostè 
deia, es va comentar que es faria una consulta per tal de veure si era..., no?, si, di-
guem-ne, el territori acceptava o no acceptava la celebració d’aquests jocs olímpics. 
El calendari així ho preveu. De fet, el 5 de març d’enguany el Govern aprova la crea-
ció d’un programa de preparació de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern per 
al 2030. Ara, en aquests moments, ens trobem en la preparació del que és aquesta 
candidatura, que a dia d’avui encara no està formalitzada. Per tant, ara estem prepa-
rant tota aquesta possible formalització de la candidatura.

I dins de la preparació d’aquesta candidatura està previst consultar la ciutadania 
dels Pirineus. I això li he de dir que es fa per iniciativa pròpia del Govern, perquè 
nosaltres ens creiem allò de treballar de la mà del territori i no voldrem fer res que no  
sigui de la mà del territori i aprovat i acceptat pel territori. I, per tant, es farà aques-
ta consulta a la ciutadania dels Pirineus per veure si volen o no volen que es dugui 
a terme i que es presenti aquesta candidatura de manera ferma, doncs, per als Jocs 
Olímpics d’Hivern del 2030.

De tota manera, estic segura que hi ha moltes més coses que ens uneixen que no 
pas que ens separen, i, per tant, estem disposats a seguir-ne parlant, disposats a se-
guir treballant conjuntament per avançar. I jo crec que un d’aquests treballs, al que 
vostè també hi feia referència, no?, de mirar de quina manera...

La vicepresidenta

Perdoni, consellera, està exhaurint el temps.

La consellera de la Presidència

...–sí, d’acord, ja vaig acabant–, doncs, és avançar en aquesta roda de contac- 
tes que el president Torra està duent a terme per tal de trobar aquesta unitat estratègica  
que avui vostè aquí també ens reclamava.

Per acabar, pel que fa referència al Partit Popular, només recordar-los que...,  
miri, que vostès ens parlin del món local, doncs..., permetin-me..., els autors de  
l’LRSAL, que és qui fa aquesta llei, que talla i retalla totes les iniciatives i compe-
tències del món local, doncs..., sincerament, no ho entenem. O que ens parlin vos-
tès de la reducció dels recursos de la Generalitat en matèria d’escoles bressol, quan 
li recordo que el 2012 el Govern del PP, amb Mariano Rajoy al capdavant, deixa a 
zero euros tot el que són les subvencions a ensenyament de zero a sis anys, doncs..., 
sincerament, parlem-ne, si vol.

Pel que fa a Esquerra Republicana, òbviament ens toca cohesionar aquest país, 
ens toca governar aquest país, ho hem de fer plegats, i, alhora, defensar aquests 
drets polítics i civils i aquest doble objectiu que ens vam marcar com a govern. 
Certament, és una realitat. Una realitat que... Jo, miri, penso que tant de bo hi ha-
guessin molts governs que entenguessin o tinguessin aquesta cultura de la coalició. 
Nosaltres la tenim. Estem en un govern de coalició. Ningú ens va dir que fos fàcil. 
Òbviament, cal treballar, cal consensuar. I hi ha discrepàncies prèvies als acords, 
que també hi són. També ho hem de posar en valor, que els acords hi són, òbvia-
ment. I llavors són més ferms, perquè s’han debatut i s’han consensuat.

Tant de bo al Govern de l’Estat espanyol fossin capaços també d’arribar a un 
acord i governar i formalitzar un govern. De moment –de moment–, ni el Partit 
Popular ni el Partit dels Socialistes han demostrat la capacitat per fer-ho, i ens tro-
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bem des del mes de març amb un govern provisional, amb un govern en funcions. 
I, per tant, jo el que demano és la formalització de manera immediata del que és 
aquest Govern de l’Estat, perquè, sincerament, el Govern de Catalunya i el Govern 
de l’Estat hem de ser capaços i hem de poder seure a dialogar. I per fer-ho necessi-
tem un govern formalitzat per part de l’Estat espanyol, que a dia d’avui segueix ins-
tal·lat en aquesta provisionalitat.

I pel que fa al diputat Solsona, certament, el PUOSC, aquesta eina tan impor-
tant que ens permetrà recuperar aquesta capacitat inversora de la Generalitat en els 
diferents municipis, que ens permetrà també vertebrar el nostre país i fer-ho també 
donant suport a aquests municipis més petits, que són els que pateixen més aquesta 
manca d’inversions, els que tenen menys capacitat inversora i que, per tant, reque-
reixen aquests recursos de la Generalitat de Catalunya, eh?..., per tant, doncs, aquí 
ens hi trobaran, treballant de la mà del món local, tornant a invertir en el món local 
per permetre vertebrar el nostre país.

Vostè, senyor Solsona, és alcalde. Vostè coneix perfectament la realitat del món 
local. Vostè coneix la importància d’aquesta eina. Una eina que es formalitzarà de 
manera immediata i que ens les properes setmanes hi ha la voluntat, després d’haver 
anat al comitè tècnic, com hi van anar ahir a la tarda, de poder-se portar ja definitiva-
ment a aprovació a govern per tal de que ja es pugui publicar, doncs, la convocatòria 
d’aquestes subvencions, que han de permetre –ho repeteixo– recuperar aquesta capa-
citat inversora de la Generalitat en el món local.

President, m’he excedit una mica en el temps.

El president

Molt bé; consellera, moltes gràcies. Passaríem, doncs, a un segon torn dels grups 
parlamentaris, i començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’a-
quest grup té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra, per un temps de cinc mi-
nuts –els ho recordo.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. En primer lugar, señora consellera, me acaba de de-
jar realmente pasmada con sus capacidades adivinatorias. Resulta que usted sabe lo  
que va a pasar en unos presupuestos andaluces que se aprueban mañana. Y usted 
ya sabe que hay una partida –que me va a decir dónde está, en qué página, por fa-
vor, porque yo he sido incapaz de encontrarla– para esto que usted dice, ¿eh?, para 
acabar con la inmersión lingüística de otra comunidad autónoma, una cosa bastante 
sorprendente. Y, sobre todo, qué medidas, según usted, se van a aplicar para acabar 
con la inmersión lingüística, que están reflejadas en la memoria de unos presupues-
tos que todavía no se han aprobado. Si no me dice usted exactamente la página y 
cuáles son las medidas que se van a implementar para ello, habrá mentido en sede 
parlamentaria.

Y resulta que es que no me ha contestado a nada más. Bueno, imagino que la he 
debido entender mal y no habrá comparado de verdad el Instituto Cervantes con las 
escoles Bressola. Tiene que ser un problema mío de comprensión, sin lugar a dudas, 
porque esto no es posible, en un parlamento serio. En todo caso, le recuerdo que el 
Instituto Cervantes también promociona el catalán.

Le he hecho muchísimas preguntas y no me ha contestado ninguna. Usted se 
escuda en la excusa de que yo estoy obsesionada con la lengua. Pues, mire, sí, es 
que soy doctora en Filología, qué le vamos a hacer. Le he dedicado toda mi vida a 
la lengua. Però, a diferència de vostè, que és monolingüe, «mono-», eh?, que és una 
arrel culta del grec que significa «u», i només fa servir el català en seu parlamentà-
ria, jo faig servir indistintament el català i l’espanyol, bilingüisme, «bi-», que és un 
prefix del llatí que significa «dos». I, a més, el nostre partit defensa el trilingüisme 
a les escoles, «tri-», eh?, tres llengües vehiculars: català, espanyol i anglès. L’hem 
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presentat a una proposició de llei, com vostè bé sap, el trilingüisme –tres llengües–, 
a diferència del seu model, que només té una llengua vehicular, que és monolingüe.

Hi insisteixo, és vostè qui té un problema, perquè va dir literalment que «és trist, 
preocupant i segregador saludar en espanyol la comunitat andalusa al Ple de l’Ajun-
tament de la Garriga». Li he preguntat per aquest fet; no m’ha contestat.

Més preguntes concretes que li he fet i tampoc ha contestat: per què tracta l’es-
panyol com una llengua subsidiària a Catalunya, tot i que és la llengua materna ma-
joritària a Catalunya?

Pensen seguir implementant les seves polítiques de fonamentalisme cultural, sí o 
no? Quarta vegada que li pregunto, a veure si tinc una miqueta de sort.

En què pot ajudar al foment del català pagar un edifici caríssim al centre de 
València? M’ho pot explicar? Tinc molt d’interès en la llengua, jo l’hi reconec. Em 
pot explicar com es fomenta el català pagant la hipoteca i la remodelació d’un edifi-
ci molt car? Després, per què els catalans hem de pagar la hipoteca d’aquest edifici? 
No ho entenc.

Per què no és França qui paga les escoles Bressola?
I a vostè li sembla bé que es dediquin 6 milions d’euros en tres anys a universi-

tats estrangeres, amb tots els problemes que té aquí la universitat catalana?
I, sobretot, per què fan servir els diners destinats a les urgències socials a 

Plataforma per la Llengua, que és incapaç de presentar un informe amb un mínim 
de rigor científic, segons les paraules del conseller d’Educació del seu Govern?

Después, aquí se ha hablado muchísimo de machismo, desde las bancadas sepa-
ratistas. Y yo, lo siento, no me puedo callar ante semejante acto de hipocresía. Hace 
un par de plenos hubo dos intervenciones en un mismo pleno bastante machistas 
con respecto a mi compañera Lorena Roldán y también a una compañera del Grupo 
Socialista, la señora Esther Niubó. Yo les condené. Recibí el aplauso yo creo que 
prácticamente de todos los grupos parlamentarios. ¿Y qué hicieron no solo los dipu-
tados, sino también las diputadas, de los partidos separatistas? Recriminarme (re-
mor de veus) –recriminarme– mis palabras.

Después, también me parece muy hipócrita que vengan aquí defendiendo pos-
turas supuestamente feministas cuando mantienen en sus filas a una persona como 
Lluís Salvadó, que ha hecho unas afirmaciones (remor de veus) que son absoluta-
mente...

El president

Si us plau... Si us plau, demano silenci. Una cosa és interpel·lar un altre grup par-
lamentari i una altra fer un comentari amb una connotació referent a alguna cosa 
que ha passat en un ple. Siguem curosos, no busquem la volta ni els tres peus al gat. 
Si aplico el Reglament tal com marca, no ha interpel·lat cap grup parlamentari, i 
això... Continuï diputada.

Sonia Sierra Infante

Sí, especialmente cuando el señor Solsona ha dedicado bastantes minutos de su 
intervención a comentar, a hacer de comentarista de las intervenciones del resto de 
grupos parlamentarios.

El president

Diputada, això pertoca en aquest president. El president ja ha fet una connotació 
en un moment donat de la intervenció. Li demano que continuï i deixi també el que 
ha de dir el president al president. Gràcies. Continuï.

Sonia Sierra Infante

A ver si tengo suerte por una vez en este Parlamento y soy capaz de hacer una 
intervención sin que me interrumpan desde la bancada separatista.

También tenemos a la señora Núria Llorach, presidenta de la Corporación de 
Medios Audiovisuales, que también fue presidenta del Institut de les Dones, por-



DSPC-C 310
17 de juliol de 2019

Sessió 16 de la CAI  40

que tener carné de Convergencia te asegura esos sueldos «de represión» de cien 
mil euros al año. Dijo –y voy a leerlo textualmente–, cuando el señor Toni Albà 
llamó «mala puta» –con todas las letras– a la señora Inés Arrimadas, y perdonen 
la expresión..., dijo aquí, en sede parlamentaria, literalmente: «No oblidem que és 
un clown, és un humorista; ho fa en clau d’humor.» No se puede ir de gobierno fe-
minista...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps.

Sonia Sierra Infante

...y permitir los insultos machistas a las diputadas.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Dues coses, o tres, molt ràpides. Consellera, m’ha semblat 
que la meva reflexió o el meu suggeriment sobre el fet que, com a mínim..., no que 
rectifiqués, però com a mínim sí que reconegués que no van ser molt encertades, 
aquelles paraules sobre els acords, doncs, es tingués en compte, i veig que no ho ha 
fet. Al contrari, no?, m’ha semblat que, responent això, sobretot al diputat de la CUP, 
vostè intentava justificar-se, no? Com aquell fill que ha fet una cosa malament i li 
diu al pare: «Ho he fet malament, però tu també fas coses malament i entre tots..., 
bé, doncs, escolta, no passa res.»

És veritat, la CUP també ha fet pactes amb el PSC i ha votat algun alcalde socia-
lista. I quin problema hi ha? Quin problema hi ha, a fer acords? És que a mi el que 
m’agradaria és que el conflicte i la confrontació que hi ha en aquest Parlament no 
anessin als ajuntaments ni als consells comarcals ni a les diputacions. Al contrari; 
que el diàleg i l’acord que hi ha hagut en molts municipis arribin també en aquest 
Parlament. És que és això, el que hauríem de voler, malgrat que discrepem en mol-
tíssimes coses. Vostè forma part d’un partit que és independentista, i jo l’hi respecto, 
i és legítim, però avui aquí vostè és la consellera de la Presidència d’un govern de 
tots, de tothom, dels independentistes i dels no independentistes.

I, per tant, no es pot permetre que vostè, com a portaveu, faci declaracions de 
part, no?, i criticant un acord que es va fer entre, en aquest cas, el PSC i els comuns. 
I després, miri, no sé si per desgràcia o per sort seva, doncs, aquests pactes han si-
gut molt plurals, no? I ha de ser així, si posem sempre per davant els interessos dels 
ciutadans i dels municipis, i crec que està bé. I qui no pensa això realment fa secta-
risme i vol dividir Catalunya. I ja està bé –ja està bé. Els ho vaig dir a Ciutadans i 
crec que se li ha de dir a qualsevol partit i a qualsevol grup que critiqui aquest tipus 
d’acords.

I després una altra cosa, sobre el tema dels pressupostos. Si no s’aproven pres-
supostos..., aquí s’ha decidit desgovernar; en altres llocs es decideix convocar elec-
cions perquè surti un altre govern que pugui aprovar-los. Esperem que sigui així. En 
tot cas, espero que els aprovin i que no tinguin apriorismes sobre amb qui parlen, 
perquè hi vam ser, a la negociació dels pressupostos 2019.

Sobre el pacte català contra la violència, que vostè ha dit –que és veritat– que va 
tard, jo de veritat li dic, com a dona i com a mare, mare de dues filles: és insuporta-
ble, el que està passant en temes d’abusos sexuals, amb aquests nous esdeveniments 
de manades que no havien passat mai o que almenys no havien sortit d’aquesta ma-
nera a la llum pública. No ho podem tolerar. I, per tant, fem un pacte nacional contra 



DSPC-C 310
17 de juliol de 2019

Sessió 16 de la CAI  41 

la violència de gènere o la violència masclista –diguem-ho clarament– que ataqui 
aquestes coses, i que les ataqui des de l’educació i la cultura.

Per tant, necessitem recursos i mesures a tots els àmbits: a la xarxa d’atenció, 
perquè hem d’arribar a les deu dones que pateixen aquests abusos i aquesta violèn-
cia i aquest dolor, però també hem d’atacar allà on apareix aquesta discriminació, 
que és en l’educació. No pot ser que nanos de catorze, quinze i setze anys estiguin 
utilitzant la dona com si fos un objecte. És que és insuportable. Jo crec que això ja 
no es pot aguantar. I, per tant, li demano molta celeritat i molta força al seu Govern 
per defensar aquestes polítiques en les definicions del pressupost.

Sobre la reforma horària –i acabo–, crec que no estan fent prou. L’objectiu és 
2025. En l’àmbit laboral, organitzacions..., hi han moltes mesures, eh?, i estic en la 
seva web: clar, augment dels mecanismes per flexibilitzar la jornada laboral, incre-
ment del teletreball, reducció a un màxim d’una hora l’espai per dinar, avançament 
de la finalització de la jornada laboral. Però és que això no arriba. A mi m’agrada-
ria saber què està fent el seu departament com a líder, d’alguna manera, dins del 
Govern, d’aquestes polítiques, perquè si no arriba sobretot en l’àmbit laboral aques-
ta reducció és molt difícil que després puguem avançar en altres aspectes. I, sin-
cerament, 2025 ho veig molt a prop, i veig molt difícil que aquestes mesures, que 
m’agradaria saber si realment estan posant-se en marxa, doncs, tinguin algun èxit.

I l’altre dia parlava amb una amiga que acabava de tenir una nena, re, de dos me-
sos, i em deia: «Clar, no sé com m’ho faré, quan acabi el permís de maternitat, per-
què jo treballava de nou a vuit en un despatx d’advocats. És que jo no sé com m’ho 
faré, perquè el meu jefe vol que estigui allà sempre, quan ell hi és.» És que no po-
den ser, aquestes cultures. És que volem ser tan europeus i som tan poc europeus en 
això... I, per tant, jo crec que necessitem una actuació contundent de la Generalitat 
si volem realment modificar horaris, usos del temps, perquè tots puguem conciliar, 
passar més temps amb les famílies, passar més temps amb un mateix i fent activitats 
d’oci. I és molt important que aquestes mesures arribin.

I l’hi deia abans amb el comerç. L’1 d’agost de 2017 es va aprovar una llei, que 
era la Llei de comerç, serveis i fires; vam acordar un nou horari...

El president 

Ha exhaurit el temps, diputada.

Alícia Romero Llano

...un horari d’hivern i un horari d’estiu, per reduir, i ara tenim sobre la taula un 
augment d’aquest horari comercial. Que no dic que no hagi de ser així, segurament 
no hem de començar pel comerç, però el que sí que ha de fer el Govern és començar 
ja, de veritat, a posar en marxa accions perquè això sigui una realitat el 2025, i, per 
tant, ja es comenci a caminar.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora consellera. Un dels mo-
tius pels que vostè compareix aquí és per les seves declaracions com a consellera 
de Presidència i portaveu del Govern en roda de premsa. Ho dic perquè em sembla 
que no ha respost a cap pregunta al respecte. Jo entenc que sempre és millor intentar 
sortir a l’ofensiva contra la resta de grups que contestar, però crec que hi ha una part 
del relat que vostè ha explicat aquí que no li puc comprar.

Vostè surt en roda de premsa i denuncia una operació d’estat per un pacte a 
Barcelona, i resulta que el mes següent vostès pacten amb el PSC a la Diputació  
de Barcelona i la culpa és de la CUP. I la culpa és de que la CUP ha pactat amb el 
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PSC a Sant Cugat del Vallès i de que Esquerra Republicana ha pactat amb el PSC a 
Sant Cugat del Vallès. I jo crec que, quan un fa declaracions..., una de dues: o dema-
na disculpes i les retira, o les assumeix i assumeix la vergonya també a casa pròpia.

I, per tant, li repeteixo la pregunta: vostè creu que el pacte entre Junts per 
Catalunya i el PSC a la Diputació de Barcelona forma part de l’operació d’estat o 
de la resposta de país que demanava vostè en roda de premsa? I m’agradaria que la 
contestés, aquest cop.

En la resta de coses que vostè ha dit estem parcialment d’acord. Segurament no 
estem d’acord en com cadascú construeix els diagnòstics i en com cadascú cons-
trueix els esforços. Jo crec que fer rodes de premsa, anunciar pactes nacionals, con-
vocar conferències sobre pactes nacionals, etcètera, no és el mateix que governar. 
I crec que, en moltes de les qüestions que vostè ha comentat, no és el mateix una 
declaració de bones intencions que una agenda de país ambiciosa.

Crec que hem perdut un any com a mínim, i dic un any perquè és el que li  
correspon en aquest Govern. I hem perdut un any en qüestions que són troncals per 
a la construcció d’una agenda de país que reforci el benestar i la igualtat al nostre 
país. Jo li mencionava alguns aspectes abans: la igualtat econòmica, les polítiques 
de cura i d’igualtat de gènere, les polítiques d’educació, etcètera. I crec que hem per-
dut un any i que ho hem d’assumir. Que haurem fet moltes declaracions, que haurem 
fet moltes conferències i haurem fet molts pactes nacionals, però d’agenda de govern 
no n’hi ha hagut.

Ara venen vacances –l’hi deia abans– i tindrem un segon any per tornar a inten-
tar-ho. Espero que surti millor que l’any anterior, però penso el mateix de totes les 
negociacions de govern que s’estan fent: quan un no suma majories, sortir a l’opo-
sició a dir-li que la culpa de que no hi hagi uns pressupostos és seva crec que és 
una manca, bé, d’assumir les responsabilitats pròpies en l’acció de govern. Podrem 
tornar a intentar-ho i s’obrirà un nou període per tornar a preparar pressupostos, i 
espero que aquest cop assumeixin també la part de responsabilitat que els pertoca.

I res més. Agrair-li la seva intervenció i la seva explicació avui en seu parlamen-
tària.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup té la pa-
raula l’il·lustre diputat Carles Riera, per un temps –els ho recordo–, com a subgrup, 
de dos minuts i mig.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Consellera, vostè, a l’acabar la seva intervenció, gairebé  
ha dit: «Tots els grups s’han ofert a poder negociar els pressupostos.» Jo no l’hi havia 
dit, això –jo no l’hi havia dit. Però, miri, el que sí que li dic és el següent: nosaltres sí 
que estem disposats a assumir corresponsabilitats, compromisos, a parlar, a arribar 
a consensos, però si parlem del que hem de parlar, des del nostre punt de vista: si 
parlem de com exercim l’autodeterminació d’una manera efectiva, material, no sim-
bòlica i retòrica; si parlem de com generem sobiranies reals en aquest país –ja l’hi he 
dit abans–, de com disputem a l’Estat i a les empreses de l’IBEX 35 el control dels 
recursos públics; si parlem de drets socials de debò, i si parlem de drets civils i po-
lítics. Si és així, podem seure i podem parlar. I nosaltres estem disposats a assumir 
compromisos i responsabilitats.

Ara, si vostès el que continuen fent és convertir la Generalitat en una central de 
compres, fonamentalment, d’acord amb la doctrina més estrictament neoliberal, no 
sé sobre què podrem parlar, a l’hora d’imaginar com fer efectiva l’autodeterminació. 
És a dir, no hi haurà un país real sobre el qual autodeterminar-se, perquè vostès se 
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l’hauran venut, perquè vostès no l’hauran disputat a l’Estat o perquè l’hauran deixat 
en mans dels conglomerats empresarials.

I, miri, li vull posar, per acabar, alguns exemples del que nosaltres parlem en 
termes de la relació entre sobiranies i drets socials. Miri, el president Torra va par-
lar no només de restitució, va parlar també de recuperar aquelles lleis suspeses pel 
Tribunal Constitucional. Que ens consti, en aquests moments això està lluny de pro-
duir-se, eh? Vostès aquí no han plantejat ni tan sols conflictes competencials amb 
profunditat i de forma sistemàtica. Per tant, ens trobem que, efectivament, l’Estat 
limita la capacitat d’autogovern, però és que vostès tampoc l’exerceixen.

Ha parlat de polítiques de gènere. Vostès podrien aplicar la igualtat salarial en 
tots els contractes i subcontractacions públiques, com també ho podrien fer amb un 
salari mínim per sobre del que actualment té establert l’Estat, i no ho fan. Vostès 
podrien fer front a la lluita contra el canvi climàtic amb unes polítiques ambientals 
sòlides i que realment ens garantissin revertir aquesta situació d’emergència climà-
tica, però... No és només el Tribunal Constitucional, que limita aquestes polítiques; 
vostès continuen amb polítiques extractivistes. I, per exemple, la C-32..., la lluita po-
pular ha aconseguit aturar-ho; són vostès els que li demanen als tribunals espanyols 
que reactivin aquesta obra més que discutible des d’un punt de vista mediambiental.

Acabo, president. Polítiques d’habitatge: expropiar pisos buits, regular realment 
el lloguer, generar una política d’habitatge públic que realment ens permeti superar el  
problema de l’habitatge. Miri, no veiem que ho facin, no només perquè l’Estat ho 
limita, sinó perquè vostès no duen a terme polítiques sòlides. I, miri, creixement de 
la pobresa en un context de creixement econòmic només té una explicació: és un 
problema del poder polític. I per això nosaltres volem revertir aquesta situació des 
de polítiques d’esquerres.

El president

Ha exhaurit el temps, diputat.

Carles Riera Albert

Volem que l’independentisme sigui un referent en drets socials, en drets medi-
ambientals i en drets civils i polítics, també als ajuntaments. Si es tracta de parlar 
d’això, podrem parlar-ne de seguida que vostès vulguin.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Quería hacerle unas preguntas y unas aclaraciones. Las pre-
guntas son las siguientes. Dice usted que se van a presentar los presupuestos para el 
2020. Como deberían estar aprobados, en principio, aproximadamente en octubre 
o en noviembre, ¿qué fecha nos da usted para la presentación de esos presupuestos 
–aquí en el Parlament, no en la página web?

Luego, nos ha hablado usted de la lucha contra las fake news. Yo le quiero pre-
guntar qué opina usted de que la Unión Europea de Radiodifusión no haya admitido 
a TV3 como miembro de esa unión.

Una pregunta que le reitero es..., subvenciones. Nos ha hablado de las sub-
venciones a los medios de comunicación única y exclusivamente en catalán, nos  
ha hablado de los 7 millones de presupuesto, pero ya el ejercicio anterior y el an-
terior pasaron de los 7 a los 9, justo –justo– antes de que convocaran elecciones en 
una publicación tempranera, en el BOPC. ¿Van ustedes a ampliar esa ayuda inicial 
presupuesta de 7 millones hasta los 9 como hicieron otras legislaturas mediante una 
convocatoria extraordinaria?
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Sobre el pacto de la violencia machista, yo estoy muy de acuerdo en que hay que 
fomentar..., hay que trabajar más sobre el asunto. La realidad es que las noticias del 
día a día nos determinan que están subiendo las agresiones sexuales –esto ya viene de 
hace años–, y hay que luchar contra ello y contra la violencia machista. Pero ¿qué pla-
nes tienen ustedes con respecto a que los cinco partidos judiciales de España que más  
deniegan órdenes de protección y alejamiento estén situados en Cataluña? Es decir, 
Barcelona, un 78 por ciento; Arenys de Mar, un 79 por ciento; Granollers, un 76,7 
por ciento. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acciones tienen con respecto a esa inci-
dencia? Porque las mujeres quedan clarísimamente desprotegidas.

Y luego ha dicho usted que las guarderías, que el PP, que qué puede decir... Oiga, 
es que las competencias sobre la educación de cero a tres son de carácter autonó-
mico, y son ustedes los que dejaron de pagarla, y era su obligación. Y no se lo dijo 
una representante del Partido Popular; se lo dijo el TSJ en una sentencia donde el 
Ayuntamiento de Cornellá, que desde luego nosotros no gobernábamos..., le debían 
ustedes dinero, porque fueron los ayuntamientos, al final, a pesar de la LRSAL, 
quienes pagaron esas guarderías que ustedes no pagaban. No haga usted demagogia 
con el tema.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. 
I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, president. Re, molt ràpid. Només recordar un parell de coses arran d’al-
guns dels comentaris que han sorgit. Nosaltres coneixem molt bé com es va redac-
tar aquesta Constitució espanyola de l’any 78, en aquell despatx on només hi havia 
homes –tot eren homes–, i sabem què hi havia en el despatx del costat, qui hi havia 
en el despatx del costat –també eren tot homes.

Coneixem i patim els articles 135 i 155 de la Constitució espanyola, però també 
coneixem i patim l’article 145. Nosaltres, ja ho sap –és conegut–, volem una cons-
titució catalana, però mentrestant li demanem, arran d’aquests comentaris que han 
sorgit, que apliqui els articles 6, 12 i 50 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Que 
això és el que justifica el suport a determinades entitats i a determinades polítiques: 
6, 12 i 50 de l’Estatut d’autonomia. No ens permeten determinades coses amb l’ar-
ticle 145 de la Constitució espanyola, però tenim els articles 6, 12 i 50 de l’Estatut 
d’autonomia, que mentre no tinguem la nostra pròpia constitució s’haurien d’aplicar.

No entro a respondre a altres al·lusions directes..., bé, el president dirà que no 
han sigut al·lusions directes, jo considero que sí, ja li faré arribar la queixa en el seu 
moment, perquè crec que el tema que les ha provocat és prou greu i seriós, i, per 
tant, no hi entraré.

I, per acabar, desitjar-li molta sort a vostè i al seu equip, a tot el seu equip, que 
avui ens acompanya. I agrair-li que faci arribar el nostre agraïment, del nostre grup 
parlamentari, per la feina feta per la seva antecessora, la consellera Artadi.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Bé, també molt breu. Simplement, una acotació que abans no 
he pogut dir: agraïment per part del nostre grup parlamentari que hagi fet referència 
a l’emergència climàtica de cara al passat dia 14 de maig. Aquest és un tema cabdal 
pel nostre grup i és important també que s’hi hagi fet referència aquí, en aquesta co-
missió, i en la seva compareixença, i l’hi agraïm de manera especial.
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També li agraïm de manera especial la resposta que ens ha fet a la pregunta 
sobre quan serà possible, més que l’aprovació, la publicació de les bases del nou 
PUOSC, de 250 milions d’euros els propers cinc anys. Vostè ha dit que ahir va 
passar pel tècnic i que, per tant, en poques setmanes es passaria a l’aprovació pel 
Govern. Per tant, em sembla que és una bona notícia, en temps i forma, també, ja 
que hi ha nous mandats municipals per als propers quatre anys, per poder articular 
aquesta aprovació de la manera més ràpida possible per també condicionar en posi-
tiu el que han de ser els projectes de futur en els diferents municipis.

També posar l’accent –sembla que no s’hi hagi fet molta importància– en que 
vostè ha dit que hi ha vuit mesos de pla de govern i portem un any de govern, però 
que hi ha la voluntat de que quan fem un any de pla de govern, doncs, també poder 
retre’n comptes. Per tant, em sembla que també és un acte, diguem-ne, de voluntat 
política, el fet de manifestar públicament en la seva compareixença, en la seva pri-
mera compareixença, que al cap d’un any del pla de govern també es podrà retre 
comptes i es podran avaluar tots els indicadors i els projectes que s’han anat desen-
volupant.

Simplement això. Agrair-li la compareixença, el to. I res, que el Govern governa, 
i s’ha demostrat amb aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem a l’últim torn per part de la consellera de la 
Presidència per un temps aproximat d’uns deu minuts, si ho podem encabir tot. Té 
la paraula la consellera de la Presidència.

La consellera de la Presidència

Moltes gràcies, president. Intentaré acotar-me en el temps. Jo si vol l’hi explico, 
senyora Sierra, eh? –ara faré com vostès, ensenyar així, eh?–, l’acord de govern de 
Ciutadans, PP i Vox: «Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria 
en Andalucía, 2019-2020, entre PP, Ciudadanos y Vox.» I també ho sé dir en caste-
llà, perquè també soc bilingüe com vostè i com la majoria..., o com tothom d’aquest 
país.

Dir-li que l’apartat sisè d’aquest acord diu: «Apoyo a miembros de comunidades 
andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística», eh? I aquí 
el que diu és que en el pressupost del 2020 s’incrementarà un import de cent mil eu-
ros «en esta partida presupuestaria a la que se añadirán otros importes derivados de 
determinadas líneas de dicha normativa que no se encuentren óptimas en términos 
de eficiencia y eficacia». I el destí d’aquests diners, doncs..., són amb «el objetivo de 
que permitan sentar las bases necesarias para paliar los problemas que originan en 
los descendientes de los miembros de estas comunidades los procesos de inmersión 
lingüística».

Per tant, estaven acordant destinar cent mil euros dels impostos dels andalusos a 
combatre la immersió lingüística a Catalunya. (Veus de fons.) Per tant, vostè ha dit 
que on estava això; vostè m’ho ha preguntat, jo l’hi explico... (Veus de fons.)

El president

Diputada...

La consellera de la Presidència

En el pressupost del 2020. Jo l’hi explico.

El president

Consellera, un moment, si us plau. Diputada, li demano curositat, igual que a la 
resta de diputats. 
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La consellera de la Presidència

Sí, perquè jo he respectat el seu torn de paraula i no l’he interromput. Però, bé, 
vostès sempre solen interrompre. En tot cas, bé, contestada la pregunta, seguim.

Pel que fa al tema de l’activitat subvencionadora –i ja ho explico no només en 
resposta a un grup, sinó a tots els que n’hagin fet possibles reflexions–, doncs, dir-
los que sí, que certament aquesta activitat subvencionadora és per a la defensa i la 
promoció del català. I això es duu a terme en compliment, com bé deia el diputat 
Jové, de l’Estatut d’autonomia, eh?, que diu que «la Generalitat ha de promoure la 
comunicació i la cooperació amb altres comunitats i amb altres territoris que com-
parteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya». Per tant, res que no digui el marc 
regulador que és l’Estatut d’autonomia.

I, en concret, explicar-los que des de fa més de quinze anys els diferents governs 
han dut a terme aquesta activitat de defensa i de promoció del català a Catalunya, al 
País Valencià i al món. I, per tant, doncs, escolti’m, res fa aquest Govern que tam-
bé hagin fet altres governs que ens han precedit. En aquest sentit, dir-los que en el 
País Valencià la Generalitat valora molt positivament les activitats que desenvolupen 
diferents entitats i que repercuteixen directament en aquesta promoció de la cultu-
ra catalana i en l’enfortiment, també, dels vincles culturals i socials entre el País 
Valencià i Catalunya.

I, en el cas dels mitjans de comunicació, no cal dir que el Govern porta a ter-
me també el seu compromís en la promoció del català mitjançant diferents ajuts en 
l’àmbit de la comunicació, on tothom sap que el català juga en inferioritat de con-
dicions especialment en el sector de les empreses privades i que malauradament 
–malauradament–, i degut a la situació financera, des de l’any 2010 aquestes sub-
vencions als mitjans de comunicació s’han reduït en un 57 per cent. I tant de bo en 
el pressupost del 2020 el Govern pugui recuperar aquesta capacitat subvencionadora 
que havíem tingut l’any 2010.

Ho repeteixo, el pacte nacional contra la violència masclista: som-hi, posem-nos-
hi. Jo em vaig comprometre en aquesta ronda de contactes el mes de setembre, que 
serà efectiva, i, per tant, jo estic segura que arribarem a bon port. I «arribarem a bon 
port» vol dir que serem capaços d’assumir totes aquelles accions que duguin a terme 
el combat més ferm contra aquesta xacra que està patint la nostra societat, que és la 
violència masclista, i que malauradament i de manera continuada en tenim exem-
ples. El darrer, doncs, aquesta darrera agressió a Manresa, aquesta violació múltiple 
també a una menor, que és un fet del tot condemnable i fastigós.

Pel que fa al tema de la reforma horària, miri, des del Govern estem començant 
a dur a terme aquelles accions que han de permetre, doncs, això, canviar els usos 
del temps. Per exemple, no?, ens hem compromès a no convocar actes públics més 
enllà de les sis de la tarda; evitar sopars de representació institucional en favor d’es-
morzars o de dinars; no convocar reunions més tard de les quatre de la tarda i que 
acabin com a màxim a les sis de la tarda; garantir els drets a la desconnexió digital. 
És a dir, tot allò que des de les administracions públiques podem començar a fer, 
ja que saben que per transformar cal que primer liderem des de les administracions 
públiques per tal que després el sector privat també se sumi a aquestes iniciatives. 
I, per tant, donar exemple, fer-ne difusió i treballar perquè aquestes polítiques de 
canvi dels horaris es puguin aplicar de manera generalitzada a tot el país.

Pel que fa a la pèrdua o no pèrdua d’un any de govern, jo crec que això forma 
part de les percepcions o de les voluntats de cada formació política. Jo li puc dir que 
hi porto quatre mesos i que no és així. Que el Govern fa molta feina, que tenim uns 
compromisos ferms en els que es treballa dia a dia i de forma intensa, i que les ac-
cions de govern no es mesuren només per l’aprovació o no aprovació de lleis, perquè 
no passa tot per l’aprovació de lleis, sinó que passa per aquesta acció de govern, que, 
l’hi reitero, de manera intensa s’està duent a terme dia a dia.
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Pel que fa als temes de les polítiques d’habitatge, només dir-li una cosa. Fa no 
sé si dues o tres setmanes, doncs, es va portar aquí al Parlament de Catalunya un 
decret que regulava els preus del lloguer, probablement amb les seves mancances i 
les seves virtuts –probablement–, però teníem zero i allò ens obria una porta, i con-
tinuem tenint zero. Era un decret que ens permetia combatre o començar a treballar 
la regulació dels preus de lloguer, tenint en compte que en el nostre país, Catalunya, 
hi ha hagut de mitjana un increment del 30 per cent del preu de lloguer i a la ciutat 
de Barcelona aquest increment arriba fins al 39, 40 per cent, i, per tant, calia comen-
çar a prendre mesures.

I aquest Govern tenia la voluntat de començar a prendre mesures en matèria de 
regulació dels preus de lloguer, però cap dels seus grups parlamentaris va voler do-
nar suport al Govern en aquesta primera iniciativa que ens permetia regular aquest 
preu de lloguer, a més a més –jo penso–, una acció del tot necessària en el nostre 
país vistos els preus en els que estan els lloguers, tenint en compte que vivim en un 
entorn d’un mercat lliure. Era una oportunitat. Jo espero que les properes setma-
nes..., la voluntat d’aquest Govern és tornar-ho a portar, que puguem trobar un inter-
locutor a l’altre costat que vulgui parlar, que vulgui fer front de manera realista en 
aquesta regulació dels preus del lloguer.

Pel que fa, doncs, al tema de les escoles bressol, jo el que li puc dir és que dir 
que el Govern del Partit Popular l’any 2012 va deixar a zero euros les subvencions 
en educació de zero a sis anys no és fer demagògia, és explicar la veritat. I, per tant, 
expliquem la veritat, i evidenciem-la.

I res més. Ara sí, doncs; com que abans m’he passat, ja ho deixaria aquí. Gràcies, 
president. Gràcies, diputades i diputats, per les seves aportacions. Resto a la seva 
disposició, com he dit al principi. I, per tant, els propers dies ens continuarem  
veient.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per què em demana la paraula, senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Per contradiccions, si us plau.

El president

Quina contradicció?

Sonia Sierra Infante

Perquè el que m’ha respost la consellera no té absolutament res a veure amb el 
que jo li he preguntat.

El president

Trenta segons.

Sonia Sierra Infante

Sí. Jo li he preguntat en quina pàgina del pressupost del 2019 –hi insisteixo, 
s’aprova demà– estan les partides en contra de la immersió lingüística. I vostè em 
llegeix una nota de premsa amb logos de partit, i no cap pressupost. Que, com vostè 
bé sap, el pressupost d’Andalusia porta (veus de fons) –no m’està escoltant– el logo 
de la Junta d’Andalusia. Jo li he demanat en quina pàgina del pressupost i en qui-
na part de la memòria d’activitats d’un pressupost que encara no s’ha aprovat, que 
s’aprovarà demà, hi ha...

El president

Diputada, trenta segons.

Sonia Sierra Infante

...cap partida dedicada a acabar amb la immersió lingüística. I, ja per acabar, el 
que vostè ha llegit...
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El president

Diputada, ha exhaurit el temps.

Sonia Sierra Infante

...que no és del pressupost, tampoc són activitats per acabar amb la immersió.

El president

Tenia trenta segons per una contradicció. (Veus de fons.) Diputat, aquí qui ges-
tiona els temps és aquest president. I, consellera, amb tot el respecte del món, qui 
gestiona aquesta presidència soc jo i no la qui està fent –en aquest cas, és vostè– la 
compareixença. 

Dit això, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, donar-los les gràcies tant 
a vostè com als membres que l’acompanyen del seu departament, el senyor Víctor 
Cullell, secretari del Govern, i la senyora Meritxell Masó, secretària general de la 
Presidència. Igual que, a l’honorable senyora Meritxell Budó, agrair-li la comparei-
xença que ha tingut.

Si m’ho permeten, suspendrem la sessió durant cinc minuts per poder acomiadar 
la presidenta. Gràcies. (Veus de fons.) Perdonin, no per acomiadar... Farem un recés 
de cinc minuts abans de començar el torn de preguntes, tal com ha demanat el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i un minut i es reprèn a tres quarts d’una 

i catorze minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals. 

Preguntes al Govern acumulades relatives al Consell per la República
311-00713/12 a 311-00718/12 i 311-00722/12 a 311-00730/12

Passaríem al segon punt, que són les preguntes orals a respondre pel Govern en 
comissió, i començaríem pel bloc V. Els vull recordar que el temps estipulat –que 
ho vàrem també traslladar als diferents grups parlamentaris– per a cada bloc és  
el temps que competeix a la pregunta i la repregunta, vull dir, s’han de repartir 
aquest temps per preguntar i repreguntar.

Dit això, passaríem al primer bloc, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Eren del diputat Ferran Pedret, i, en aquest cas, les preguntarà la diputa-
da Alícia Romero, per un temps estipulat total de deu minuts. Pot començar, dipu- 
tada.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. De nou, gràcies, consellera. La veritat és que aquestes pre-
guntes, moltes d’elles..., algunes són del juny i altres de l’octubre del 2018, és a dir 
que... Clar (l’oradora riu), em sap greu, perquè això va tan tard que a vegades són 
una mica extemporànies. Però, en tot cas, li diré que la senyora Artadi ens va res-
pondre per escrit a alguna de les preguntes, però va ser tan concisa que ho va fer en 
una frase, i potser avui ens en pot explicar alguna cosa més.

En tot cas, el president de la Generalitat en el debat d’investidura va dir exacta-
ment, eh?, va afirmar: «Arrenca la legislatura...», «i d’aquí la importància...», «ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes aquí i  
a l’exili: l’Assemblea de Càrrecs Electes, a l’interior, i el Consell per la República, a  
l’espai lliure d’Europa». Això va dir ell. Ens va semblar rellevant, perquè estava 
parlant de dos òrgans..., no sabem si tenen algun encaix institucional. Hem vist, evi-
dentment, amb el pas dels mesos, que s’han creat des de fora de la Generalitat, però 
a mi m’agradaria fer-li algunes preguntes perquè això es confirmi.
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És a dir, aquests òrgans..., parlo del Consell per la República, en tot cas, i l’altra 
pregunta la faré sobre l’Assemblea de Càrrecs Electes, per no barrejar-ho. Sobre el 
Consell per la República, hi ha alguna partida en el pressupost...? O pensen vostès 
en el pressupost del 2020 finançar el Consell per la República a càrrec d’algun dels 
departaments de la Generalitat? Aquesta seria una pregunta, sobre el finançament.

Tenen vostès algun mecanisme dins del Govern o el Departament de Relacions 
Institucionals amb aquest Consell per la República? Pretén el Govern atribuir a 
aquest consell cap funció executiva o potestat reglamentària que l’article 68.1 de 
l’Estatut reserva al Govern de la Generalitat? Pretén atribuir alguna de les funcions 
que l’Estatut també atribueix al Govern a aquest Consell per la República?

És a dir, ens preocupa que aquest Consell per la República... Tot i que no s’ha 
creat, com ens va dir la consellera Artadi, i que orgànicament no depèn del Govern 
de la Generalitat, volíem saber si vostès hi estableixen algun tipus de relació insti-
tucional, si estan pensant en establir algun tipus de finançament a càrrec del pres-
supost de la Generalitat i si pensen atribuir-li funcions o funcions establertes a 
l’Estatut al Govern de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Seria el torn per respondre per part de la consellera.

La consellera de la Presidència

Bé. Doncs, responent a les seves preguntes, diputada, dir-li que el Consell per 
la República és una institució privada, eh?, i, per tant, li puc dir que no consta cap 
òrgan ni unitat adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que s’ano-
meni Consell per la República, com tampoc existeix cap expedient de subvenció de 
finançament a aquesta institució privada.

Per tant, jo li puc garantir que aquest òrgan no rep, doncs, ni un euro públic i que 
es finança amb aportacions voluntàries i solidàries de molts ciutadans i moltes ciu-
tadanes de Catalunya que, una vegada més, demostren el seu grau de compromís i  
col·laboració. Per tant, no hi ha prevista aquesta despesa des dels pressupostos de  
la Generalitat, i, per tant, no hi ha cap partida que sigui per finançar, per subvencio-
nar ni per fer cap col·laboració econòmica amb el Consell per la República.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula al senyora Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Bé. Només per dir-li que no m’ha respost a la pregunta de si el Govern pretén 
atribuir-li alguna funció de les que té el Govern de la Generalitat. En tot cas, m’ha 
dit que no hi ha cap partida, però m’agradaria que ens digués si té previst que n’hi 
hagi en el futur, és a dir, en el pressupost que presentin per al 2020.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Moltes gràcies, president. Doncs no –jo em pensava que sí que la hi havia con-
testat, eh?–, no hi ha previst en aquest pressupost 2020 que es destini cap euro pú-
blic a donar subvencions o a finançar d’alguna manera el Consell per la República.

Dir-li que és un organisme..., bé, és una institució privada, com molts organismes 
de debat o col·laboració que existeixen i que existiran a diferents nivells, no? Per tant, 
en aquest sentit, ho repeteixo, és una entitat privada, el Consell per la República, una 
institució que està formada..., que hi ha moltes persones del nostre país, doncs, que 
han decidit formar-ne part. Però, no obstant això, no hi ha cap vinculació directa amb 
el Govern de la Generalitat o amb el finançament dels pressupostos de la Generalitat.
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El president

Moltes gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives a l’Assemblea de Càrrecs 
Electes

311-00707/12 a 311-00712/12, 311-00719/12 a 311-00721/12 i 311-00731/12 a 

311-00736/12

Passaríem, doncs, al segon bloc de preguntes, que fa referència a l’Assemblea 
de Càrrecs Electes de Catalunya. I, per preguntar, té la paraula la il·lustre diputada 
Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies. En aquest cas, voldria fer-li unes preguntes sobre l’Assemblea de Càrrecs 
Electes, que es va també posar en marxa. Crec que aquesta associació la va crear 
l’AMI; com a mínim la va impulsar l’AMI, aquesta Assemblea de Càrrecs Electes. 
És important, perquè el president Puigdemont parlava d’ella en alguna ocasió com 
amb la que es podia sustentar la seva investidura. I, per tant, a nosaltres ens sem-
bla rellevant que una persona que ha sigut president de la Generalitat –i que ho serà 
sempre, no?, com tots– vulgui sustentar una investidura amb una associació que no 
té les atribucions ni les funcions establertes per l’Estatut per fer aquestes funcions. 
La veritat és que ens preocupa una mica.

I, per tant, li volíem demanar a vostè, doncs, quin és el capteniment que té el 
Govern, no?, davant d’aquesta associació; quina és la relació que estableixen amb 
ella, com li he comentat també abans amb relació al Consell per la República. I, més 
enllà de si tenen relacions econòmiques o institucionals, si també vostès tenen pen-
sat atribuir-li algunes funcions de l’Estatut, com semblava apuntar en aquell mo-
ment el president Puigdemont.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Gràcies, president. Diputada, dir-li que l’Assemblea d’Electes és una plataforma 
que certament es va impulsar per l’Associació de Municipis per la Independència, que  
aquesta assemblea està formada per càrrecs electes del nostre país –estem parlant 
d’alcaldes, alcaldesses, regidores, diputats, diputades del Parlament, diputats del 
Congrés, senadors i eurodiputats–, però, dit això, també li puc dir que no ens consta 
ni cap òrgan ni cap unitat adscrita com a assemblea d’electes a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, eh?

Per tant, ni hi està adscrita ni està duent a terme funcions que són de compe-
tència pròpia de la Generalitat o del Parlament, ni hi ha un finançament previst per 
desenvolupar les seves tasques.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula la diputada.

Alícia Romero Llano

Sí. Segons ens consta, un terç dels electes que hi ha a Catalunya, entre els àmbits 
local, comarcal, provincial o nacional, formen part d’aquesta assemblea, no?, però 
algunes declaracions, com li deia, ens preocupen. Nosaltres volíem saber si han es-
tablert vostès alguna col·laboració institucional amb aquesta assemblea, i, per nos-
altres, el que és més important, si defensarà el Govern la posició institucional del 
Parlament de Catalunya davant un intent que pugui fer aquesta assemblea, doncs, 
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d’atribuir-se les funcions, atribucions que tenim el Parlament, segons l’Estatut ens 
ha donat.

Per nosaltres és molt important que el Govern defensi la posició institucional del 
Parlament, perquè sovint la veiem minvada i a vegades fins i tot desprestigiada, per 
desgràcia. I creiem, doncs, que és important, això: saber si ho defensarà, el Govern, 
i saber si hi han alguns elements de col·laboració institucional entre l’Assemblea de 
Càrrecs Electes i el Govern, més enllà de que ha dit que no està finançada, però sí 
que ens interessaria saber si hi ha algun vincle institucional entre aquesta assemblea 
i el Govern de la Generalitat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Bé; moltes gràcies, president. Diputada, dir-li que, ho repeteixo, l’Assem-
blea d’Electes sorgeix a dins d’una iniciativa de l’Associació de Municipis per la 
Independència, i, per tant, no és una iniciativa ni del Govern ni del Parlament de 
Catalunya. Dir-li que nosaltres també compartim la preocupació que d’altres, com 
vostè manifestava, es vulguin o es puguin atribuir funcions d’aquest Parlament. 
Comparteixo aquesta preocupació, perquè la representativitat dels ciutadans tenim 
molt clar també des del nostre grup polític que està reservada al Parlament, i, per 
tant, en aquest sentit ha de ser respectada.

De fet, ens preocupa, perquè això tampoc està passant. El fet de tenir uns dipu-
tats suspesos i alterar així la majoria de la cambra, majoria que resulta dels vots dels 
ciutadans, no respecta ni aquest Parlament ni la democràcia que es va expressar a 
les urnes. I, per tant, en aquest sentit també manifestar la nostra preocupació per-
què d’altres vulguin segrestar les funcions que competeixen a aquest Parlament –en 
aquest cas, el Tribunal Constitucional o qui li pertoqui– amb total impunitat, no?

Però dir-li que, en aquest sentit, reconduint la pregunta al que vostè deia, no és el 
cas de l’Assemblea d’Electes, que, tot i que hi han molts electes –un terç dels electes 
d’aquest país són moltes persones, eh?– que hi estan inscrits, en cap moment s’ha 
posat en funcionament ni està funcionant com a òrgan de decisió en el nostre país. 
I això no requereix, per tant, cap altra acció ni explicació.

El president

Gràcies, consellera.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció 
Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan 
Fuster per la compra de l’edifici El Siglo

311-00474/12

Passaríem, doncs, al tercer bloc de preguntes, que fa referència a l’edifici El 
Siglo, i pregunta el diputat Matías Alonso. Té la paraula l’il·lustre diputat per un 
temps màxim de dos minuts i mig aproximadament, ja que es tracta d’una sola pre-
gunta.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bon dia, consellera. Li faig una pregunta sobre un 
tema, diguem-ne, intemporal que sembla totalment vigent, però. La pregunta té a 
veure amb dues associacions privades radicades a la Comunitat Valenciana, on des-
envolupen gairebé tota la seva activitat, ambdues vinculades al mateix personatge, 
el senyor Eliseu Climent, i la seva família més directa.
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La Generalitat de Catalunya està subvencionant en la seva totalitat el préstec hi-
potecari que tenen subscrit per l’adquisició d’un edifici de gairebé tres mil metres 
quadrats situat al carrer San Fernando, 12, de València. Des del 2008 el Govern 
de la Generalitat –primer el senyor Montilla, amb el tripartit, després els senyors 
Mas i Puigdemont– ha donat, mitjançant subvencions directes i sense concurrèn-
cia pública, a ambdues associacions més de 6 milions sis-cents mil euros. El seu 
Departament de la Presidència, consellera, seguirà atorgant subvencions directes a 
ambdues associacions sense concurrència pública per pagar la hipoteca d’adquisició 
de l’edifici El Siglo, ara anomenat «Octubre»?

El president

Moltes gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Dir-li que les polítiques que desenvolupa la Generalitat de Catalunya per donar 
compliment, com he dit abans, en la meva intervenció, al mandat de l’Estatut d’au-
tonomia es concreten en el suport a diferents iniciatives que es duen a terme en al-
tres territoris de parla catalana fora de Catalunya. És el cas, doncs, d’Acció Cultural 
del País Valencià i de la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster. Per tant, és 
mandat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya donar suport a aquestes polítiques de 
preservació i de suport de la llengua catalana.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula l’il·lustre diputat Matías 
Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Ambas asociaciones han recibido cuantiosísimas subvencio-
nes, también de manera directa, y sin concurrencia pública, para el desarrollo de sus 
actividades de índole llamémosle «cultural», sí, aunque en Valencia hay quien les 
daría otro calificativo, a las actividades.

Mire, consellera, el señor Climent, con los sucesivos gobiernos de la Generalitat 
de Catalunya, ha hecho el negocio del siglo, nunca mejor dicho. Solo desde 2008 
ha recibido donaciones directas y discrecionales sin concurrencia pública de más 
de 10 millones de euros. Así cualquiera asume riesgos empresariales, porque am-
bas asociaciones nutren de recursos económicos a empresas satélite regentadas por 
familiares directos del señor Climent. Lo dicho, el negocio del siglo, y no solo en 
octubre, cada día, contando con el colchón donado por los sucesivos gobiernos de la 
Generalitat de Catalunya. I parece que ustedes «ho tornaran a fer».

El Tribunal de Cuentas lo tiene claro: «No puede considerarse ajustada al orde-
namiento jurídico, sin un adecuado respaldo legal, la subscripción de convenios con 
particulares que impliquen la concesión de ayudas singulares o, en general, un trato 
privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos por cuanto por su propia natu-
raleza excepcionan el principio de igualdad ante la ley.» Su política de donaciones 
arbitrarias a las asociaciones del señor Climent es –diguem-ho clar– una política 
corrupta. La hemos denunciado ante fiscalía. La fiscalía está investigando, porque 
ha visto, en la denuncia que hemos presentado, indicios claros de conductas ilícitas 
por parte del Govern de la Generalitat.

Fili prim, consellera; dejen de malversar los recursos públicos, que tienen dueño: 
los ciudadanos de Cataluña, que los aportan a través de sus impuestos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la consellera, per respondre.

La consellera de la Presidència

A veure, l’immoble El Siglo va ser adquirit per les entitats Acció Cultural del 
País Valencià i per la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, no?, amb l’objec-
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tiu de disposar d’un immoble que pogués ser alhora seu social i un espai on poder 
organitzar i presentar les diferents activitats que donen visibilitat al projecte de pro-
moció de les relacions entre territoris de parla catalana en els àmbits socials, cultu-
ral i acadèmic, i a la realització de diferents activitats dins d’aquests àmbits. Per 
tant, la concessió d’una subvenció per al finançament de la quota anual del préstec 
hipotecari de la compra de l’edifici El Siglo entenem que s’emmarca dins d’aques-
tes polítiques de foment, i no d’inversió pública, no? I, per tant, la subvenció de la 
Generalitat destinada al pagament del préstec hipotecari signat per aquestes entitats 
no s’inicia d’ofici, sinó que es fa a instància de les entitats interessades.

Però també li puc dir que no hi ha actualment cap expedient pluriennal vinculat 
a aquest fet. És a dir, la decisió es pren en cada exercici i es pren en funció de la sol-
licitud presentada i de les disponibilitats pressupostàries. (Veus de fons.) I, en con-
seqüència, no es pot considerar que l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi cap sobrecost, amb aquesta actuació.

El president

Diputat... Diputat, demanaria silenci mentre intervé la consellera. (Pausa.) 
Gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives als mitjans de comunicació 
estrangers

311-00460/12 a 311-00466/12, 311-00472/12 i 311-00473/12

Passaríem, doncs, al bloc IV –al bloc IV–, que fa referència als mitjans de comu-
nicació estrangers. I en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula, per 
preguntar, la senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Si per parlar i fomentar el català et paguen la hipoteca de  
casa teva, jo crec que serem una bona colla, els que ens apuntarem a aquest pla  
de la Generalitat per fomentar el català...

Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, va alertar que la lliber-
tat de premsa s’ha vist molt negativament afectada arran del procés independentista, 
i, a més, va subratllar que l’últim trimestre de 2017 figura entre els més negres de la 
història democràtica. En aquest informe es responsabilitza Josep Maria Piqué, que 
en aquell moment era el director de Comunicació Exterior del Govern, de –cito– 
«ciberassetjament i assenyalament a periodistes no alineats editorialment amb l’ano-
menat “procés”».

Segons aquest informe –i torno a citar textualment– «aquesta forma de posar el 
periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una 
constant a Catalunya que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte terri-
torial» –fi de la cita. I també assenyala que entre el setembre i l’octubre del 2017 la 
situació catalana –torno a citar literalment– «ha situat els professionals dels mitjans 
catalans i enviats a Catalunya davant de situacions tan problemàtiques com intole-
rables».

Les meves preguntes són: per què es va assenyalar periodistes internacionals?, 
per què s’ha assenyalat aquells periodistes no alineats amb el procés? I quin és el 
capteniment de la Presidència enfront l’actitud de Josep Maria Piqué, denunciada 
per Reporters sense Fronteres?

En la misma línea, en el libro En el huracán catalán, la periodista francesa 
Sandrine Morel afirma –y vuelvo a citar literalmente–: «La realidad es que la úni-
ca ocasión en que se me amenazó con censurarme fue el día en que un responsable 
de prensa de la Generalitat me soltó: “Si compramos dos páginas de publicidad a  
Le Monde, tus jefes te dirán qué debes escribir.” Al ver mi indignación, se disculpó, 
añadiendo: “Bueno, así funcionan las cosas.”» Esto es de la página 17.
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La periodista francesa también afirma que «el director de Comunicación Exterior 
de la Generalitat, Josep Maria Piqué» –vuelve a salir el mismo nombre– «incluyó a 
los corresponsales en una lista de difusión para enviarnos todo lo que a su juicio nos 
ayudaría a entender la actualidad catalana desde la perspectiva del Gobierno auto-
nómico. La Generalitat aprovechaba esta línea directa con los corresponsales para 
indicarnos aquello que deberíamos o no deberíamos escribir» –fin de la cita.

Y, después, añade que un director de Comunicación –vuelvo a citar textualmen-
te– «me boicoteó durante un tiempo por haber retuiteado el informe de Reporteros 
sin Fronteras acerca de las presiones de la Generalitat sobre los periodistas, y me 
dijo que tuviera cuidado con lo que escribía en Twitter si no quería perder fuentes» 
–fin de la cita.

Es decir, que amenazó a una periodista francesa por difundir el informe de 
Reporteros sin Fronteras sobre el que le acabo de hacer una serie de preguntas,  
que espero que me conteste, porque, como no he tenido suerte en la comparecen-
cia, que no me ha contestado ni una..., bueno, una, y no me respondía a lo que yo le 
preguntaba.

Parece ser que este informe les hizo mucho daño; es más, estoy convencidísima 
–a ver si acierto– de que usted se va a alinear con el ese director de Comunicación 
y va a intentar desprestigiar el informe, cuando me responda.

Mis preguntas sobre las afirmaciones de la periodista francesa son: 
Uno: ¿qué medidas se han tomado ante la mala praxis del señor Josep Maria 

Piqué?
Dos: ¿han averiguado el nombre del resto del personal de la Generalitat que 

presionó a corresponsales extranjeros que cita la periodista francesa?
Tres: ¿quién es el responsable último de las presiones a corresponsales extranje-

ros, ya que han sido realizadas por personal de la Generalitat, según afirma ella, y, 
que yo sepa, nadie la ha denunciado, nadie la ha desmentido?

Y cuatro: ¿qué medidas está tomando el Gobierno de la Generalitat para garan-
tizar el trabajo libre de los periodistas?

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Bé. Doncs, certament, l’any 2017 va ser el més negre o un dels més negres de la 
història de la recuperació de la democràcia al nostre país. De fet, és l’any en què es 
produeixen els empresonaments de dos líders socials, com són Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, i bona part del Govern o ha de marxar a l’exili o és empresonada. Per tant, 
certament, comparteixo amb vostè l’afirmació que va ser el més negre de la història 
de la democràcia, l’any 2017.

A partir d’aquí, de tots aquests fets que vostè està denunciant, permeti’m que li 
digui que no en tinc constància.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula la diputada.

Sonia Sierra Infante

Gracias. Es increíble. Se puede llegar a ser consellera de la Presidencia viviendo 
en una burbuja y no leyendo los informes que hacen Reporteros sin Fronteras, no 
leyendo libros de periodistas extranjeros sobre el procés, donde se cita a miembros 
del anterior Gobierno, que, en muchos casos, siguen de una manera u otra vincula-
dos a este Gobierno, porque otra cosa no, pero el nacionalismo, desde luego, como 
fuente de ingresos y como fuente de enchufes para trabajos y altos cargos, es inme-
jorable.
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Mire, la afirmación no es mía, la afirmación es de Reporteros sin Fronteras. Y sí, 
es que estamos de acuerdo, realmente fue un período negro. Pero fue un período 
negro ¿por qué? Porque se saltaron las leyes, porque aquí el 6 y el 7 de septiembre 
pisotearon los derechos de la mayoría de los catalanes representados por sus cargos 
electos. Y, bueno, todos somos mayorcitos; si uno infringe la ley, una de las conse-
cuencias es que puedes acabar en la cárcel.

Lo del exilio..., a mí, pues, la verdad, me da un poquito de apuro, que utilicen 
esa palabra, porque estuve durante muchos años en un grupo de investigación sobre 
el exilio y he conocido a exiliados republicanos de verdad, y esas fiestas que se pe-
gan en Suiza, ¿verdad?, con grandes cenas, señora consellera, eso no es propio de 
un exilio, ¿eh?

No solo esta periodista francesa, ha hablado. También ustedes han intentado des-
prestigiar el informe de Reporteros sin Fronteras..., bueno, usted ha hecho un «no 
sabe, no contesta», pero otros compañeros suyos sí lo han intentado desprestigiar, y 
han dicho que una periodista alemana lo negó, cosa que, por cierto, no es cierta. Lo 
que dice la periodista alemana –cita en el informe de Reporters sense Fronteres– 
es: «Por parte de un representante institucional sí hay un afán propagandístico muy 
marcado, vía mensajes de WhatsApp, recomendando artículos y, en algún caso, no-
menclatura correcta –por ejemplo, diferenciar bien entre “policía catalana” y “po-
licía española”».

Mire, yo le doy total credibilidad, y lo que ella hizo no fue negar el informe de 
Reporteros sin Fronteras, insisto, ella nunca ha negado no haber hecho esta cita; ella 
lo que dijo es que no le gustaba el título y, sobre todo, que no le gustaba la inter-
pretación que se hizo después, en un artículo. Se lo dijo por Twitter a la autora del 
artículo y la autora del artículo le dijo que tenía razón y lo rectificó; pero de un artí-
culo, no del informe de Reporteros sin Fronteras, como han intentado desprestigiar 
compañeros suyos.

No tengo suerte, hoy, ni en las sesiones de control. Usted no responde jamás a 
mis preguntas. Ahora no tiene la excusa de la lengua, se escuda en un «no sabe, no 
contesta». Pues a mí me parece bastante grave, que usted haya llegado a consellera 
de la Presidencia sin saber que en el anterior Gobierno nacionalista se estuvo presio-
nando a periodistas extranjeros. Y no es que lo diga yo, es que lo dice un informe de 
Reporteros sin Fronteras, que ustedes o bien dicen –como usted ahora– no conocer 
o que sus compañeros se han dedicado a desprestigiar.

La libertad de prensa es fundamental en una democracia; espero que ustedes sean 
capaces de entenderlo. Igual que espero que sean capaces de entender que hay que  
cumplir las leyes –porque, si no, luego, tiene consecuencias bastante nefastas–  
y que puedan colaborar a que realmente exista una libertad de prensa, y que conde-
nen, como hacemos nosotros, cualquier tipo de agresión a periodistas. Nosotros las 
condenamos siempre, y condenamos también, por supuesto, los ataques a las sedes 
de Catalunya Ràdio y de Crónica Global; sin embargo, y desgraciadamente, muchos 
nacionalistas son bastante selectivos con qué ataques a los periodistas condenan y 
cuáles no.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Sí; gràcies, president. Reitero que del fet que està denunciant no en tinc constàn-
cia. Del que sí que tinc constància és de com actua l’actual Govern amb els perio-
distes, i, per tant, jo em remetré a les preguntes que ens faci amb relació a l’actual 
Govern i a les accions que duem a terme amb els periodistes.
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I, per tant, escolti’m, reitero que d’això que vostè està denunciant no en tinc 
constància. Suposo que els seus antecessors, doncs, devien preguntar-ho a l’anterior 
Govern.

El president

Moltes gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la col·laboració de Pilar 
Rahola a TV3

311-00187/12 a 311-00190/12

Passaríem, doncs, al bloc cinquè, que fa referència a col·laboradors de TV3. I en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula, per preguntar, la diputada 
Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. Me gustaría, como el resto de compañeros, agradecer-
le a usted sus respuestas, pero como no hay manera de que me responda absoluta-
mente nada..., lo intento una vez más, a ver si tengo suerte.

TV3 es la televisión autonómica más cara de toda España. Por cierto, reitero lo de  
«autonómica», porque ustedes han intentado que sea una televisión nacional, pidie-
ron el ingreso a la Unión Europea de Radiodifusión y ¿qué les dijeron? «Oiga, no, 
que es que ustedes son una región; no pueden estar, porque aquí solo están los paí-
ses.» Y entonces dijeron: «No, pero fíjense en Gales y Escocia.» Y les contestaron: 
«Sí, claro, porque Gales y Escocia son una nación de un estado compuesto, como es  
el Reino Unido, y ustedes son una región de España.» Esto no lo digo yo, ¿eh?; esto 
lo dice la Unión Europea de Radiodifusión. Entonces, yo hablo de «televisión auto-
nómica», porque es la nomenclatura que aquí utilizamos; en el caso de Europa ha-
blan de «televisión regional», que yo creo que es más o menos lo mismo.

Bueno. Insisto, es la televisión autonómica más cara de toda España, y tiene un 
presupuesto de 230 millones de euros al año. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Torra 
nada más llegar al Gobierno? Pues regalarle 20 millones extras a TV3. No 20 mi-
llones a educación o a sanidad o a servicios sociales, no, no; 20 milloncitos para 
engrasar la máquina de propaganda política. (Veus de fons.) Sí, sí, el IVA les vino 
estupendamente, pero el caso es que 230 millones... (Veus de fons.) Es lo que con-
testan siempre...

El president

Diputada, si us plau. De la mateixa manera que els he advertit diferents vegades, 
demanaria també a la compareixent que tinguéssim respecte quan intervé la dipu-
tada. Gràcies.

Sonia Sierra Infante

El caso es que, con IVA o sin IVA, 230 millones más 20 extras, 250 millones. 
Y ¿en qué se va ese dinero? Pues básicamente en sueldos: 164 millones de euros en 
sueldos. Eso es más de lo que dedican Atresmedia –es decir, Antena 3 y La Sexta, 
por un lado– y Mediaset –que es Tele5 y Cuatro, por otro. Con ese dinero en suel-
dos, uno se imagina, pues, que tienen personal en plantilla más que suficiente y que 
no es necesario contratar a nadie más. Pues no, porque ahí tenemos prácticamente 
cada día de la semana –no sé qué hemos hecho los catalanes para merecer esto– a 
Pilar Rahola pontificando desde Tot es mou y Preguntes freqüents.

¿Cuánto nos cuesta tener a la señora Rahola pontificando prácticamente todos los 
días de la semana? Me gustaría que me diera cifras –pueden ser mensuales o anu-
ales, en las preguntas creo que ponía «mensual»–, por un lado, por el Tot es mou y, 
por otro lado, por Preguntes freqüents.

Gracias.
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El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la consellera.

La consellera de la Presidència

Gràcies, president. Com sempre, les seves obsessions: la llengua, l’escola i TV3, 
no?, els pilars de la immersió lingüística i de la cohesió d’aquest país. És reiteratiu; 
cada vegada..., TV3, llengua i escola. Per tant, doncs, escolti’m, jo l’hi repetiré tan-
tes vegades com calgui, cada vegada que m’ho pregunti: la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals és l’ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audio-
visuals de la Generalitat de Catalunya, i actua amb plena autonomia funcional res-
pecte de l’Administració a la qual està adscrita.

I, per tant, escolti’m, el consell de govern de la corporació té entre les seves fun-
cions aprovar els comptes, els avantprojectes de pressupost de la corporació i de les 
seves empreses filials, i aprovar també els criteris de programació dels seus mitjans de  
comunicació. Per tant, l’actuació de la corporació respon, com a òrgan extern, da-
vant de la comissió de control del Parlament i també davant del Consell de l’Audio- 
visual de Catalunya. Per tant, qualsevol pregunta que vulgui fer..., jo els convido 
que, en el marc d’aquesta comissió de control parlamentari, doncs, puguin fer les 
seves observacions i les seves preguntes pertinents. Jo reiteraré la plena autonomia 
funcional respecte de l’Administració a la qual està adscrita.

El president

Gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula la diputada.

Sonia Sierra Infante

Gracias. Bueno, usted no tiene por qué saberlo, evidentemente, porque no tiene 
por qué conocer las labores de una diputada rasa, como es mi caso, pero es que re-
sulta que soy la portavoz de Educación y también estoy en la Corporación de Medios 
Audiovisuales, y, además, también estoy en la CAI; normal que pregunte por estos 
temas. Parece que a usted le molesta, y a mí me da igual que le moleste o no.

Lo que me gustaría es que algún día me contestara algo, pero es que no hay ma-
nera de que me conteste absolutamente nada. No sé, no quiero pensar que sea una 
manía personal –espero que no, por supuesto–, pero conteste a algo de lo que le pre-
gunto, por favor. No he conseguido ni una sola respuesta suya. Tiene el récord. Con 
otros consellers logro que algo me contesten; usted, nada. Usted imagino que tiene 
órdenes muy estrictas de no salirse de lo que le han escrito sus asesores, porque lue-
go acaba siendo trending topic (veus de fons), lo cumple a rajatabla y, oiga, no hay 
absoluta manera. Si no se corresponde lo que yo he preguntado con lo que le han 
escrito sus asesores, pues, no me contesta.

Y, mire, antes le decía que hacía bastante gracia, cuando hablaban del eix de 
la transparència..., pero si no contestan nada, si no hay manera de saber ni de las 
agendas de estas personas que tienen enchufadas por ahí, por el resto del mundo, y 
no hay manera de saber cuánto cobra la señora Rahola por pontificar desde la televi-
sión pública. Que otra pregunta que le puedo hacer es: ¿se puede saber qué aporta a 
los catalanes tener a esta señora pontificando...? Por cierto, fábrica de fake news que  
también es un contento; luego ustedes hablan de intentar combatir las fake news, 
pues..., comencin per casa, no?, comencem una mica. ¿Qué aporta esta señora, 
desde su atril de la televisión pública, a los catalanes? ¿No tienen a nadie más en 
plantilla?

Gracias.

El president

Ha exhaurit el temps, diputada. Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula la 
consellera.
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La consellera de la Presidència

Sí; gràcies, president. Jo, de veritat, ho repeteixo, escolti’m, no sé quin model  
de televisió pública els agradaria tenir, a vostès. A nosaltres ens agrada un model de  
televisió que sigui independent, que sigui plural... Bé, vostès el que voldrien és tan-
car-la, certament. Vostès voldrien veure TV3 tancada. De fet, és una de les seves 
raons d’existir, tancar TV3, i, per tant, vostès seguiran amb la seva cançó, de mane-
ra repetitiva, de manera reiterada, a tots els llocs on tinguin micro, perquè l’única 
voluntat seva és tancar TV3.

Doncs miri, nosaltres no. Nosaltres la volem lliure, la volem independent, la vo-
lem plural i la volem professional, i amb uns índexs d’audiència que, precisament, ho 
avalen, i ho avalen per tots aquests criteris que li he exposat amb anterioritat. Vint-
i-tres mesos seguits sent líder d’audiència, són les dades que tenim, a TV3.

I miri, sap què? Que nosaltres, el Govern, no decidim les persones que partici-
pen..., els opinion makers que hi han a les televisions. Escolti’m, el Govern –no sé 
com explicar-li, a vostè, perquè vostè no entén aquesta manera de funcionar inde-
pendent, no forma part de la seva cultura política, òbviament– no exerceix cap tipus 
de control polític sobre els mitjans públics ni sobre els professionals que hi treba-
llen o van allà com a opinadors. I la garantia d’això, precisament, recau en l’èxit del 
nostre model.

Per tant, escolti’m, vostès mateixos no deixen de caure en les seves contra- 
diccions. Vostè mateixa, senyora Sierra, ens demana la independència de la corpora-
ció i, alhora, ens demana que vetem certs opinadors. No li agrada la senyora Rahola. 
Què ens està dient? «Com que no m’agrada la senyora Rahola, que plegui.» Doncs 
miri, sap què li dic? Que nosaltres no vetem ni decidim ni controlem els mitjans de 
comunicació pública.

Per tant, escolti’m, no em cansaré de repetir-ho: per part del Govern –per part 
del Govern–, garantirem la independència dels mitjans públics de comunicació més 
enllà del que vostès voldrien, que és, doncs això, que vetéssim les persones opina-
dores que treballen a TV3.

El president

Moltes gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre l’import anual atorgat als consells esportius en 
el període 2014-2017 (retirada)

31100933/12

Passaríem al bloc VI, però aquesta pregunta ha sigut retirada pel diputat que la 
proposava.

I, sense cap més punt de l’ordre del dia, i abans d’aixecar la sessió, agrair la 
compareixença tant a la consellera com als membres que l’acompanyen del seu de-
partament.

Dit això, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i tres minuts.
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