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Sessió 31 de la CAI

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

nuts. Presideix Jordi Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Freixa-

net i Pardo, i del secretari en funcions Joaquim Calatayud Casals. Assisteix la Mesa el lletrat 

Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira, Ferran Pedret i San-

tos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Engelbert Montalà i Pla, José Rodríguez 

Fernández i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Glòria Freixa i Vilardell,  

M. Assumpció Laïlla Jou, Lluís Puig Gordi i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Joan Garriga Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i 

Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Joan Carles 

Gallego i Herrera pel G. P. d’En Comú Podem; Ignacio Martín Blanco, pel G. P. de Ciuta-

dans, i Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 

(tram. 200-00014/13). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 

de la secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència. GP JxCat, GP 

Cs, G Mixt, GP VOX, GP CUP-NCG (text presentat: BOPC 485, 3; esmenes a la totalitat: 

BOPC 497, 3).

El president 

Bon dia, diputades, diputats.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent 
al Departament de la Presidència)

200-00014/13

Si els hi sembla, començaríem la comissió per debatre les esmenes a la totalitat 
de la secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència amb les 
esmenes que s’han presentat.

Tots vostès saben el temps que tenim assignat, quinze minuts a l’hora de defensar 
les esmenes a la totalitat, i després hi haurà el posicionament directament dels grups 
que no n’han presentat.

I, per tant, començaríem el debat. La primera esmena presentada és de Junts per 
Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Voldríem anunciar substitucions, president...

El president 

Sí.

Glòria Freixa i Vilardell

Sí. Miri, el diputat Quim Calatayud substitueix el diputat David Saldoni, i el 
diputat Salvador Vergés, el diputat Albert Batet.

Gràcies.

El president 

Algun altre grup ha de comunicar substitucions?

Cristòfol Gimeno Iglesias

En principi, president, des del nostre grup, a falta que arribi, el diputat Ferran 
Pedret substitueix el president del nostre grup, el Salvador Illa.

(El president dona la paraula a Ignacio Martín Blanco.)
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Ignacio Martín Blanco

Sí, president. Jo mateix substitueixo el president del nostre grup, el Carlos Carri
zosa.

Gràcies.
(El president dona la paraula a Joan Carles Gallego i Herrera.)

Joan Carles Gallego i Herrera

Jo també. Substitueixo la Jéssica Albiach.

El president

Molt bé.
(El president dona la paraula a Marta Vilalta i Torres.)

Marta Vilalta i Torres

Sí, president. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el diputat 
José Rodríguez substitueix el Jordi Orobitg, i el diputat Engelbert Montalà substi
tueix el Josep Maria Jové.

Gràcies.

El president

Molt bé. Anunciades les substitucions, començaríem el debat. Té la paraula la 
diputada Glòria Freixa, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bé, avui intervinc, doncs, per fixar la posició del nostre grup 
sobre aquesta esmena a la totalitat que mantenim també en aquesta secció pressu
postària i que afecta, per tant, el Departament de la Presidència. Fa pocs dies ja 
vam tenir aquest debat en plenari i, per tant, les posicions crec que van quedar prou 
fixades, de tots els nostres grups –encara les tenim recents.

Però sí que voldria fer una prèvia també per recordar una mica la posició de 
Junts per Catalunya, en el sentit que, bé, nosaltres aquesta legislatura la vam co
mençar amb voluntat d’unitat per avançar, com va dir el mateix president Ara
gonès en la seva investidura, cap a la independència del nostre país. I sí que és 
veritat que amb aquest pacte pressupostari entre les tres forces d’esquerres, o tres 
de les forces d’esquerres del Parlament, doncs, denotem aquesta prioritat cap a 
aquest pacte més d’esquerres enfront del pacte nacionalista, que és el que a nos
altres ens hagués agradat mantenir.

Tampoc veiem en aquest pressupost..., i ens ha sobtat que en el debat de políti
ca general nosaltres vam aprovar diferentes mesures del que nosaltres anomenem 
Preparemnos, que seria, doncs, preparar totes les nostres institucions perquè cada 
vegada tinguin menys dependència, per anar més cap a la independència. I, per tant, 
es demanava, entre d’altres, la creació de la hisenda catalana, començar ja a caminar 
cap aquí. I és veritat que en aquest pressupost no veiem la intenció de complir no ja 
amb els acords de govern, perquè nosaltres ja no hi som, sinó amb una cosa consen
suada en el Parlament de Catalunya i amb la qual crec que tots hi estàvem d’acord.

I, després, el que voldríem manifestar és que ens preocupa una mica, perquè, 
si bé hi ha hagut aquest pacte de les esquerres, nosaltres no acabem de veure com 
acabarà la posició d’aquest Govern, i com ens debilitarà això a tot Catalunya, en 
el sentit que en el debat de l’altre dia vam poder escoltar com uns dels acords que 
a més a més han sortit a tots els mitjans i s’han anunciat, com són la B40, l’am
pliació de l’aeroport i també el projecte del Hard Rock..., doncs vam sentir els ma
teixos grups que han pactat aquests pressupostos, uns dient que no a la B40 i els 
altres dient que sí; uns dient que no a l’ampliació de l’aeroport i els altres dient que 
sí, i uns dient que no al Hard Rock i els altres dient que sí.

Llavors, aquí també estaria bé avui, ja que escoltarem a tots els grups, acabar 
d’entendre si potser la renúncia d’aquesta unitat independentista és per temes sec
torials, que hi ha temes que..., ja que aprofitem que han anat cap aquí i que no és 
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decisió de Junts per Catalunya, doncs, ens agradaria saber si realment es faran. Per
què si això és per millorar tot el Camp de Tarragona i totes les terres que es veuran 
beneficiades per tots aquests llocs de treball amb el projecte Hard Rock, nosaltres 
encara pensaríem que hi ha una cosa bona per als ciutadans del nostre país, però 
van hi haver grups, com els comuns, que van assegurar que això no tindrà lloc de 
cap manera.

En el tema de la mobilitat, si nosaltres veiéssim que hi ha una millora per a la 
mobilitat del Vallès, doncs, nosaltres també veuríem, dins de la renúncia a la part 
nacional, molt bé aquesta part sectorial, però tampoc veiem que això tiri endavant, 
perquè uns ens diuen que no està pressupostat i els altres que està pressupostat en 
el pressupost que ja s’ha pactat a l’Estat espanyol entre Esquerra, socialistes i co
muns –i Podemos, en aquell cas–, i que, per tant, això s’acabarà efectuant. Però, com 
deia l’altre dia el diputat Canadell, no parem de veure TikToks d’un dels tres socis 
d’aquest pressupost on diuen una vegada i una altra que això no passarà, que no hi 
haurà B40.

Per tant, bé, ens agradaria, doncs..., manifestem certa tristesa davant de que no 
veiem ni la part nacional ni la part sectorial. I, per tant, per nosaltres això no són 
uns bons pressupostos, perquè no es recolzen en cap de les dues potes que defensa 
Junts per Catalunya, que són la solvència i la independència.

I aquí deixaria, diguéssim, aquesta part introductòria, per parlar del que ens ocu
pa en aquest àmbit, que és l’àmbit de la Presidència. A veure, nosaltres ens referirem 
a diferents punts. Avancem també que, evidentment, l’esmena a la totalitat es manté 
en aquest àmbit de la Presidència. I ens agradaria començar, dins dels diferents àm
bits dels que volíem parlar, per l’àmbit de l’esport.

Ho vam comentar quan va comparèixer aquí la consellera de la Presidència. Ma
nifestàvem que no vèiem cap partida destinada a la llei de l’esport, i això a nosaltres 
ens preocupa, i ens preocupa molt. I, de fet, no n’hem tornat a parlar. Al principi de 
la legislatura se’ns va venir a parlar de la llei de l’esport, que creiem que és molt ne
cessària per al nostre país, i voldríem veure si hi ha partides concretes per reforçar, 
doncs, aquesta futura llei de l’esport i de l’activitat física.

Aquí també ens agradaria saber, un dels socis d’aquests pressupostos, que és el 
Partit Socialistes, què opinen d’això, perquè això que els hi acabo de dir, tal com 
els hi he dit, de la llei de l’esport, són les paraules que va utilitzar el portaveu del Par
tit Socialistes a la compareixença de l’any passat precisament sobre aquesta llei de 
l’esport, que no són paraules només de Junts per Catalunya. I, per tant, ens agradaria 
saber com han vetllat aquestes partides.

Ens agradaria tornar a parlar dels consells esportius, perquè l’altre dia, també quan 
va comparèixer la consellera de la Presidència, nosaltres en vam fer esment. Vam de
manar, doncs, ja que hi havia molta autogestió i també molt autofinançament dels con
sells esportius, si hi podria haver un augment en partida pressupostària. La consellera 
ens va contestar que estaven subvencionats amb fons públics. I nosaltres no neguem 
que estiguin subvencionats amb fons públics, però sí que creiem que els consells espor
tius són el nervi de l’esport d’aquest país, el que fomenta l’esport entre nens i joves, i 
el que els ensenya com formarse en valors. I, per tant, vam demanar més finançament 
perquè creiem que en moltes ocasions no arriben on haurien d’arribar. I, com els hi 
hem dit, doncs, són el pal de paller de l’esport d’aquest país.

La Unió de Consells Esportius creiem que hauria de recuperar la subvenció de 
500.000 euros, ja que l’activitat postpandèmia ja s’ha recuperat plenament, i, per 
tant, creiem que hauríem de tornar a comptar amb tots aquests fons que ara mateix 
no tenen.

I, després, hi ha una activitat que es programa per a l’any vinent, i és tornar a 
comparèixer com Catalunya en els World Games que es celebraran a Itàlia. I tot 
això, doncs, suposa també una il·lusió per a tots els nanos i joves que estan fent es
port en el nostre país, i creiem que, a més a més, és l’assentament de les futures 
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selec cions catalanes, com tenen altres països a qui vostès animen i reconeixen, però 
que no se’ns reconeixen a Catalunya. I, per tant, creiem que és bàsic poderhi parti
cipar, i sense fons és evident que serà molt més difícil.

També m’agradaria parlar dels jocs catalans occitans, els jocs catalans occitans 
que es volen fer i que ja hi estan treballant els consells esportius amb la Catalunya 
Nord, Occitània, Andorra, el País Valencià, la Franja, les Illes i també l’Alguer, que 
estan pensats per al 2024. I això també suposa una feina prèvia en la qual, doncs, 
si ja hi estan treballant els consells esportius, necessitaran aquesta força en el seu 
pressupost per poderhi arribar.

Per Junts per Catalunya és importantíssim tot allò que fa referència a l’esport, i 
especialment a l’esport de nens i joves i tot allò que sigui representar Catalunya al 
món. Per tant, tot el suport a que això es pugui repensar i que, per tant, hi hagi més 
pressupost per a tot aquest tema.

Després, ens agradaria parlar concretament d’INEFC Pirineus. INEFC Pirineus 
és una de les universitats ara mateix més importants de Lleida. Té una de les no
tes de tall..., la nota de tall més alta per entrar en aquesta universitat és la d’INEFC 
 Pirineus. Reben cinccentes peticions l’any per a quaranta places. Per tant, ha estat 
un èxit sense precedents: una universitat pública posada a les terres del Pirineu, que 
no cal que expliquem aquí tots els beneficis que això suposa per a tota la ciutadania 
del Pirineu. I, per tant, és molt important que pugui créixer en condicions.

Saben que ja s’està acabant el segon curs –aquesta universitat és molt nova– i que 
l’any que ve entrarem en el tercer i que també haurà de venir el quart. I per tot això 
hi ha un acord de totes les forces polítiques en que es necessita un finançament i 
com s’havia pactat i acordat aquest finançament. Es necessita un nou edifici docent. 
Aquest edifici docent..., ja ha pagat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 500.000 euros 
per fer el primer projecte, però per fer el projecte constructiu, doncs, necessitaran 
10 milions d’euros. Aquests 10 milions d’euros està pactat que siguin 2 milions d’eu
ros per part de l’ajuntament, 4 milions per part de la Diputació de Lleida i 4 milions 
de la Generalitat de Catalunya. Perquè aquest projecte avanci això és vital, i, per 
tant, necessitem saber on ha anat a parar la partida de 4 milions d’euros en aquest 
pressupost destinada a acabar la universitat, aquest edifici docent que necessita la 
universitat INEFC de Lleida.

I, després, m’agradaria posar molt en valor una cosa: és la primera vegada que 
una universitat com la INEFC té més estudiants dones que homes, i creiem que això  
és molt important. Si en la resta d’INEFC hi ha un percentatge de més o menys 
setantatrenta, aquí s’arriba gairebé al cinquantau per cent de dones. I, per tant, si 
volem potenciar l’esport femení, creiem que és vital l’ajuda en aquesta universitat 
lleidatana.

Després, també voldríem recordar aquí que s’ha parlat també moltes vegades de 
transparència. Hem parlat de transparència, creiem que Catalunya ha estat pionera 
en lleis de transparència. Així com Espanya va anar tard, i molt tard, quan ens hi 
vam posar Catalunya va ser la primera comunitat en fer la seva llei de transparència. 
Però sí que és cert que ha anat passant el temps i que necessitaríem una modificació 
d’aquesta llei de transparència. A nosaltres, que participem a la cimera de la cor
rupció, se’ns ha demanat més d’una vegada, i, de fet, quan nosaltres érem al Govern 
estava al pla normatiu, aquesta modificació de la llei de transparència.

Malauradament, l’altre dia, revisant el pla normatiu, hem vist que ha caigut la 
modificació de la llei de transparència, i ens agradaria saber..., vull dir, més que sa
ber, ens agradaria que s’hi incorporés alguna partida que cobreixi, doncs, que això es 
podrà acabar fent i que s’implementaran totes les modificacions sol·licitades.

I, després, també, quant a govern obert, ha desaparegut la conselleria de Govern 
Obert. El govern obert és la unificació en una sola estratègia de les polítiques i es
tratègies de transparència, participació i dades obertes que afecta de manera trans
versal tot el Govern i que és clau en la lluita per a una millor administració i també 
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en la lluita per més transparència i, per tant, contra la corrupció, contra la qual crec 
que estem tots absolutament compromesos.

Ens agradaria saber també quan s’activa la llei d’alertadors, que és una llei que a 
Espanya saben que ha sigut portada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Eu
ropea per no haver implantat la directiva europea quan tocava i que ara estan corrent 
per acabarla. Però nosaltres creiem que aquella llei ens vulnera certes competèn
cies. Creiem que nosaltres ens hem de fer forts aquí, i voldríem que, perquè s’im
planti això, tinguem el que necessitem al Govern de la Generalitat de Catalunya, el 
que necessiten tots els catalans, que és dotar de les competències que caldrà l’Ofici
na –també– Antifrau perquè es puguin dur a terme totes aquestes accions.

Trobem també a faltar, per avançar cap a aquest estat propi... Nosaltres hem de
manat moltes vegades que fem front comú des d’aquí a tot el tema de les competèn
cies que no tenim. I, per tant, hi ha un punt, també, que és l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, que fa molts anys que està treballant en competències exclusi
vament públiques, i demanaríem un front comú des d’aquí a tots els partits que estan 
aprovant els pressupostos perquè es comenci a treballar perquè l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades tingui també competència en l’àmbit privat. I això suposarà no  
només un esforç..., sinó també un esforç pressupostari, perquè l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades haurà de créixer.

Però el que sí que està clar és que, en tots aquests àmbits dels que hem parlat, tot 
allò que estem manifestant aquí són més eines per fer les nostres estructures més for
tes i, per tant, menys dependència i més independència. I, per tant, esperem doncs, 
que aquí hi hagi alguna correcció en aquests pressupostos de cara a poder abordar 
totes aquestes coses.

I, si li sembla, com nosaltres tenim un segon torn i ara encetaria temes que..., 
m’allargaria massa... (Veus de fons.) Ah, no en tenim? Ens han dit quinze. (Veus de 
fons.) Deu?

El president

Sí, però... No hi ha... El Grup d’Esquerra Republicana ha renunciat al seu torn en 
contra de les esmenes presentades. I, per tant...

Glòria Freixa i Vilardell

Perfecte.

El president

...després de la intervenció dels grups que presenten esmena a la totalitat, el Grup 
Socialistes ja intervindrà directament per fixar la seva posició, i acabarà Esquerra 
Republicana també per fixar la seva posició.

Glòria Freixa i Vilardell 

Bé. No ens no ens havien anunciat això i, per tant, doncs, re, acabo ara.
Voldria parlar també dels fons extraordinaris per als consells comarcals i per als 

ajuntaments. Sabem la situació –aquests dies també s’han anunciat, doncs, tots 
els guanys de les energètiques. I és ara més necessari que mai que es faci front a 
totes les necessitats que té tot el món local del nostre país per la situació que estan 
patint, perquè tota aquesta situació que ens porta a unt cost extra en l’energia fa que 
hagin de destinar molts fons que haurien de ser destinats a fer polítiques per als 
ciutadans a pagar aquest encariment de l’energia.

Hem demanat –ho hem demanat en diverses ocasions– que hi hagi un fons extra
ordinari per fer front a aquests costos energètics en el món local, i no l’hem vist tam
poc en el pressupost que anuncien els tres partits d’aquest pacte pressupostari. I, per 
tant, nosaltres creiem que, perquè el món local pugui seguir desenvolupant projectes, 
pugui seguir atenent els ciutadans, no pot ser que gran part del finançament que te
nen sigui destinat a fer front a aquests costos energètics. I jo espero que aquí també hi 
hagi una reconsideració per part d’aquests grups perquè facin front a aquesta mesura.
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I, per acabar, doncs, parlarli de funció pública. S’ha introduït també, en el tema 
de la promoció interna, tot el que és el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalu
nya. Creiem que la modificació apunta a unes maneres de fer que ja s’havien intentat 
en el passat i que havien causat un conflicte permanent a dins d’aquest cos i que no 
van portar res de bo. I demanaríem també que hi hagi una reconsideració d’aquest 
tipus de mesures que s’estan adoptant, perquè al final el que ens portaran és que en 
lloc de poder nodrir aquest cos amb gent per meritocràcia i per la seva vàlua..., s’estan 
canviant els criteris per entrar en aquest cos d’advocats de la Generalitat, que consi
derem que pot ser perillós de cara a la transparència i també de cara a un procés 
selectiu que s’hagi fet amb les formes correctes i que no ens porti a cap confusió ni 
a cap altra forma de fer que no sigui la de transparència.

Doncs res. No em guardo res per després, perquè no sabíem que no teníem aquest 
altre torn, però... Doncs aquí ho deixo.

Moltes gràcies.

El president

Bé. Ara és el torn del Grup Parlamentari de VOX, per defensar la seva esmena 
a la totalitat.

Joan Garriga Doménech

Molt bé; gràcies, president. Bon dia a tots. A nivel general, también quería co
mentar que tenemos unos presupuestos –como manifestamos en nuestra enmienda 
a la totalidad de los presupuestos de 2023– expansivos en un momento que creemos 
que no tendrían que ser así. Son unos gastos de comunidad y esta comunidad, pues..., 
sus vecinos, que son los ciudadanos, los que pagan impuestos, estamos pasando di
ficultades: a la gente le cuesta poner la calefacción, tiene dudas de subirla un grado; 
le cuesta pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda porque han subido los tipos, o 
incluso, como hemos manifestado en alguna ocasión, le cuesta hasta plantearse tener 
un hijo por la situación económica que estamos sufriendo y por la subida de precios.

¿Y qué hace este Gobierno, este Gobierno de coalición, este tripartito, en este caso, 
para los presupuestos de separatistas, socialistas y comunistas? (Algunes rialles.)  
Pues tener tres prioridades bien claras, ¿no?: imponer la perspectiva de género en 
todas las consejerías de manera transversal y, para ello, despilfarrar un importe de 
244 millones de euros de todos los catalanes; imponer la perspectiva climática y 
ambiental, con casi 2.700 millones de euros, y, por supuesto, repartir sillas –ya que 
les hace gracia, lo vuelvo a repetir– entre comunistas, socialistas y separatistas, por
que no es un mantra, sino que es una realidad ideológica de cada partido que forma 
parte de esta coalición, ¿no?

Como decía, es a costa de los catalanes. En total, 246 altos cargos; la que más, 
precisamente, Presidencia, con treinta y nueve altos cargos, que es la que hoy esta
mos debatiendo.

Precisamente lo que en VOX defendemos y proponemos a la ciudadanía son po
líticas de perspectiva familiar. No se entiende que la familia, que es esencial para la 
estabilidad, el crecimiento emocional y la felicidad de las personas, porque es la ins
titución que más valoran incluso las encuestas que ustedes encargan –que suelen estar 
manipuladas–, esté menospreciada, no tenga presencia, no tenga perspectiva en estos 
presupuestos ni en ninguna de sus políticas. Ustedes valoran todo con perspectiva fe
minista y se dedican a enfrentar a hombres y mujeres y a discriminar a los hombres 
reiteradamente.

La natalidad es fundamental. Tampoco está presente en estos presupuestos. Y es 
fundamental para el presente y futuro de nuestra sociedad. Y sus políticas son inexis
tentes o precisamente perjudiciales para el crecimiento de esta natalidad. Es nece
sario proteger y fomentar la institución natural de la familia; ayudar y fomentar con 
incentivos la natalidad y obsesionarse con que sean posibles los proyectos familiares 
a través de viviendas dignas y trabajos estables.
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Luego, también consideramos que es muy necesaria la perspectiva nacional. La 
Administración se debe a sus administrados. En este caso, la Generalitat de Catalun
ya se debe a los catalanes. Por ejemplo, nosotros..., bueno, ustedes lo critican como 
algo extemporáneo, como algo absurdo, pero luego uno va por los municipios de nues
tra querida región... Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palamós..., a la platja del Cas 
tell, dona prioritat per aparcar a la gent de Palamós. O un va a Vilanova i la Geltrú 
i hi ha algunes prioritats per a la gent de Vilanova i la Geltrú. Doncs és normal que 
a Catalunya hi hagués prioritat, a l’hora d’accedir a les ajudes socials, a l’hora d’ac
cedir a la sanitat, a l’hora d’accedir a unes «vivendes» socials, per als catalans o la 
resta d’espanyols. Eso es normal. Entonces..., aquí no: las ayudas sociales se repar
ten de manera universal discriminando muchísimas veces a los nacionales en bene
ficio de los extranjeros, algunos de los cuales incluso han entrado ilegalmente o en 
situación irregular en nuestras fronteras, entrando por la ventana y no por la puerta.

También defendemos que tiene que haber menos sillas, menos gasto público. To
dos los trabajadores se están ajustando el cinturón, y las familias, como hemos dicho, 
pasan dificultades. Y la Generalitat incrementa sus presupuestos y sigue malgastan
do el dinero de los catalanes.

Y, entrando en la cuestión de la conselleria de Presidencia, ¿qué presupuestos 
presentan?, ¿por qué presentamos esta enmienda a la totalidad? Evidentemente, por
que incrementan de 900 a 1.100 millones sin ningún tipo de prestación social o útil 
para la ciudadanía.

Porque las nóminas..., cuando los trabajadores ven que sus nóminas no crecen, 
aquí suben 7 millones de euros. Porque siguen despilfarrando el dinero que tan
to cuesta recaudar a los catalanes, sobre todo con sus nóminas –los trabajadores, 
el IRPF... Incrementan a 600 millones de euros, 300 millones de euros más, a la 
«corpo», este medio de comunicación para que algunos se forren –los que nosotros 
llamamos «los jeques» de TV3»–, para que se forren a costa de todos los catala
nes –los Albert Oms y Jaume Roures y productores que se están forrando a nuestra 
costa. Si son tan buenos sus programas, que los vendan a televisiones privadas o 
monten sus televisiones, como algunos ya tienen, pero la televisión pública no está 
para que se forren algunos a costa de todos los ciudadanos, con el sacrificio que nos 
cuesta pagar impuestos.

Y, evidentemente, la «corpo», pues..., se incrementa el presupuesto en 30 mi
llones de euros, llegando a los 270 el coste para nuestros presupuestos. De hecho, 
aumenta lo mismo que la ayuda a los ayuntamientos, que aumenta también en 30 mi
llones en este presupuesto que enmendamos, lo mismo que TV3. O sea, da lo mismo 
a TV3 que a los 947 municipios de nuestra querida región.

Y sobra mucho gasto: por ejemplo, muchísimo organismo. Cuando uno hace un 
repaso a los organismos de Presidencia..., pues, por ejemplo, el Centre d’Estudis 
d’Opinió, que es una especie de maquinaria de generar opinión ya tergiversándola 
incluso con las preguntas, lo que hemos podido manifestar en esta comisión reite
radamente. Hay delegaciones territoriales del Govern que..., es esperpéntico: tienen 
las provinciales más otras de área, que al final son muchas asesorías, muchas secre
tarías, muchos delegados, muchísimo staff y, por supuesto, muchísimo gasto a costa 
de los ciudadanos.

También tenemos el organismo de la Secretaria de Mitjans de Comunicació, 
que..., para nosotros sobra toda la «corpo». Evidentemente que podría haber una te
levisión pública que diese un contenido informativo y útil para los ciudadanos, pero 
ya está; todo lo demás es ideología, es querer imponer y, por supuesto, como hemos 
manifestado antes, colocar a sus amiguetes.

Y también tenemos el Institut d’Estudis de l’Autogovern, que no sabemos para 
qué sirve, porque, precisamente, si alguien quiere reformar nuestras instituciones, que 
venga a las instituciones. Y desde aquí, como hacemos los partidos políticos, desde la 
CUP, Esquerra Republicana, VOX o cualquier partido..., defender las reformas legis



DSPC-C 537
17 de febrer de 2023

Sessió 31 de la CAI  10

lativas pertinentes, la reforma del autogovern o la retroacción de este autogobierno en 
beneficio de la igualdad entre todos los españoles, como nosotros defendemos.

O, por ejemplo, también la Direcció General d’Afers Religiosos, que no sé qué pin
ta, y, encima, con un aumento de 260.000 euros. Saquen las manos de las religiones, 
dejen que las religiones sean libres –libre pensamiento. Pero ustedes..., «hay que fo
mentarlo», dicen aquí en el folleto: «foment de la llengua catalana en l’àmbit religiós». 
Dejen que cada uno hable lo que le dé la gana cuando está rezando, ¿no? ¿O es que 
también se tienen que meter en si hay que rezar en español..., o hem de resar en català?

«Sensibilització de l’àmbit de la diversitat sexual i gènere dintre de...» Oigan, el 
hecho religioso, respétenlo, tiene su vida propia. Muchas instituciones, por ejemplo, 
la Iglesia católica, que es mayoritaria y presente en todos nuestros municipios, em
pezó en el año cero, como recordé el otro día en el Pleno. Entonces, dejen ustedes 
que tengan su vida propia. No metan sus zarpas también en las religiones, y, encima, 
con el dinero de todos los catalanes, incrementando 260.000 euros.

Y, luego, polítiques d’esport. Aquí la política d’esport es fomentar el deporte 
femenino. Que nos parece fantástico. Yo tengo chicas que juegan a básquet, otras 
hacen..., evidentemente, y tengo chicos que juegan a lo que les da la gana, porque 
existe la libertad. Nuestra Constitución garantiza esta libertad e igualdad. Y ustedes 
perjudican esa igualdad con ese fomento exclusivo del fútbol femenino. De hecho, 
la diputada de Junts que ahora ha tenido que salir se ha alegrado de que en INEFC 
haya más mujeres que hombres. Bueno, pues yo no me alegro, es que me da igual 
que haya más mujeres que hombres, como si hay más hombres que mujeres. ¿Qué 
más nos da? Si creemos en la igualdad, que haga deporte quien quiera y pueda, pero 
no tenemos por qué alegrarnos de que haya más mujeres o haya menos hombres, 
o haya más hombres o haya menos mujeres. Lo encontramos totalmente absurdo. Es 
política de cuotas. Y alguien..., como dicen en catalán, algú ho havia de dir.

Perquè els catalans –ja per acabar– es mereixen respecte, i això passa per ser cu
rosos amb els diners de tots. I ser curosos no és malbaratar els diners que tant costa 
aportar a través dels impostos sobretot als treballadors, com hem dit, pagant de la 
nostra nòmina una part que treuen per als impostos. I han de ser justos i valents per 
retallar, donant exemple. En aquesta conselleria, retallant aquestes despeses que ens 
presenten i que són totalment prescindibles, i no apujar 100 milions d’euros l’import 
d’aquesta conselleria, que presta molt poc servei a la ciutadania i, per descomptat..., 
i menys, vull dir, per destinar 30 milions més a TV3.

I, per tot això, la nostra esmena a la totalitat.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per defensar la seva esmena a la totalitat, en nom del Grup Par
lamentari de la CUP  Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la diputada Dolors 
Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí; moltes gràcies, president. Diputades, diputats... Bé, un es planteja quin sentit 
té aquesta defensa avui en comissió quan ja l’esmena a la totalitat ha estat rebutjada, 
però sí que en té, sobretot, per justificar la de la secció, no? I precisament el que ar
gumentem i sobre el que se sustenta l’esmena a la totalitat que nosaltres hem presen
tat a aquests pressupostos té bona part..., una bona part, no tota, n’hi ha a totes les 
seccions, però justament aquesta, la que són les competències d’aquesta comissió, 
doncs, en té de cabdals.

I es basaria..., sobretot perquè aquest Govern ens va prometre quatre transfor
macions, i el que fan amb aquests pressupostos és consolidar quatre cronificacions: 
cronificació de la pobresa; cronificació de l’afebliment del sector públic, dels serveis 
públics, en una derivada cada vegada més gran, més consolidada, de posar en mans 
del sector privat el que haurien de ser polítiques públiques fonamentades amb aquests 
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pressupostos; és també la cronificació d’un autonomisme i d’una subordinació a l’Es
tat, un estat que no para de perseguirnos i de reprimirnos, i és la consolidació d’un 
model econòmic i territorial que està basat en aquest extractivisme i en aquest des
posseïment de la majoria social i d’extraure beneficis per a unes minories.

Són molts els punts concrets del pressupost que jo ara podria aquí a detallar. Jo 
em basaré en aquests quatre eixos.

I començaré per aquesta cronificació de la pobresa, en què aquesta conselleria, 
aquest departament, tenia una responsabilitat i un compromís enorme pel que fa a la 
renda bàsica universal. I, per molt que ens diguin que ja surt a la llei d’acompanya
ment, el que és una realitat, una realitat clara i demostrable, és que en aquests pres
supostos de 2023 no hi ha la partida per fer possible la posada en marxa d’aquest pla 
pilot de la renda bàsica universal, que aquests 40 milions que com a mínim es neces
siten per començarla a fer efectiva no hi són, no hi ha cap partida que els determini.

I, mirin, crec que ja ho vam dir en el debat de les esmenes, en el debat que vam 
fer en el Ple, però crec que és bo recordarho aquí. Resulta que la situació de la po
bresa, i ara em centraré només en la infantil per posarne, diguemne, la part més 
alarmant... Des del 2015 que es va aprovar l’agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible i que hi havia uns objectius molt específics de com combatre la pobresa..., 
estem ja a la meitat d’aquest objectiu. Des del 2015 al 2030, just ara, el 2023, estem 
a l’equador d’aconseguir aquests objectius, i en comptes d’anar avançant per aconse
guirlos, nosaltres aquí a Catalunya, en concret al Principat, estem retrocedint. Es
tem ja en una xifra, segons l’Arope –la taxa de risc de pobresa o d’exclusió social–, 
del 31,8 per cent, una taxa que supera en molt la mitjana europea i totalment l’objec
tiu de desenvolupament del 2030, que era justament reduirla.

Amb la renda bàsica universal, era una mesura concreta, un compromís especí
fic; de fet, l’únic que queda del que podia ser realment una transformació, i resulta 
que vostès no l’han programat. Estem parlant de que l’increment de l’IRSC..., estem 
parlant de que ja s’ha anunciat que és un vuit per cent. És una mesura molt limitada 
i allunyada de l’actualització de l’IRSC amb l’IPC acumulat de Catalunya des de l’1 
de gener del 2010 fins a l’octubre del 2022, que assoleix el 29,2. Estem parlant d’un 
vuit per cent i un 29,2. És una desproporció inassumible –inassumible.

Estem parlant de xifres, de dades, com que l’augment del llindar de l’RGC fins 
als 712 euros/mes en el cas d’un titular i 1.304 euros al mes per a una unitat familiar 
o de convivència tindrà un impacte totalment limitat per afavorir l’accés a la presta
ció de l’RGC per part de persones en situació de pobresa severa, amb ingressos per 
sota del nou llindar i, en conseqüència, la taxa de cobertura continuarà sent molt 
baixa. De fet, tant el 2020 com el 2022 es va aprovar una disposició addicional, la 
número 17, aplicant ja un increment de l’RGC del 7,6 per cent que mai es va complir.

Què vull dir, amb això? Que totes les mesures que conté aquest pressupost –que 
vostès se n’omplen la boca–, en les seccions –a drets socials, a infància...–, sobre els 
recursos que s’estan destinant a pal·liar la pobresa, són absolutament insuficients. I, a 
més a més, és molt difícil que s’hi pugui accedir en les situacions de pobresa extrema,  
està més que demostrat. I per això la renda bàsica universal es va plantejar com una 
forma innovadora, com una forma de rescat de les economies més empobrides i de 
normalització de la vida, del dret a la vida per part de tothom, no subjecte a haver 
d’estar pidolant i haver d’estar reclamant ajuts per sortir de la pobresa més extrema 
i de les situacions que impedeixen poder sobreviure en un món que està destinat a 
fer més rics els rics i més pobres els pobres. I vostès aquesta renda bàsica universal 
no l’han prioritzat.

Mirin, només els hi volia recordar algunes de les dades que va dir la diputada 
Reguant quan va fer la defensa de l’esmena a la totalitat. Aquest índex de desigual
tat, que ja és tan estructural, ens diu coses com que l’u per cent més ric del Regne 
d’Espanya disposa del vintitres per cent de la riquesa. I tenim un mapa demolidor, 
com és l’últim informe Foessa, que enfila fins al trenta per cent –un rècord històric– 
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aquest risc d’exclusió social. Tindríem dades i dades per anarho detallant. Penso que 
n’hi ha una de molt important, com és que la taxa d’emancipació entre els setze i els 
vintinou anys és del disset per cent, només el disset per cent. El salari mitjà és de 
13.400 euros, i una temporalitat per a menors de vinticinc anys enfilada al seixan
tados per cent. Tenim un futur de desesperança per als joves i infants. No ens hem 
de sorprendre, doncs, de que l’índex de suïcidi no faci més que créixer.

Anem per la cronificació de l’afebliment del servei públic. Només és un titular, 
vostès no enceten cap línia clara d’enfortir el servei públic respecte a res, ni a serveis 
bàsics ni a serveis que es poden associar a anar fent més sobirania respecte a tenir 
banca pública, a tenir energètica pública i a tenir estructures públiques cada vegada 
més enfortides. Vostès continuen fent una injecció ampliada cap a la privada, cap 
a aquesta privada que no reverteix els seus beneficis cap a la millor vida de la majo
ria social. Aquesta fal·làcia que vostès ens volen fer creure, de que enriquint el sector 
privat això reverteix en un enriquiment de la població majoritària, és absolutament 
mentida, perquè saben que l’índex de població que és pobra malgrat estar assalaria
da, malgrat tenir feina, no deixa de créixer.

Dos exemples que estan directament vinculats a aquest departament sobre l’afe
bliment del servei públic..., tres –tres–, en concret. Un, amb els ajuntaments: com 
a estructures locals que fan possible les polítiques a peu de carrer, no poden ni tan 
sols, en molts casos, els que depenen de l’àrea metropolitana..., una altra vegada, una 
vegada més, tornen vostès a presentar una llei de mesures que no allibera els ajunta
ments de l’àrea metropolitana d’aquest jou tan despòtic de que estan obligats a tenir 
l’aigua amb gestió privatitzada. És a dir, municipis que volen tenir l’aigua pública 
no ho poden fer perquè l’àrea metropolitana, la llei de l’àrea metropolitana, els ho 
impedeix.

Nosaltres aquí..., veiem que és una oportunitat. Ho vam estar a punt d’aconseguir 
amb la llei d’acompanyament del 2022. Ara hi ha una nova oportunitat: alliberin 
d’una vegada els municipis d’aquest jou de no poder fer pública la gestió de l’aigua, 
un bé bàsic que actualment està en mans d’empreses que, ja ho hem pogut veure –no 
només les elèctriques, no només l’aigua–, només fan que enriquirse i augmentar 
els seus beneficis i ser un llast econòmic per a tots els ajuntaments. Per tant, aquest 
n’és un exemple més.

Un altre exemple és com aquest pressupost no té en compte totes les indemnitza
cions a que haurà de fer front de totes les persones que han estat perjudicades a l’hora 
de... No ha estat previst com aquest procés d’estabilització contempla l’estabilització de  
totes les treballadores i treballadors, i no s’obren línies públiques a l’hora de fer su
port a la cura de la vida de les persones amb discapacitat, les persones grans... Tota 
la línia de residències, tota la línia de suport Respir per a les persones que afronten la 
criança per a tota la vida –majoritàriament dones–, totes les línies de centres oberts 
per a la infància, tot això continua estant cent per cent en mans del sector privat, no 
en mans de línies públiques que desenvolupin aquests serveis essencials per fer front 
al sosteniment de la vida i les vides dignes. I ja no parlo de la injecció a les concer
tades en la sanitat i en l’educació.

Passem a una tercera cronificació: la cronificació de l’autonomisme. Aquí, de ve
ritat, avui ens despertem una altra vegada amb notícies com la petició de presó per al 
senyor Salvadó, les inhabilitacions per al senyor Jové... A veure, sembla que no s’ado
nin que la cronificació de la repressió en contra de l’independentisme és una cosa 
flagrant. I aquí les seves polítiques el que han fet és estabilitzar aquest autonomisme. 
Aquesta doctrina Marchena que avui és notícia a les portades..., en comptes de ferhi 
una confrontació, aquest departament, que s’ocupa de les relacions amb l’Estat, en 
comptes de plantar cara i de plantejar una legislatura  allunyada totalment del procés 
d’autonomisme..., és una legislatura que s’allunya totalment del procés d’autodeter
minació i que no fa una resposta clara al marc imposat de la repressió. I tampoc, com 
està clar, no fa un gir a l’esquerra, com es va demanar a les urnes.
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Aquesta repressió i persecució de l’independentisme són més vives que mai, i en 
canvi aquí... I no es pot entendre que Esquerra aquí s’hagi doblegat als interessos 
del PSC i dels comuns d’estabilitzar el conflicte independentista i de no fer cas del 
que va votar la majoria el 14 de febrer, que és el que va donar obertura a aquesta 
legislatura.

I, per acabar, una referència també a com el model econòmic que vostès plan
tegen..., ja n’hem parlat mil vegades: aquests projectes, aquest Hard Rock, aquest 
Quart Cinturó, aquest model de país basat en el totxo imposat amb una cronificació 
d’un model econòmic que, en comptes de fer front al canvi climàtic, posant un país 
diferent, posant un model que deixi de posar totes les seves esperances en el turis
me..., on és, en aquest pressupost? On és, en aquest pressupost, el pla estratègic del 
Pirineu que aposti per una economia no basada en el de sempre, en aquest turisme 
que cronifica la precarietat laboral de les treballadores que el sostenen i que empo
breix els territoris i que obliga la gent jove del Pirineu a sortir, a marxar dels seus 
pobles i a no poderhi tornar perquè no hi ha feina qualificada, no hi ha..., si no hi ha 
ni tan sols el centre d’investigació que s’està reclamant per al Pirineu?

Vostès han fet aquí aquestes quatre cronificacions: de la pobresa, de l’autonomia, 
del model extractivista depredador –que, a més a més, no lluita contra el canvi cli
màtic–, i cronificació de la pobresa. I, per tant, nosaltres mantenim absolutament 
l’esmena a aquests pressupostos.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per defensar la seva esmena a la totalitat, té la paraula el dipu
tat Ignacio Martín, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bé, aquesta intervenció serà necessàriament reiterativa amb 
el que vam dir fa tres dies al Ple d’aquesta cambra, però és veritat que jo crec 
que els ciutadans de Catalunya tenen dret a tenir la defensa dels seus interessos en 
cadascun dels àmbits en els quals s’estan ventilant coses que afecten la seva vida 
quotidiana. I, per tant, nosaltres no deixarem de denunciar un pressupost que ens 
sembla absolutament mastodòntic per ser expansiu en la despesa, però no expansiu 
en el servei.

Quan es parla d’un pressupost expansiu, doncs, es dona per fet que és una cosa in
trínsecament bona, i nosaltres neguem la major. No és una cosa necessàriament bona, 
el fet que es gastin més diners en, per exemple, propaganda de la ideologia separatista 
a Europa. No és una bona idea, no és necessàriament bo; al contrari, és perjudicial, 
és contraproduent per als interessos materials de Catalunya, el fet que hi hagi una 
despesa de 1.200 milions d’euros absolutament supèrflua. Una despesa que, per cert, 
un dels signants de l’acord de pressupostos, el Partit dels Socialistes de Catalunya, ja 
xifrava ara fa uns mesos, abans d’arribar a aquest acord, precisament en aquestes xi
fres, en 1.100 o 1.200 milions d’euros de despesa supèrflua. I, per tant, creiem que és 
imprescindible denunciar una vegada més aquesta manera de fer les coses tan irres
ponsable, tan frívola, amb els diners del conjunt dels ciutadans de Catalunya.

Estem parlant, per exemple, de 336 milions d’euros destinats a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb els quals es podrien contractar fins a qua
tre mil metges en atenció primària, que no és poca cosa, i menys encara tenint en 
compte com està l’atenció primària a la nostra comunitat. Amb els 100 milions de 
despesa en acció exterior, per exemple, que fa el Govern de la Generalitat en aquests 
pressupostos..., es podrien destinar a la compra de llibres de text per al conjunt de la 
comunitat educativa, per al conjunt dels alumnes que estudien en escoles públiques 
de Catalunya.

Per exemple, amb els 845 milions d’euros que es destinen al CTTI, es podrien 
contractar 12.500 nous agents de Mossos d’Esquadra i construir quarantacinc no
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ves comissaries, que, tenint en compte la situació d’inseguretat creixent que es res
pira a la nostra comunitat, doncs, jo crec que serien diners molt més ben destinats 
que no pas a aquest centre de telecomunicacions, que podrien, les seves funcions, 
ser assumides perfectament per ens d’àmbit nacional o estatal.

Els 1.200 milions d’euros en despesa supèrflua en pro de la causa separatista po
drien donar per construir cinquantaset nous instituts, seixanta nous centres d’assis
tència primària i centres d’urgències i assistència primària, 2.380 noves places de 
metges, 4.762 noves places de Mossos d’Esquadra, 36.636 noves places escolars i la 
desaparició per complet dels barracons a les escoles catalanes.

Crec que aquestes xifres són prou contundents com perquè puguem mantenir 
amb absoluta contundència que l’esmena a la totalitat d’aquests pressupostos és ab
solutament imprescindible. És una exigència política peremptòria de qualsevol partit 
responsable.

Creiem sincerament que el que s’està fent amb aquests pressupostos és perllongar 
una despesa absolutament injustificada que, d’altra banda, vam veure fa ben poc com 
la Sindicatura de Comptes fins i tot advertia el Govern de la Generalitat que havia 
camuflat de forma, diguemne..., demostrant un exercici de molt poca transparència, 
havia camuflat més d’1 milió d’euros en ajudes o subvencions a entitats pancatala
nistes a la resta de les comunitats autònomes on, diguemne, la llengua catalana hi 
és present: a Balears, a la Comunitat Valenciana o fins i tot al sud de França, amb 
les escoles Bressola.

Jo crec que aquestes despeses alarmarien qualsevol català que en tingués cons
ciència. Els ciutadans de Catalunya no tenim per què pagar l’aprenentatge de la llen
gua catalana a alumnes d’un altre país, d’un altre estat –en aquest cas, de l’Estat 
francès. És una cosa absolutament inconcebible, és una despesa absolutament foras
senyada.

Per tant, hi ha tanta despesa pública que depèn del Departament de la Presi
dència que no està justificada que creiem que és imprescindible continuar donant a 
conèixer aquestes dades. Avui els ciutadans de Catalunya..., parlava abans la senyo
ra Sabater que ens despertàvem amb noves notícies sobre el que la CUP i els altres 
partits separatistes anomenen «repressió», i en definitiva és només el funcionament 
normal d’un estat democràtic de dret. Doncs avui ens despertem també amb la no
tícia que el Govern de la Generalitat va gastar 127.000 euros en un viatge a Nova 
York del president de la Generalitat amb un seguici de vint persones. Em sembla ab
solutament forassenyat, el fet que s’estigui fent una despesa tan absolutament masto
dòntica quan hi ha necessitats molt més importants a la nostra comunitat, Catalunya 
endins, que no pas aquests deliris de grandesa del nostre Govern.

Per tant, hi han molts àmbits d’aquesta comissió, doncs, que justifiquen una es
mena a la totalitat. Nosaltres, com no podia ser d’una altra manera, la mantenim i 
considerem que és absolutament imprescindible. I, per tant, per no reiterar encara 
més els arguments que ja vam donar al Ple, nosaltres ho deixaríem aquí.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Per defensar la seva esmena a la totalitat, en nom del Grup Mixt, 
té la paraula el diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. De manera molt telegràfica, per ratificarnos en 
els arguments expressats tant en la compareixença en aquesta mateixa comissió com 
posteriorment en el plenari, que bàsicament serien tres línies.

La primera és que considerem que aquests pressupostos no desencallen grans pro
jectes; és més, els deixen encara més en la incertesa. En segon lloc, que són expan
sius, sí, però només ho són a l’hora de fer créixer l’Administració, els consorcis, les 
fundacions..., al servei no de les polítiques públiques compartides per tots, sinó al 
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servei d’un projecte polític concret, que és, en tercer lloc, la construcció nacional, que 
al nostre entendre és partidista i en moltes ocasions sectària, perquè fan servir instru
ments com l’acció exterior o la corporació de mitjans públics de manera, hi insisteixo, 
allunyada de la neutralitat.

I, en conseqüència, està absolutament injustificat l’increment pressupostari, que 
podria haver anat perfectament a recerca, habitatge o millora de barris, on curiosa
ment les partides es redueixen i s’hi veuen retallades considerables.

Aquests són els elements pels quals nosaltres ens oposem en aquests pressupos
tos i hi presentem una esmena a la totalitat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la seva posició sobre els pressupostos, té la paraula el 
diputat Cristòfol Gimeno, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar. Té deu minuts.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president; gràcies per recordarm’ho. En tot cas –bon dia, diputades, 
diputats–, per fixar la posició del nostre grup parlamentari. I, com ja es poden ima
ginar, per dir que no estem d’acord amb les esmenes a la totalitat que han presentat 
i que han argumentat els diferents grups parlamentaris que han intervingut.

De fet, no entraré en tot cas a respondre totes les explicacions que han fet els di
ferents grups parlamentaris, perquè em cenyiré bàsicament al que d’alguna manera 
també ja s’ha dit per part d’alguns portaveus, perquè, bé, tenim encara recent el de
bat que hi va haver al Parlament aquesta mateixa setmana, i em cenyiré, doncs, a les 
línies generals que la nostra portaveu, l’Alícia Romero, i el Jordi Riba van traslladar 
en el debat a la totalitat dels pressupostos.

Per tant, sí que és veritat que ens trobem en aquesta situació. Des del nostre grup, 
el que veiem, doncs..., per un cantó, alguns grups ens acusen de fer el pacte d’esquer
res, d’altres ens acusen que és un pacte que manté les polítiques de dretes i que s’hi 
prioritzen els aspectes que donen suport a tots els sectors privats i es dona continuïtat 
a aquest autonomisme. En qualsevol cas, nosaltres, com deia, creiem que aquest pres
supost respon a la necessitat de que Catalunya es posi en marxa, de que els catalans 
i catalanes tinguin a la seva disposició, en aquest cas, amb el pacte que hem fet amb 
el Govern, aquestes mesures, i que, en aquest sentit, millorin la vida dels catalans i 
catalanes.

Per tant, volem posar en valor tots els aspectes que nosaltres en aquesta nego
ciació hem intentat incorporar en aquests pressupostos. Ho vam dir i ho repeteixo: 
no són els nostres pressupostos, però en una negociació hem intentat incidir en tots 
aquests aspectes que creiem que eren necessaris perquè això que he dit abans, doncs, 
es pogués produir.

És evident, i en som conscients, que en aquest debat de pressupostos hi hem po
sat unes condicions, i és el que possiblement ha sigut el més mediàtic i del que s’ha 
parlat més: aquests projectes estratègics, projectes de país que no tenen en aquest 
sentit reflex específic en els pressupostos, en el projecte de pressupostos. Però sí que, 
més enllà d’aquests projectes més estratègics, més mediàtics, hem incidit en aspec
tes com, com ja vaig comentar, doncs, quan va venir la consellera aquí, en la seva 
intervenció, a presentarho..., en tots aquests aspectes de protecció a les persones, 
tots aquests aspectes d’atenció a les persones, a catalans i catalanes.

I per això vull posar en valor tot l’increment de les partides que vam demanar i 
s’han incorporat en el pressupost des del nostre grup parlamentari perquè hi hagin 
més places residencials, perquè hi hagi més atenció a les persones vulnerables; que 
hi hagi més prestacions econòmiques vinculades a l’àmbit social; perquè hi hagi, 
en l’àmbit de la salut, doncs..., es prioritzin, s’incrementin totes les partides que van 
destinades a l’atenció primària adreçada a tots els catalans i catalanes, als professio
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nals, també, que estan fent aquesta atenció primària, que és una qüestió que sempre 
des del nostre grup parlamentari hi hem incidit.

I també, per acabar, doncs, l’últim aspecte, diguemne, d’aquesta vessant d’aten
ció a les persones, totes les polítiques educatives, on també hem incidit en que en 
les partides que fan referència a les polítiques educatives del país s’incrementes
sin les dotacions econòmiques que hi havia en el projecte de pressupostos que el 
Govern presentava i que nosaltres hem incidit en això.

Però, més enllà d’això, crec que ens hem de cenyir al que avui pertoca, que és  
la secció pressupostària de Presidència. I, com ja vaig dir, nosaltres creiem que tot el  
que fa referència al suport al món local i a l’organització territorial..., també hem 
incidit en aquesta negociació de pressupostos perquè es millorin i s’incrementin les 
partides necessàries. I, més enllà d’alguna opinió que s’ha traslladat, creiem que hi 
ha un augment respecte al que és el pla únic d’obres i serveis, aquesta eina que fan 
servir els ajuntaments. També aquest suport específic de suficiència econòmica per 
a municipis de menys de dos mil habitants, però també l’increment que hi ha hagut 
tant a ajuntaments com a consells comarcals del Fons de Cooperació Local, que ha 
de fer front, per l’al·lusió que feia la portaveu de Junts per Catalunya, a aquest aug
ment dels costos energètics que tenen ajuntaments i consells comarcals.

Per tant, hem incidit en aquests aspectes en la secció pressupostària que avui ens 
ocupa. I hi ha també –hi vam fer referència, hi insisteixo, i ho vull ressaltar, que tam
bé podria ser molta més, la inversió, però...–, en aquest equilibri territorial, aquesta 
necessitat del desplegament de la fibra, de la fibra òptica a tot Catalunya, l’augment 
–important– de més quilòmetres d’estesa de fibra òptica per a aquests municipis pe
tits, que nosaltres..., ja hi vaig fer referència quan va venir la consellera. I, per tant, 
crec que això és el que hem de posar en valor i és el que determina que la nostra po
sició no sigui contrària a aquestes esmenes a la totalitat.

Evidentment, es podrien fer d’altres maneres. S’hi podrien incorporar altres as
pectes, en aquest projecte de pressupostos, però creiem que, en aquest sentit, com 
deia, Catalunya s’ha de posar en marxa i ha de seguir avançant.

A partir d’aquí, doncs, hi han molts aspectes també que fan referència a aques
ta organització territorial i a aquesta transparència necessària. Nosaltres una de les 
qüestions en les que vam incidir molt en la negociació és en la necessitat d’aprovar 
un pla de simplificació i reordenació del sector públic de l’Administració de la Gene
ralitat, bàsicament amb l’objectiu de crear una estructura que sigui més simple, més 
eficient i eficaç, i que faciliti aquesta relació entre els ciutadans i l’Administració. 
Sabem que això no és fàcil. Sabem que d’això se n’ha parlat durant molt de temps, 
però intentarem incidir en tots aquests aspectes. I això està recollit també en aquest 
projecte de pressupostos en diferentes partides.

I hi ha un aspecte també que m’hi vull referir, que és que hem incorporat la ne
cessitat d’aquest projecte de llei de governs locals perquè quedin clares les competèn
cies i el finançament que necessiten els governs locals de Catalunya, els ajuntaments 
i consells comarcals, per poder desenvolupar les seves polítiques també al servei dels 
ciutadans i ciutadanes.

Per tant, hi han tots aquests aspectes que els hi explico. Creiem nosaltres que 
aquests pressupostos responen..., tot i no ser els nostres, responen i milloren les con
dicions que en aquest sentit teníem respecte al pressupost de l’exercici 2022.

I, per acabar aquesta part, doncs..., és evident, som conscients que hi han algunes 
tramitacions de lleis que afecten més la vessant de funció pública, però que també 
es recullen en aquest projecte de pressupostos. I, bé, som conscients que, pel que fa 
referència a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, hi ha tot aquest debat, 
i hi participarem. I hem demanat, doncs, una mica que tot això s’estudiï i es plantegi 
amb els recursos necessaris per tal de millorar l’ocupació de tota la funció pública, 
no només de la Generalitat, sinó de tots els funcionaris públics de Catalunya, i això 
també s’hi recull.



DSPC-C 537
17 de febrer de 2023

Sessió 31 de la CAI  17 

Per tant, hi insisteixo, no entraré en l’àmbit d’esports, perquè la diputada de Junts 
per Catalunya ja hi ha fet molta referència i hi ha dedicat molt bona part de la seva 
intervenció, però sí que és veritat que nosaltres –i està recollit en l’acord que van 
signar el president del nostre grup, el Salvador Illa, amb el president de la Generali
tat–..., hi han les partides en que s’han incrementat diferentes polítiques de promoció 
de l’esport en molts aspectes. I, per tant, creiem que potser no és tot lo perfecte que 
calia, però, hi insisteixo, milloren.

I, ara sí, per acabar, crec que, com deia, Catalunya necessitava aquests pressupos
tos. Catalunya necessitava posarse en marxa. I això és el que des del nostre grup, 
amb el suport a aquests pressupostos..., i avui, doncs, votant en contra d’aquestes 
esmenes a la totalitat d’aquesta secció pressupostària, avançarem per millorar la si
tuació dels catalans i catalanes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per fixar la seva posició, en nom del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, té la paraula el diputat Gallego.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bon dia. Bé, nosaltres considerem que necessitem pressupost. Podem valorar que 
arriba tard, que hem perdut un trimestre, però necessitem un pressupost davant de 
les urgències socials, climàtiques i econòmiques que estem vivint.

Crec que hi ha una part del diagnòstic que tots compartim: els alts nivells de po
bresa i de desigualtat instal·lada, les febleses del propi funcionament dels serveis pú
blics o la necessitat d’un canvi de model productiu per atendre el repte climàtic i la 
necessitat de promoure un desenvolupament econòmic més equilibrat en lo social, en 
lo territorial o en lo productiu, no?

Si tenim una coincidència en el diagnòstic, el que no entenc és que hi hagi algú 
que es pugui plantejar que, davant d’aquest diagnòstic de necessitats i d’urgències, 
puguem no disposar d’un pressupost que ens permeti definir una estratègia d’actua
ció i d’intervenció sobre la realitat. Pot ser que no sigui el nostre pressupost, però és 
un pressupost necessari per atendre aquestes urgències. Això, per un cantó.

I, per un altre cantó, crec que també cal que posem en valor el que vol dir que 
un pressupost com aquest s’hagi construït des de l’acord amb tres formacions políti
ques diferents, que no són coincidents en tot, però que han sigut capaces de posarse 
d’acord en assignar els recursos per atendre aquestes necessitats. Per tant, jo crec 
que aquest també és un element positiu i que val la pena que el tinguem present a 
l’hora de valorar aquest pressupost, no?

En aquests acords..., cal reconèixer que s’han utilitzat també per obrir uns debats 
extrapressupostaris que estan aquí, debats extrapressupostaris que permetran fer el 
debat polític quan calgui i amb relació a uns projectes en que la posició del nostre 
grup ja ha quedat clara. Nosaltres som contraris a aquests macroprojectes de la B40 
o de l’ampliació de l’aeroport o del Hard Rock, perquè entenem que no atenen les ne
cessitats socials ni les urgències climàtiques o de canvi de model productiu que tenim 
davant. Però és un debat que s’ha situat en l’esfera de lo polític i que no ha contami
nat el debat pressupostari, perquè ha permès que no hi hagi ni un euro pressupostari 
destinat a aquests projectes, però sí un debat polític que s’haurà de fer en l’esfera que 
pertoqui per veure quins són els consensos de país per abordar o no aquests projec
tes, on la nostra posició crec que queda clara: que som contràries a aquests projectes.

Dit això, insisteixo en que nosaltres donem suport a aquest pressupost perquè re
cull bàsicament aquelles orientacions que nosaltres hem volgut traslladar i les hem 
concretat en l’acord, no? La nostra intenció és que aquest pressupost protegeixi les 
persones i també l’activitat econòmica..., que protegeixi les persones davant d’aques
ta realitat d’incerteses econòmiques i socials i davant d’aquesta realitat i problemes 
que està generant la inflació. Per tant, la primera és protecció.
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El segon element és transformar: transformar les bases materials de funciona
ment de la nostra societat, transformar el model productiu, el model econòmic, de 
tal manera que puguem abordar els reptes climàtics, els reptes de la digitalització, 
els reptes de canvi de model productiu.

En definitiva, per tant, protegir les persones, l’activitat, i transformar també el 
model econòmic i productiu.

I també situar alguns elements amb relació a la fiscalitat, entenent que hi han 
marges també per millorar els ingressos en el nostre pressupost. Des del punt de 
vista de la protecció, nosaltres hem situat a l’acord i queda reflectit en el pressupost 
un pla de xoc, un pla de xoc de més de 550 milions d’euros que permet l’actualit
zació de l’índex de rendes de suficiència de Catalunya i, per tant, també de la renda 
garantida de ciutadania. Un element important: feia deu anys que estava congelat i 
l’hem descongelat. Ens hagués agradat, possiblement, anar més enllà? Certament, 
però hem sigut capaços de pactar aquest increment de més del vuit per cent d’actua
lització de l’RSC, que permetrà que moltes persones en situació de necessitat i en 
situació de vulnerabilitat puguin accedir a ajuts i prestacions socials que fins ara, 
tot i estar en situació de pobresa, en quedaven al marge de poderhi accedir. I això 
creiem que és una cosa important.

Com també és important haver consolidat les bonificacions del transport pú
blic, que corrien el risc de perdre’s i, a sobre, si es perdien en aquest context 
d’inflació, haguessin malmès encara més l’economia, la capacitat de compra, de 
consum, de moltes famílies en situació de necessitat, de rendes baixes, de rendes 
del treball, en definitiva, i tal, no? Igual que en el pla de xoc hem situat elements 
amb relació al bo social elèctric o amb relació al compromís per desplegar la llei 
de barris verds ja a partir d’aquest any. Creiem que són elements importants per 
protegir les persones.

Igual que els acords que hem situat amb relació als temes de salut. Aquesta apos
ta per millorar el pressupost de Salut creiem que és important, però sobretot el reforç 
de l’atenció primària, garantint que s’arribarà al vint per cent del conjunt del pres
supost de Salut, però amb la tendència d’arribar en tres anys al vinticinc per cent i 
reforçant sobretot lo que seria l’atenció directa i evitar que no hi hagin més de cinc 
dies d’espera per a les persones que necessiten ser ateses pel metge.

Per tant, des del punt de vista del compromís amb relació a la salut, creiem que 
és important. Tindrà relació directa amb les necessitats de la gent. També s’amplia 
la cartera de serveis de salut: el tema de salut bucodental i salut mental, que ja l’any 
passat els havíem situat al nostre acord, continuaran desenvolupantse.

I també hi ha un capítol important des del punt de vista de la protecció social 
que faria referència a totes les polítiques d’habitatge. Creiem que hi ha un fort com
promís en aquest pressupost per augmentar el compromís del Govern amb relació 
a l’habitatge públic de lloguer social; aquesta voluntat de construir, de posar a dis
posició més de 4.500 habitatges nous de lloguer social utilitzant les diferentes for
mes que hi han, des de la construcció directa a la utilització del tanteig i retracte 
als convenis amb les entitats financeres per al retorn d’aquells habitatges que estan 
desocupats i que estan en desús. I, al costat d’això, també tota la incentivació perquè 
mobilitzem els pisos buits que hi han per evitar que hi hagin cases sense gent mentre 
hi ha gent sense cases, no?

Per tant, diguéssim, des del punt de vista de la protecció creiem que hi ha ele
ments importants, igual que n’hi ha des del punt de vista de la transformació: aquest 
compromís en l’impuls de les energies renovables, pivotant sobretot sobre el reforç 
del concepte d’una energètica pública que, més enllà de generadora, serà comercia
litzadora i facilitarà no només la transformació de les fonts d’energia pivotant so
bre la renovable, sinó que també els particulars, les famílies, la ciutadania, puguin 
també accedir a l’autoconsum a través de fonts renovables d’energia, cosa que ha de 
contribuir també a la baixada de la seva factura elèctrica i també a competir en un 
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mercat que pugui ajudar a abaixar, a situar a la baixa, la posició que tenen les grans 
empreses oligopolístiques al respecte.

I tres quarts del mateix també amb relació al tema de la mobilitat sostenible, 
aquesta aposta per un país, diguéssim, de trens, un país que abundi en un model de 
mobilitat diferent que també hi ha d’ajudar.

I, al costat d’això, hi hem situat alguns elements amb relació a la fiscalitat. Possi
blement ens hagués agradat anar més enllà en fiscalitat? Certament, però en el con
text que estem, de prudència fiscal, hem sigut capaços de situar uns compromisos 
amb relació a l’impost del patrimoni, aprofitant les modificacions que se n’havien 
fet a nivell estatal, que això ja ho vam aprovar en un decret llei fa poques setmanes, 
però també situant aquest impost de pisos buits, un augment de la tarifa i de les bo
nificacions, de tal manera que puguem mobilitzar aquests pisos buits i posarlos al 
servei de la ciutadania perquè puguin disposar de pisos de lloguer assequible.

En qualsevol cas, en el tema de la fiscalitat l’important era evidenciar que hi ha 
marge per actuar en fiscalitat; poc, però marge suficient per actuar en fiscalitat en 
el nostre país. I hi han compromisos del nostre acord que els haurem de desenvo
lupar al llarg d’aquest exercici amb relació a nous impostos, en temes de grans vai
xells o en temes d’aliments ultraprocessats, que hi ha el compromís dels projectes 
de llei, no?

Per això donem suport a aquest pressupost i per això estem en contra de les es
menes a la totalitat. I perquè entenem que aquest pressupost també permet que en la 
secció que estem valorant ara també hi hagin elements positius, des d’aquest millor 
tracte amb relació als ajuntaments –el Fons de Cooperació Local o els reptes de la 
digitalització també a nivell territorial–, però també qüestions amb relació a la ges
tió de la funció pública en general, tot i que la pugui fer cada departament, però en 
general hi ha canvis en la funció pública que també necessiten aquest pressupost, no 
només el tema de les retribucions dels empleats i empleades públiques, que és im
portant, perquè sense pressupost difícilment s’actualitzarien les seves retribucions, 
i, per tant, estarien encara més afectats pels temes de la inflació, sinó també l’im
puls necessari als processos d’estabilització dels treballadors públics temporals o els 
canvis que s’han de produir a l’Escola d’Administració Pública o a la llei d’ocupació 
pública, que necessiten un pressupost per tirarho endavant. O el repte de millorar 
els procediments per tal de garantir que l’accés a determinades prestacions socials 
sigui ràpid, àgil i no exclogui la gent, no?

Per tant, nosaltres creiem que necessitem pressupost. Possiblement no és el nos
tre pressupost, però necessitem un pressupost que atengui les urgències socials, cli
màtiques i econòmiques.

I és per això que votarem en contra de les esmenes a la totalitat, perquè creiem 
que aquest pressupost dona satisfacció a les demandes i orientacions de protegir i 
transformar que hem plantejat en la negociació amb el Govern.

Res més.
I gràcies.

El president

Per fixar la seva posició sobre la secció pressupostària, en nom del Grup d’Es
querra Republicana, té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, president. Avui permetinme fer una reflexió prèvia abans d’en
trar en matèria. Veiem com la fiscalia segueix amb la seva pulsió repressiva per 
perseguir el referèndum de l’1 d’octubre amb unes peticions elevadíssimes de presó. 
Per tant, es torna a fer evident l’arbitrarietat, la injustícia i la persecució que vivim 
els independentistes. Ho direm les vegades que faci falta: votar no és cap delicte, fer 
un referèndum no és cap delicte. Hi tenim dret i no pararem, perquè sabem que la 
democràcia s’ha d’acabar imposant, acabarà guanyant, malgrat aquest Estat. Tot el 
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suport, per tant, des del nostre grup parlamentari, al Josep Maria Jové, a la conselle
ra Natàlia Garriga i també al Lluís Salvadó avui –avui i sempre.

Si entrem en matèria amb relació al debat de pressupostos, el debat, en aquest cas, 
de la secció pressupostària del Departament de la Presidència, de fet, és un debat  
que..., ja ho han reiterat tots els portaveus: n’hem pogut parlar a bastament tant el 
dia que va venir la consellera aquí a comparèixer com aquest mateix dimarts al Ple 
del debat a la totalitat. Allà ja vam mostrar des d’Esquerra Republicana el nostre vot 
en contra aquestes esmenes a la totalitat, i, per tant, el nostre posicionament a favor 
d’aquests pressupostos. Uns pressupostos que creiem que són necessaris en aquest 
moment per a la ciutadania i que són bons per a tothom.

Avui tornem a aquest debat, en aquest cas en concret, a l’àmbit de Presidència, 
una conselleria que serveix per teixir ponts, que coordina no només tots els departa
ments de la Generalitat entre ells, sinó que també coordina el Govern amb les altres 
institucions i amb altres àmbits de la societat civil. A vegades no tota la feina que fa 
el Departament de la Presidència és visible, però creiem que tota la que fa és impres
cindible justament perquè faci funcionar la Generalitat de forma eficient.

Si anem a les xifres, a les inversions, a les dades concretes, es passa de 909 mi
lions d’euros a 1.107 milions d’euros, si comparem totes les competències que abans 
no tenia i ara té el departament –si no, l’augment encara seria més gran, de 700 a 
aquests 1.107 milions d’euros. Per tant, hi ha un augment de 198 milions d’euros, 
cosa que significa un increment de l’11,88 per cent.

I aquest increment justament va a millorar el bon govern i també la qualitat demo
cràtica, a transformar i a posar al dia la funció pública, així com a garantir la digita
lització de l’Administració per donar encara millor servei a la ciutadania. Va destinat 
també a desplegar la fibra òptica arreu del territori, a donar suport al món local i a 
garantir l’esport com un element de cohesió de la nostra societat i com un bé essen
cial, amb especial atenció a l’esport femení i a la seva visibilització.

Si entrem en els àmbits concrets, veiem com, en allò referent a la transformació 
de l’Administració pública, aquest és el Govern que ha fet possible el procés d’esta
bilització del sector públic més gran que s’ha fet fins ara. Aquests processos, a ban
da de la resta de processos selectius, els canvis normatius, els augments retributius o 
noves formes d’avaluació..., tot això comporta també un increment del 4,55 per cent 
en els recursos destinats a la funció pública, que compartim.

També en l’àmbit, en aquest cas, de la transformació en la digitalització, una part 
que afecta molt l’Administració, aquest augment de 37 milions d’euros per a trans
formació digital de la pròpia Generalitat.

Però també en l’àmbit de la digitalització entesa com la connexió en xarxa de tot 
el territori volem destacar aquests 140 milions d’euros per instal·lar tres mil quilò
metres de fibra òptica durant aquest any. I no és un repte gens menor, perquè en els 
últims dotze anys s’han desplegat 4.200 quilòmetres de fibra òptica a Catalunya, i 
ara en un any estem dient que estarem en condicions, gràcies a aquests milions, de 
poderne desplegar tres mil. Per tant, gairebé en un any doblarem la feina que s’ha 
fet en els últims dotze en aquest sentit, i és imprescindible per connectar i per gene
rar oportunitats i equitat territorial a tothom i a tot arreu del nostre país.

Amb relació al municipalisme i el suport al món local, som conscients –i crec 
que tots els que som aquí ho compartim– que els ajuntaments, evidentment, són 
l’Administració més propera a la ciutadania, però que el bon funcionament de l’Ad
ministració municipal és imprescindible també per garantir no només el millor ser
vei, sinó aquesta societat justa que volem i de respecte cap a tothom. Per això posem 
molt en valor i en relleu aquests més de 39 milions d’euros en aquest àmbit, un disset 
per cent d’increment també de suport al món local. Destaquen els 150 milions d’eu
ros del Fons de Cooperació Local, un nou per cent més que l’any passat; uns fons 
que són imprescindibles per als municipis del nostre país per posarlos diners a dis
posició, i, per tant, que puguin fer funcionar també els ajuntaments.
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Aquests 9 milions d’euros de més que se sumen ja al destinat al PUOSC, el pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya, per fer aquelles accions, aquelles transformacions,  
aquelles obres necessàries i estratègiques també a cada municipi. I també a destacar 
aquests 4 milions d’euros en el fons d’Aran, que se sumen a tot el sistema de finan
çament que tenen en base a les seves competències.

Només per recordarho: l’acció de la Generalitat, però, no són només els diners 
que surten de Presidència; són també tots aquells milions que surten de tots els al
tres departaments, que en total s’aproximen a 800 milions d’euros, i que hi desta
quen sobretot aquells diners de l’àmbit de l’educació o els que arriben via contracte 
programa de drets socials. Aquí, afegirhi també el desplegament dels serveis terri
torials –importantíssim i imprescindible–, que està recollit en el capítol 1 dels dife
rents departaments.

Amb relació a mitjans de comunicació, a la Secretaria de Difusió, també, i sobre
tot a aquells mitjans públics... Els mitjans, sobretot els mitjans públics, i, en aquest 
cas, també la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, són sinònim de demo
cràcia i de qualitat democràtica. I per això, doncs, estem satisfets de poder incloure 
en aquests pressupostos aquests més de 32 milions d’euros per a la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals. Després de que estigués paralitzada i en funcions 
durant massa anys, ara veiem com lidera i com està transformant també el servei 
públic audiovisual del nostre país. És l’aportació més elevada dels últims dotze anys, 
una aportació que ha de servir per fer que els nostres mitjans públics siguin potents, 
siguin de qualitat, siguin de referència, de prestigi, al nostre país, i que també siguin, 
evidentment, la força tractora per potenciar la llengua catalana en l’àmbit audio
visual i especialment a través dels mitjans públics.

Una menció a la renda bàsica universal, que és una de les propostes estratègiques 
del Departament de la Presidència. M’agradaria dirli a la diputada Dolors Sabater, 
als companys i companyes de la CUP, que la renda bàsica universal està inclosa en 
el pressupost, està inclosa en la llei de mesures, i que, per tant, es farà. La renda bà
sica universal manté la partida de funcionament de l’oficina. Encara hi ha qüestions 
a ferse abans de poder implementarse el pla –l’enquesta, la preparació, la selecció 
de les persones que seran, doncs, qui rebran aquesta prestació–, però és que sobre
tot el que hi ha aquest any, més enllà dels diners, en el pressupost, per fer funcionar 
l’oficina i tirar endavant aquest pla pilot amb totes aquestes tasques..., el que hi ha 
inclòs a l’articulat de la llei de mesures és l’obligatorietat de la compensació monetà
ria per tal de poder garantir aquest pla pilot un cop s’hagin seleccionat les persones.

Per tant, això ens dona les garanties de que es continuarà treballant i que s’anirà 
desplegant. De fet, els hi podem dir que per part d’Esquerra Republicana els hi podem 
garantir al cent per cent que, per la feina que ens pertoca fer, es tirarà endavant aquest 
pla pilot de la renda bàsica universal. I la farem perquè creiem..., compartim amb els 
diputats i diputades de la CUP que la llibertat no ho és en el seu sentit complet si no 
és absent de dominació, i que, per tant, la renda bàsica és la millor eina per a garantir 
aquesta llibertat emancipadora per a totes les persones.

En un últim àmbit, que no perquè sigui últim, doncs, és menys important –al 
contrari–..., l’àmbit de l’esport, un dels àmbits també del Departament de la Presi
dència. Sabem que esport és salut, cohesió i igualtat, i per això pels republicans i les 
republicanes és tan important. Considerem molt notable aquest augment de 19 mi
lions d’euros en aquest àmbit, un vintiset per cent més del que hi havia en els anys 
anteriors, que han de servir especialment per avançar en la visibilització i reconei
xement de l’esport femení, també en l’esport adaptat, l’esport base, evidentment; su
port també als consells escolars, és evident, a través del Consell Català de l’Esport; 
millores en infraestructures existents arreu del territori... I, per tant, també volem 
posar en valor tot allò que inclou el pressupost en aquest àmbit.

Mirin, s’ha parlat en aquesta comissió dels reptes de pal·liar la pobresa i de refor
çar els serveis públics, i ho compartim, evidentment. I per això aquests pressupos
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tos i aquelles accions que s’estan fent des del Govern recullen aquest escut social, 
també, i aquest reforç del sector públic: 140 milions per reduir les llistes d’espera en 
dependència, un increment de 30 milions per a projectes en salut mental o per com
batre addiccions, la gratuïtat de l’infantil 2 a educació, ajuts de cent euros per alum
ne per a les famílies per compensarne els costos...

La renda bàsica universal, l’augment de recursos en sanitat –més de 1.200 mi
lions d’euros– per tenir més professionals, més metges de família, en l’àmbit de 
l’odontologia, en l’àmbit de la fisioteràpia... També, tot això, inclòs en l’atenció pri
mària i en el servei públic.

El bo social tèrmic per a famílies vulnerables, l’ampliació de la Tjove i de la 
T16, ajuts per al lloguer, l’increment del vuit per cent de l’IRSC, el procés d’estabi
lització del personal, 25 milions per a l’energètica pública i un llarg etcètera.

Acabo amb unes paraules que va dir el conseller Giró l’any passat en el debat de 
pressupostos. Ell deia: «Si voten l’esmena a la totalitat, estan dient que del projecte 
que els hi hem presentat no hi ha res que pugui salvarse. Estan dient, els que votin 
l’esmena a la totalitat, que aquests pressupostos són tan imperfectes que és millor 
prorrogar els anteriors.» I ell acabava dient: «Tots vostès saben perfectament que 
això no és així.» Aquestes paraules, que eren vàlides fa un any, ens les fem nostres 
aquest any, perquè creiem que no poden defensar que sigui millor prorrogar, en el 
cas de Presidència, un pressupost de 700 milions d’euros que no pas disposarne d’un 
de 1.000 per a tots aquests reptes que hem explicat.

Per tot això, votarem en contra de les esmenes a la totalitat i seguirem defensant 
i, el que és més important, desplegant els pressupostos de la Generalitat de Catalu
nya, que són bons per a tothom.

Gràcies.

El president 

Gràcies, diputada.
Posarem a votació el conjunt de les esmenes i farem una votació conjunta.
Vots a favor de les esmenes presentades a la secció pressupostària?
Vuit.
Vots contraris a les esmenes presentades?
Nou.
Les esmenes presentades queden rebutjades, amb 8 vots a favor –dels grups par

lamentaris de Junts per Catalunya, VOX, la CUP  Un Nou Cicle per Guanyar, Ciu
tadans i el Grup Mixt– i 9 vots contraris a aquestes esmenes –del Grup Socialistes, 
d’Esquerra Republicana i d’En Comú Podem.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i onze minuts.
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