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SESSIó NÚM. 2

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i tres minuts. Pre-
sideix M. Dolors Montserrat i Culleré, acompanyada del 
secretari, Xavier Dilmé i Vert. Assisteix la Mesa el lletrat 
Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Ramon Espadaler i Parceri-
sas, Agustí López i Pla, Joan Morell i Comas, Joan Re-
casens i Guinot, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors 
Rovirola i Coromí, Josep Rull i Andreu i Santi Vila i Vicen-
te, pel G. P. de Convergència i Unió; Celestino Corbacho 
i Chaves, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, Esteve 
Pujol Badà i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socia-
lista; Josep Llobet Navarro, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Joan Boada Masoliver i Salvador Milà i Solso-
na, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Oriol Amorós i March i Marc Sanglas i 
Alcantarilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i Carmen de Rivera i Pla, pel S.P. Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Lluís Recoder i Miralles, acompanyat del se-
cretari general, Pau Villòria i Sistach; del secretari, Damià 
Calvet i Valera; del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, 
Carles Sala i Roca, i del secretari de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, Enric LLebot i Rabagliati.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre els objectius i les actuacions que 
ha d’impulsar el seu departament (tram. 355-00009/09). 
Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Sessió informativa.

La presidenta

Molt bona tarda, s’obre la sessió.

Sessió informativa 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre els objectius 
i les actuacions que ha d’impulsar 
el seu departament (tram. 355-00009/09)

En nom de la vicepresidenta de la comissió, del secre-
tari de la comissió i del lletrat, senyor Muro, els donem 
la benvinguda a tots vostès, il·lustres senyores i senyors 
diputats. Honorable conseller, benvingut al Parlament 
de Catalunya, i a totes les persones que acompanyen 
avui al conseller, doncs, per poder desenvolupar aques-
ta primera, per dir-ho d’alguna manera, trobada en el 
Parlament de Catalunya després del 28 de novembre, 
de les eleccions, i, evidentment, en aquesta primera 
sessió del Parlament de Catalunya en el sentit de la 
Comissió política de Territori i Sostenibilitat.

Em dirigeixo a tots els grups parlamentaris, en nom 
de la Mesa, desitjant poder portar a terme una bona 
gestió de Mesa que sigui eficaç per a tots vostès –per 
a tots vosaltres–, de manera especial als portaveus, i 
que sàpiguen que, de la mateixa manera que ens agrada-

rà poder comptar amb tots vostès, nosaltres, els mem-
bres de la Mesa, puguem comptar amb tots vostès.

Dit això, crec que em pertoca donar la benvinguda a 
l’honorable conseller, donar-li la paraula; i, abans de 
donar-li, doncs, com dic, la paraula, comentar que els 
grups parlamentaris, tots ja ho sabeu, alguns grups se 
m’han adreçat per tal de poder repartir la seva interven-
ció. Evidentment, així ho farem. I vostès saben que el 
conseller té, doncs, la seva hora per fer l’exposició, i 
després la seva rèplica, etcètera, i vostès tenen un temps 
de quinze minuts per fer la intervenció, per aclarir totes 
aquelles qüestions, aquelles preguntes que vostès cre-
guin convenient que poden fer a l’honorable conseller.

Dit això, doncs, honorable conseller, té vostè la paraula 
per a la seva intervenció.

Moltes gràcies.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Lluís Miquel Recoder i Miralles)

Moltes gràcies, i bona tarda, senyora presidenta. Mem-
bres de la Mesa, membres de la comissió, senyores 
i senyors diputats, m’acompanyen aquesta tarda el se-
cretari general del departament, el senyor Pau Villòria, 
aquí a la meva dreta; el secretari de Territori i Mobi-
litat, el senyor Damià Calvet; el secretari d’Habitatge 
i Millora Urbana, el senyor Carles Sala, i el secretari 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, el senyor Josep En-
ric Llebot, així com d’altres càrrecs i responsables del 
departament.

Vull manifestar-los la meva satisfacció per la consti-
tució de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament, una comissió en el marc de la qual s’ana-
litzaran les polítiques del departament que dirigeixo, i 
que tractarem a continuació.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex
pedient de la comissió.)

En primer lloc, vull assenyalar que he recollit el tes-
timoni de l’anterior Govern del país, i des d’aquí vull 
reiterar el meu reconeixement i agraïment al conseller 
Nadal i al conseller Baltasar, que m’han precedit en el 
càrrec que actualment ocupo. Ho he dit algunes vega-
des aquests darrers dies, però ho vull tornar a repetir 
aquí: el traspàs de poders va ser exemplar, digne de la 
millor tradició democràtica europea.

Ara, des de la perspectiva governamental, s’obre una 
nova etapa que és, alhora, de continuïtat i de canvi; 
de continuïtat, perquè el país es va construint pro-
gressivament amb les aportacions de tots i totes dels 
que hem estat al capdavant del Govern; però també de 
canvi, perquè som tributaris d’un programa de Govern 
i, en veure algunes de les càrregues que heretem, hau-
rem de prendre decisions per canviar el rumb. 

Com vostès ja saben, ens trobem en una situació, si 
més no, difícil. No és el moment de posar el retrovi-
sor, ni tampoc és la intenció d’aquest nou conseller 
fer-ho; tanmateix, per poder explicar les dificultats 
amb què ens trobem avui, cal que tots siguem conscients 
d’on venim. És evident que part de la precària situa-
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ció financera que hem heretat s’explica per la baixada 
dels ingressos que ha patit la Generalitat a causa de la 
crisi, però també ho és que en els darrers anys no es 
van prendre les mesures necessàries per dimensionar 
la despesa a les possibilitats reals del país. 

Avui, però, em pertoca parlar més de futur que no pas 
de passat. Ara toca, i volem mirar endavant. Al llarg 
d’aquesta compareixença, doncs, els vull plantejar els 
reptes que presidiran l’obra de govern del Departament 
de Territori i Sostenibilitat en aquesta novena legislatura.

En primer lloc, farem una ràpida descripció del depar-
tament i de com ens hem organitzat, per a centrar-nos 
després en els reptes que ens hem plantejat i en les po-
lítiques que volem implementar.

El Departament de Territori i Sostenibilitat es crea mit-
jançant un decret, i recull el que havia estat l’antic De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques, i 
una part de l’antic Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge. Una de les qüestions que ens ha dut a la crea-
ció d’aquest departament és, sens dubte, la reducció del 
nombre de conselleries, amb el consegüent estalvi de 
recursos en l’estructura organitzativa de la Generalitat.

Al marge, però, d’aquesta qüestió, que no és menor, 
l’objectiu principal d’aquesta nova organització ha 
estat poder dotar-nos d’una estructura que ens per-
meti portar a terme un disseny del desenvolupament 
del país que tindrà en compte l’ordenació del territori, 
la planificació d’infraestructures, l’equilibri ambiental 
del país i el planeta i les polítiques d’habitatge. Això ho 
farem sota criteris de sostenibilitat i tenint en compte 
la situació de crisi econòmica, i amb voluntat de ga-
rantir en tot moment la qualitat de vida dels catalans i 
les catalanes.

Més enllà de la voluntat d’aprimar l’estructura de l’Ad-
ministració, aquesta estructura vol garantir el fet que la 
sensibilitat ambiental impregni les polítiques de tot el 
departament. La nostra prioritat és que el creixement 
present i futur de Catalunya, pel que fa al territori, in-
fraestructures, mobilitat i habitatge, es faci buscant 
l’equilibri entre el desenvolupament i la sostenibilitat.

Sóc un ambientalista convençut, militant, diria, fins 
i tot. En aquest sentit, la suma de Política Territorial i 
Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, no pot 
ser vista com una absorció, ha de servir perquè totes 
les polítiques que desenvolupem des del departament 
incorporin aquesta sensibilitat ambiental.

La posada en marxa de la nostra acció política en l’àm-
bit de Territori i Sostenibilitat es basarà en cinc criteris 
que aniran apareixent al llarg de tot el programa que 
els presentem avui. El primer serà mantenir un equilibri 
entre el desenvolupament territorial i la sostenibilitat am-
biental, i, alhora, la concepció de la sostenibilitat com 
element transversal. El segon és la cerca de complicitat 
amb el món local. El tercer principi és la contenció i 
l’austeritat pressupostària. I, en quart lloc, cercarem la 
simplificació burocràtica.

Aquests quatre criteris són les idees força que regiran 
l’acció del nostre departament, una acció que es fo-
namentarà en la nova manera com ens estem organit-
zant. Hem agrupat en un mateix departament del Go-

vern les matèries de planificació territorial, mobilitat, 
habitatge i medi ambient. Això no és una novetat: paï-
sos del nostre entorn segueixen models similars al del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Deixin-me 
citar-los alguns exemples: França, país veí, té una or-
ganització molt semblant a la del nostre departament: 
té sota un mateix ministeri competències en matèria 
d’ecologia, urbanisme, transport i habitatge; Suïssa, un 
país modèlic en la cura del seu entorn natural, també 
fa una agrupació de competències assimilable a la que 
nosaltres proposem; els Països Baixos també ajunten 
les àrees d’infraestructures i medi ambient en el seu 
govern, i Portugal el que fa és aglutinar el medi ambient 
amb l’ordenació del territori.

En qualsevol cas, el model pel qual hem optat pretén 
la racionalització de recursos en tots els àmbits que 
ens són propis. El Departament de Territori i Sosteni-
bilitat s’organitza al voltant d’una secretaria general 
i tres secretaries sectorials, que són: Territori i Mo-
bilitat, Medi Ambient i Sostenibilitat, i Habitatge i 
Desenvolupament Urbà.

Si m’ho permeten, els explicaré amb una mica de de-
teniment els trets generals d’aquesta nova organització. 
La unificació de pràcticament dos departaments en un 
de sol ha comportat també la unificació de les secre-
taries generals i els gabinets de les antigues conselle-
ries, amb la consegüent reducció d’estructura i cost. 

La Secretaria de Territori i Mobilitat uneix sota la ma-
teixa unitat directiva l’ordenació del territori i les in-
fraestructures. D’aquesta manera, el desplegament 
territorial de Catalunya es farà sota la coherència de 
les necessitats d’infraestructures i del creixement de la 
població. Aquesta secretaria s’organitza en quatre direc-
cions generals, que són la de Transports i Mobilitat, 
la de Carreteres, la d’Urbanisme i la de Planificació 
Territorial. D’aquesta nova estructura, la Direcció Ge-
neral de Transports i Mobilitat integra les competènci-
es en matèria de transports terrestres, ports i aeroports. 
Aquesta direcció general palesa la reducció d’unitats 
directives que s’ha portat a terme, ja que aglutina les 
funcions que portava a terme l’anterior Direcció Ge-
neral del Transport Terrestre, la Direcció General de 
Ports, Aeroports i Costes i el Programa per a la Mobili-
tat i Grans Infraestructures, que s’han suprimit.

També cal fer esment al fet que la Direcció General 
de Planificació Territorial inclou tant el disseny de la 
política territorial més estratègica com polítiques de 
paisatge i el planejament territorial.

Pel que fa a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urba-
na, dissenya i impulsa les polítiques d’habitatge i de 
rehabilitació de barris, àrees urbanes que requereixen 
una atenció especial i urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics. Les dificultats per accedir a l’habitatge, la 
crisi que pateix el sector des de fa uns anys, la qualitat 
dels habitatges que cal assegurar, marcaran el pla de 
ruta d’aquesta secretaria. Així mateix, l’assumpció de 
competències en matèria de rehabilitació de barris 
i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, i 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, ens perme-
trà tractar l’àmbit de l’habitatge també des de l’entorn 
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immediat en el qual s’insereixen. D’aquesta secretaria 
en depèn la Direcció General d’Habitatge.

I, finalment, la Secretaria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, que defineix les polítiques ambientals i de 
sostenibilitat del Govern de la Generalitat, i agluti-
na part significativa de les competències de l’anteri-
or Departament de Medi Ambient i Habitatge. Amb la 
creació d’aquesta secretaria se situen al mateix nivell 
les polítiques estratègiques de desenvolupament del 
territori i les infraestructures amb les de sostenibilitat 
ambiental, per tal d’assolir un model equilibrat terri-
torialment i viable des del punt de vista ambiental. La 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat s’estruc-
tura en dues direccions generals, la de Qualitat Am-
biental i la de Polítiques Ambientals.

Bé. Un cop repassats aquests canvis, vull subratllar que 
han comportat una reducció de l’estructura, que es tradu-
eix en el fet que, de cinc secretaries hem passat a quatre, 
de catorze direccions generals hem passat a vuit, inclo-
ent-hi els dos programes que hem suprimit, els res-
ponsables dels quals tenien rang de direcció general. 
I, d’altra banda, pel que fa al territori, s’han suprimit 
les figures dels coordinadors de l’Agència d’Habitat-
ge de Catalunya, i dels directors dels serveis territorials 
dels anteriors departaments de Política Territorial 
i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, que 
s’unificaran tots en una sola representació.

Aquests dies estem procedint a nomenar els directors 
dels serveis territorials del departament, que s’hauran 
d’encarregar i de coordinar i racionalitzar les estruc-
tures que existeixen en el territori.

Al marge de les unitats en què s’estructura el depar-
tament, s’adscriuen també a la conselleria una sèrie 
d’organismes i empreses públiques de planificació 
i gestió d’infraestructures, sòl i habitatges, i serveis, 
entre les quals, i a títol enunciatiu, voldria destacar 
Ferrocarrils de la Generalitat, l’ens d’Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya, l’Institut Cartogràfic, l’Ins-
titut Geològic, Ports de la Generalitat, Aeroports de 
Catalunya, CIMALSA, l’Institut de Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre, l’Institut de Desenvolu-
pament de l’Alt Pirineu, TABASA, el Túnel del Cadí, 
les quatre societats de l’Autoritat del Transport Metro-
polità, l’Incasòl, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llobregat, 
el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Respecte a l’àmbit d’ordenació del territori i urbanis-
me, voldria dir-los que aquest és un govern que s’esti-
ma el territori, que el respecta perquè és conscient que 
és un dels principals actius que tenim com a país. Cal 
que avancem cap a una ordenació eficient i competi-
tiva des de la visió sostenible que els explicava fa una 
estona. Fer-ho d’aquesta manera requereix una visió 
constructiva basada en el llarg termini. Cal veure-li la 
part positiva, a la crisi, i pensar que és el moment de 
deixar enrere certes visions estretes. És hora de deixar 
de prendre determinacions en el curt termini, que so-
vint ens fan malbaratar energies i diners públics, amb 
polítiques que acaben sent del tot ineficients. 

En aquest sentit, en matèria d’ordenació del territori i 
urbanisme, hi ha dos objectius fonamentals en un mo-
ment com l’actual. El primer és que cal reforçar totes 
aquelles actuacions que afavoreixin l’economia pro-
ductiva. La planificació ha de servir perquè la gestió 
del territori, respectant, com ja he deixat clar, el medi 
ambient, serveixi per crear riquesa. Amb aquest ob-
jectiu cal simplificar l’excés de normes, plans, direc-
trius i exigències. No es tracta de perdre res que sigui 
important, però es tracta de concentrar allò que és im-
prescindible amb el mínim d’instruments. Cal integrar 
al màxim els diferents processos d’avaluació i tutela 
del planejament urbanístic, i l’autorització d’edifica-
cions, instal·lacions i infraestructures i apostar per la 
finestreta única. Ens trobem davant d’una oportunitat 
per ser més eficients sense deixar de garantir l’absolut 
respecte al territori.

Els plans directors urbanístics poden ser un bon ins-
trument per abordar qüestions de caràcter supramuni-
cipal molt concretes. Cal suprimir, en canvi, els plans 
directors de propòsit general. En aquest sentit, vull dei-
xar molt clar que seré un conseller amb una orella 
posada sempre al territori. Els alcaldes trobaran en mi 
i en tot el meu equip un interlocutor sensible a les 
seves demandes. Entenc la planificació com un instru-
ment de consens. Cal que el nostre departament con-
certi amb el territori abans d’esperar les al·legacions, 
només així la planificació serà més àgil i efectiva, i 
ens estalviarà llargues discussions que impedeixen el 
desenvolupament de determinats territoris.

La crisi també ens obliga a canviar la política de les 
ARE, moltes de les àrees residencials estratègiques 
s’hauran de replantejar conjuntament amb el territori. 
De fet, aquest Govern només impulsarà aquelles que 
gaudeixin d’un consens suficient per ser executades.

Perquè una bona política d’urbanisme doni els seus 
rèdits ha d’anar complementada també per una bona 
política d’infraestructures. Sempre, evidentment, però 
encara més en un context com l’actual, tenim l’obli-
gació de ser eficients, tenim l’obligació de prioritzar 
aquells inversions de major rendiment. 

Aquests darrers han estat uns anys de gran inversió, 
una inversió que haurem de digerir, i també pagar, du-
rant els pròxims anys. S’ha abusat dels mètodes de 
pagament diferit, que ara ens toca assumir sense cap 
marge de maniobra. Sens dubte aquests compromi-
sos resten capacitat inversora al Govern. No tindrem, 
doncs, un xec en blanc per posar-hi una xifra i gastar 
els pròxims anys. Per tant, ens convé pensar molt bé 
totes aquelles inversions que vulguem fer i posar l’ac-
cent a esprémer al màxim les possibilitats de les in-
fraestructures que ja tenim.

Això vol dir concentrar-se tant o més en la gestió de la 
mobilitat que en la construcció d’obra nova. I aquest 
punt..., segurament tots vostès tenen al cap un dels 
serveis que més cal millorar: parlo de la gestió de Ro-
dalies Catalunya. Algú va qualificar el traspàs com a 
traspàs espiritual. Les vies, la catenària i les estacions 
continuen sent del Ministeri de Foment, i els trens que 
hi circulen són propietat de Renfe, que també depèn 
del Ministeri de Foment. Què ens queda, doncs? Qui-
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na és la nostra capacitat de maniobra? Simplement 
tenim capacitat d’imposar horaris i amb limitacions, 
i també d’obligar l’operadora a informar els usuaris 
afectats quan hi hagi problemes en el servei.

Una de les primeres decisions que hem pres com a de-
partament ha estat congelar el contracte programa que 
ens volia lligar amb Renfe Operadora fins al 2015. Ja 
hem dit que en els termes actuals no el signarem. En 
aquests moments l’Autoritat del Transport Metropolità 
està realitzant una anàlisi comparativa dels models de 
contractació i gestió de serveis ferroviaris de viatgers 
a diverses regions europees. La nostra intenció és que 
aquest estudi ens orienti de cara a reformular l’actual 
proposta de contracte programa i que ens ajudi a explo-
rar si hi ha una alternativa viable a Renfe a curt termini.

Però canviar d’operador no voldrà dir tenir una xarxa 
millor. Un repàs a les dades de gestió de la xarxa el 
2010 ho deixa molt clar: de les 392 incidències amb 
afectació important en la puntualitat dels trens, el 51 
per cent es poden imputar al gestor de la infraestructura, 
Adif. Aquestes dades posen de manifest que sense inci-
dir en la infraestructura, la capacitat de gestió del servei 
és molt reduïda. 

En aquest sentit, la nostra primera acció ha estat exi-
gir al Ministeri de Foment que complexi els compro-
misos adquirits. Dels 4.000 milions previstos en el Pla 
de rodalies fins al 2015, només se n’han invertit 306. 
El que no és admissible és que infraestructures com-
promeses des de fa molts anys, com el desdoblament 
de Vic, el túnel de Montcada o l’augment de capacitat 
dels túnels de Barcelona, segueixin encallades en trà-
mits diversos. Més greu fins i tot és l’incompliment 
en les inversions de manteniment, atès el precari estat 
d’alguns punts de la xarxa, cosa reconeguda, fins i tot, 
pels alts representants del mateix ministeri. Dels 500 
milions aproximats previstos per a senyalització fer-
roviària, només se n’han executat el 21 per cent. En 
aquest sentit, prioritzant una inversió de 42 milions 
podríem passar d’una capacitat de disset trens/hora a 
una capacitat de vint-i-cinc trens als túnels de Barcelo-
na. N’exigirem el compliment, però no ens quedarem 
aquí. La intenció d’aquest Govern és la d’acabar gesti-
onant la infraestructura. En aquest sentit, seguirem re-
clamant el traspàs de les infraestructures que comencen 
i acaben a Catalunya, tal com preveu l’Estatut. 

A banda de tenir un objectiu final en rodalies, però, 
hem de gestionar-lo mentrestant. En aquest sentit, tam-
bé és molt important el nou contracte programa entre 
l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità, que ha 
de garantir el finançament del transport metropolità 
els propers anys. Exigirem a l’Administració General 
de l’Estat que augmenti la seva participació en el fi-
nançament del sistema, en consonància també amb el 
que preveu l’Estatut.

Caldrà, a més, revisar el Pla de transport de viatgers 
de Catalunya per maximitzar la capacitat de les nos-
tres infraestructures. En aquest sentit, hem d’acabar 
de resoldre la integració dels serveis regionals, tras-
passats des d’aquest mateix any, amb els de rodalies. 
Ja els anuncio que hi haurà una reestructuració d’ho-
raris durant aquest any que afectarà tant rodalies com 

regionals. Així mateix, volem redactar una proposta 
per definir els serveis de rodalies a Girona, Lleida i 
Tarragona, conjuntament amb les ATM territorials. 

A banda del traspàs de rodalies i regionals, en matèria 
de transport ferroviari hi ha una altra actuació que ha 
estat centre d’atenció els darrers anys, i també els dar-
rers dies: parlo de la línia 9. Vull que totes les meves 
paraules sobre aquesta línia siguin molt clares, perquè 
ja hi ha qui n’ha decidit el futur abans que nosaltres 
concretem res, que no ho hem fet.

Seguirem amb la construcció de l’obra, perquè som 
conscients de la importància que té per a Barcelona i 
per als municipis per on circula. Nosaltres vàrem ini-
ciar la línia 9 i nosaltres la volem finalitzar. Ara bé, 
hem de dir que les coses no s’han fet precisament 
bé fins ara. La prova de tot plegat és la dificultat de 
finançar-la, tot i haver recorregut a diferents malabaris-
mes financers. Però tot i així tirarem endavant l’obra. 
Segurament ho haurem de fer a un ritme menor, alen-
tint el ritme d’alguna de les tuneladores i deixant per 
més endavant la construcció d’alguna estació. Però dic 
«segurament», no parlo de deixar-les de fer, ni d’eli-
minar les onze estacions del tram central, tal com ha 
publicat algun mitjà de comunicació. Parlo d’algunes 
estacions que podrien ser reprogramades. Però necessi-
tem temps per acabar de decidir-ho, i allò que decidim 
ho haurem de parlar amb les administracions locals. 
En la construcció de la línia 9 s’ha estirat més el braç 
que la màniga, de la mateixa manera que l’avantprojecte 
del PDI 2009-2018 no és realista; hi ha actuacions d’im-
possible finançament, no només en les condicions ac-
tuals, sinó també discutibles en temps de bonança 
econòmica.

Per tot plegat anuncio que redactarem el PDI 2011-2020. 
Serà un PDI realista, amb un estudi economicofinancer 
que avali la construcció de les noves infraestructures 
i garanteixi el calendari d’inversions. És hora de tocar 
de peus a terra i explicar als ciutadans que no totes les 
obres són possibles.

I quan parlo de tocar de peus a terra em ve al cap el 
Pacte nacional per a les infraestructures. Aquest docu-
ment, que nosaltres no vam signar, només es pot qua-
lificar, penso, de carta als Reis. La cosa és fins i tot 
més greu que en altres acords, perquè aquest pacte va 
ser signat en un moment en què ja se sabia que els 
recursos financers de les diferents administracions no 
podien avalar-lo. Es preveia una inversió de 100.000 
milions d’euros en un termini de deu anys. No era re-
alista abans, i encara menys ho és ara. 

Caldrà, doncs, buscar un escenari més realista. Pro-
posarem reformular el pacte sencer als partits polítics 
i als diferents sectors econòmics i socials que el van 
signar. Igual que el PDI, el pacte haurà d’anar acom-
panyat d’una memòria econòmica que n’avali el com-
pliment. I els que el signin hauran de comprometre’s a 
defensar-lo davant de totes les institucions.

Com que encara no tenim competències plenes, és evi-
dent que el compliment dels compromisos d’inversió 
del Ministeri de Foment és imprescindible per al des-
envolupament econòmic del nostre territori. En aquest 
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sentit, hi ha dues inversions estratègiques que necessi-
tem amb urgència.

La primera és acabar el corredor ferroviari del Me-
diterrani d’altes prestacions. Això vol dir acabar els 
túnels urbans de Barcelona i Girona; també acabar 
la connexió entre Perafort i l’Hospitalet de l’Infant, 
i tirar endavant el projecte d’alta velocitat entre Tar-
ragona i Castelló. 

Però, fins i tot més important que el transport de 
viatgers és el trànsit de mercaderies pel corredor 
ferroviari del Mediterrani, del qual depèn que Cata-
lunya es pugui convertir en la porta logística del sud 
d’Europa, i també d’unes bones expectatives de crei-
xement de les exportacions. Per això són molt impor-
tants les connexions en ample europeu amb els ports. 
A Barcelona ja tenim la primera part dels deures fets, 
tot i que cal una millora dels accessos viaris i ferrovi-
aris al port, que ara veu molt limitada la seva capacitat 
d’atreure mercaderies. Però també és molt important 
connectar a la xarxa d’ample internacional Tarragona 
i el seu port. També tenim molta feina en matèria de 
ports; seguirem reclamant el traspàs total de la ges-
tió dels de Barcelona i Tarragona. La Llei de ports de 
l’Estat, aprovada recentment, o la modificació que va-
ren votar recentment Partit Socialista i Partit Popular 
fa més d’un any, limita l’autonomia dels nostres dos 
ports més importants. 

En matèria aeroportuària és on el marc competencial 
ens limita més la capacitat de decisió. Com tots vostès 
saben, en aquests moments precisament s’està discu-
tint el nou model aeroportuari estatal. Des que he estat 
nomenat conseller ja he tingut dues llargues conver-
ses amb el ministre Blanco sobre aquesta matèria. Puc 
avançar que el nostre objectiu és que les institucions 
catalanes –Generalitat, ajuntaments i entitats socioeco-
nòmiques– puguin tenir una majoria determinant en 
la societat que ha de gestionar l’aeroport del Prat. En 
aquest sentit, entenem que aquesta societat és la que 
ha de marcar les línies estratègiques d’explotació de 
les instal·lacions i ha de decidir el futur gestor privat 
de l’aeroport. El Prat ha de tenir capacitat per compe-
tir lliurement amb la resta d’aeroports espanyols i eu-
ropeus, poder fixar taxes, assignar slots i realitzar una 
política comercial pròpia. 

No puc deixar passar l’ocasió de fer palesa un cop més 
l’actitud de l’Estat en matèria de compliment de com-
promisos. Les obres del nou accés ferroviari a l’aero-
port van ser adjudicades l’abril de 2010, no han estat 
iniciades i el ministeri no té previsió d’iniciar-les fins 
l’any 2013. Ja hem demanat una revisió a fons d’aquest 
termini perquè les obres es puguin iniciar ràpidament. 

Però no ens conformem només amb tenir capacitat de 
decisió estratègica sobre el Prat: reivindiquem també 
el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, 
sobretot els dos primers, instal·lacions cabdals per als 
sectors turístics de la Costa Brava i Costa Daurada. En 
aquests moments la Generalitat i les institucions cata-
lanes estan posant diners en la promoció d’aquests ae-
roports. Aquest és un model que ha funcionat, però 
insostenible a mitjà termini. Cal replantejar les políti-
ques de promoció dels aeroports. El que no pot fer la 

Generalitat és finançar AENA a través de contractes 
de promoció a les companyies aèries que operen en 
aquests aeroports. Girona és un aeroport amb bene-
ficis i hauria de poder fixar la seva pròpia política de 
taxes. 

Punt i a part mereix l’aeroport d’Alguaire. Som cons-
cients de la importància que tenen aquestes instal·lacions 
per a les comarques de ponent. Per això una de les 
primeres decisions que hem pres des de la conselleria 
és la constitució de la Taula Estratègica per a l’Impuls 
de l’Aeroport de Lleida-Alguaire. Cal un pla de nego-
ci que ens digui cap a on volem anar i què hem de fer 
per aconseguir-ho. Això vol dir, per exemple, modi-
ficar, si cal, el Pla director de l’aeroport. Més que un 
aeroport perquè els lleidatans puguin volar a diferents 
llocs d’Europa –que també–, cal que les instal·lacions 
serveixin per generar riquesa pel territori, ja sigui amb 
l’arribada d’esquiadors a l’hivern o altres formes de ne-
goci. En aquest sentit, cal impulsar també el desenvolu-
pament de la càrrega aèria i els projectes de formació. 

A banda d’Alguaire, durant el 2011 també avançarem en 
l’adjudicació d’hangars a l’aeroport de la Seu d’Urgell, 
una infraestructura que representa una aposta sen-
sata pel reequilibri territorial. També aquest mateix 
any presentarem el Pla director de l’aeroport corpora-
tiu d’Òdena, que ha de ser un actiu per al desenvolupa-
ment econòmic de la comarca de l’Anoia.

En matèria d’infraestructures viàries, vull ser molt 
franc amb vostès sobre quina és la capacitat de mani-
obra de l’actual Govern. Com vostès saben, una part 
molt elevada de la inversió s’ha fet mitjançant meca-
nismes de partenariat públic/privat, com ara els pe-
atges a l’ombra o el mètode alemany. Potser tocava 
fer-ho en un moment de limitacions pressupostàries; 
deixo la pregunta damunt de la taula i no hi dono la 
resposta en aquest moment. Ara bé, això vol dir que 
ara ens tocarà pagar les obres que s’han fet en l’etapa an-
terior, com l’autovia Reus-Alcover, les obres de l’eix 
del Llobregat, l’eix Vic-Olot pel túnel de Bracons o la 
Maçanet - Platja d’Aro. I això vol dir que la capacitat 
inversora del Govern queda fortament condicionada. 

D’altra banda, tenim obres importants en curs, també 
finançades en col·laboració amb el sector privat, que el 
Govern actual no té intenció d’aturar. Estem parlant 
d’obres de notable transcendència, com el desdobla-
ment de l’eix Tranversal, la C-25; la construcció de 
l’eix diagonal entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca 
del Penedès i Igualada, o el desdoblament dels trams 
que falten de la C-17 entre Manlleu i Ripoll. Aquestes 
inversions passaran a engruixir, doncs, el deute de la 
Generalitat que abans esmentava. I encara hi afegiré les 
previsions que es recullen en el Pla economicofinancer 
de GISA 2010-2015: la variant d’Olot i les Preses, la 
carretera de Vilabertran a Peralada, la carretera d’Alta-
fulla a Salomó, etcètera. Moltes d’aquestes obres es fan 
mitjançant el mètode alemany i, per tant, exhaureixen 
la disponibilitat de recursos fins l’any 2013. 

A banda d’aquestes infraestructures, hi ha les obres 
que l’Estat té pendents d’execució, que són del tot im-
prescindibles per al nostre país. Em refereixo espe-
cialment a completar el corredor del Mediterrani, A-7 
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i nacional II, a la ronda del Vallès o Quart Cinturó, 
a la Tarragona-Montblanc, a la Lleida - Vall d’Aran, a 
la Lleida-Osca, a la Figueres-Olot, a l’eix Pirinenc... 
Moltes d’aquestes obres es troben aturades o alentides.

L’escenari que els descric no és un escenari fàcil. Cer-
tament, jo hauria preferit trobar-me’n un altre i no ha-
ver de treballar en unes condicions tan adverses per 
poder tirar endavant les obres que el país necessita. 
Tanmateix, no em resigno a deixar de fer aquelles co-
ses que crec que s’han de fer. En aquest sentit, hi ha 
eixos prioritaris, eixos d’important rendiment que mi-
rarem de tirar endavant. 

Així, doncs, exigirem i facilitarem les inversions de 
l’Estat, no aturarem les obres estratègiques en curs i 
mirarem de trobar la manera de finançar les obres de 
major repercussió econòmica i social. És més, sigui 
quina sigui la capacitat financera del Govern, tenim 
la intenció de seguir treballant per solucionar els di-
versos conflictes territorials existents actualment en 
matèria de carreteres. L’objectiu que ens proposem 
és redactar, tramitar, concertar amb el territori i apro-
var tots els projectes per tal que, si hi ha disponibilitat 
pressupostària, tinguem els deures fets i no hàgim de 
començar de zero.

Pel que fa als peatges, impulsarem una nova política 
equitativa, amb l’objectiu de dibuixar un model har-
mònic en el conjunt de l’Estat i eliminar progressiva-
ment el greuge actual que pateix Catalunya. A l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona s’impulsarà també una 
harmonització del sistema de peatges, que actuaran com 
a gestors de la mobilitat. El nou model ha de preveu-
re bonificacions per la utilització de la via, per l’ocu-
pació dels vehicles, per la franja horària d’utilització, 
per l’ús de vehicles ecològics, per trànsits de proximitat 
i per la impossibilitat de disposar d’una via alternativa 
de capacitat similar lliure de peatge. 

Per acabar aquest apartat, vull posar l’accent en una 
feina que sovint passa desapercebuda i que és la con-
servació de les carreteres i la millora de la seguretat 
viària. La infraestructura actual s’ha de mantenir, i 
això exigeix un esforç i una dedicació de recursos no 
pas menor, encara més si volem complir, i és el que 
volem, amb els objectius de la Unió Europea de reduir 
l’any 2020 la mortalitat en carretera al 50 per cent de 
la que tenim actualment. 

En l’àmbit de medi ambient i sostenibilitat, la segona 
branca del departament, em referiré ara als aspectes 
que són competència d’aquesta secretaria sectori-
al. Aquest Govern situa la sostenibilitat com un eix 
transversal i vertebrador del país, i per tant com un 
element definidor de la seva acció política. Impulsar 
polítiques ambientals decidides ajuda a fer un país 
amb més qualitat de vida, una millor i més moderna 
activitat econòmica i, com a resultat, un major ben-
estar per a la ciutadania. Les polítiques ambientals no 
han de ser vistes com un fre o com una imposició ar-
bitrària, sinó com un element consubstancial al desen-
volupament del territori i de l’activitat econòmica que 
ens ha de permetre deixar un món millor a les futures 
generacions. 

Un aspecte bàsic en les polítiques de sostenibilitat rau 
en el tractament del problema del canvi climàtic. Com 
vostès saben, les polítiques de canvi climàtic tenen 
dues vessants, la mitigació i l’adaptació. Fins ara s’ha 
posat molt més èmfasi en la mitigació que en l’adap-
tació, i pel que fa a la mitigació la Generalitat pot dur a 
terme accions rellevants, però sempre emmarcades dins 
dels compromisos de la Unió Europea i de l’Estat; te-
nim capacitat de maniobra, però dins d’un context que 
configuren els acords internacionals i les disposicions 
formalitzades dins de la Unió Europea i dins de l’Es-
tat, mentre que el context que defineix les polítiques 
d’adaptació és molt més ampli.

En els darrers anys, el Govern de Catalunya ha dut a 
terme accions com l’elaboració del Pla marc de mi-
tigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012. 
A banda d’implementar-ne la segona fase, d’aquest pla, 
aquest Govern impulsarà l’elaboració d’un pla de mi-
tigació de les emissions que cobreixi el període 2013-
2020. El compromís que la Unió Europea ha fixat per 
a aquest període és del 20 per cent de reducció de les 
emissions, amb l’objectiu d’establir una tendència 
que comporti assolir una reducció del 80 per cent per 
al 2050. Això ens porta a haver de desenvolupar unes 
polítiques d’estalvi energètic i de millora de l’eficièn-
cia que seran eixos transversals en totes les polítiques 
de la Generalitat i, per descomptat, en les del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. 

Reactivarem la Comissió Interdepartamental contra el 
Canvi Climàtic per tal de coordinar l’elaboració del 
pla i per tal de permeabilitzar en tots els departaments 
de la nostra Administració les polítiques de mitigació 
que contingui el pla. Aquest pla, per la magnitud de 
les fites que s’ha de plantejar, haurà de preveure acci-
ons molt transversals que abastaran la major part de la 
societat, motiu pel qual serà necessari intensificar la sen-
sibilització social sobre aquesta matèria. Penso que 
els governs tenen interioritzat el perill del CO2, però els 
ciutadans no tant. 

En aquest mateix context és important potenciar la re-
presentació internacional. La Generalitat de Catalu-
nya, a banda de la representativitat que li pertoca en 
els ens reglats de l’Estat, ha de ser activa en aquelles 
organitzacions que articulen la transmissió a escala 
internacional del nostre paper. Així, tenim l’objectiu 
de reforçar el suport al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, 
promogut per la Comissió Europea, que serveix per 
articular les accions que a nivell local es poden dur a 
terme. 

En matèria d’adaptació, les competències de la Ge-
neralitat són plenes i en aquest tema cal treballar-hi 
intensament. Des de l’Oficina Catalana del Canvi Cli-
màtic s’han dut a terme anàlisis d’algunes zones que 
es consideren vulnerables, però creiem que s’ha de 
desenvolupar per tot el territori del principat una es-
tratègia d’adaptació. Per això, volem promoure l’ela-
boració d’una estratègia catalana d’adaptació al canvi 
climàtic per al període 2013-2020 en la qual s’identifi-
quin les zones i les activitats sotmeses a un major risc 
a causa dels canvis del clima i es plantegin les accions 
que s’hauran de dur a terme per tal d’adaptar-s’hi.
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Per dur a terme aquestes accions s’ha de disposar 
d’informació prou detallada a escala territorial so-
bre els possibles impactes del canvi climàtic. Aquesta 
informació s’obté mitjançant projeccions elaborades a 
partir d’escenaris que plantegen el futur estat de l’at-
mosfera. Aquestes projeccions hauran de ser elabora-
des pel Servei Meteorològic de Catalunya, fita, aquesta, 
que requereix el desenvolupament de tècniques molt 
noves. El treball conjunt del Servei Meteorològic de 
Catalunya i de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
pel que fa a les projeccions dels impactes permetrà 
elaborar una estratègia d’adaptació. 

Totes aquestes mesures, tant les de mitigació com les 
d’adaptació, no s’han d’entendre com un peatge ne-
cessari per tal d’evitar la contaminació per gasos amb 
efecte hivernacle, sinó que han de suposar una oportu-
nitat per al progrés i el desenvolupament de la nostra 
societat.

En l’àmbit del medi ambient hem detectat mancances 
importants a l’hora de comunicar els beneficis socials 
que moltes de les mesures que s’apliquen tenen per a 
la nostra societat, malgrat que en la major dels casos 
són comunes a tot Europa. Aquest Govern, i concre-
tament aquest departament, vol donar un impuls a tot 
allò que fa referència a la informació, sensibilització i 
educació ambiental de cara a la ciutadania. Només en-
tenent els beneficis i valorant les conseqüències nega-
tives de no actuar podrem ser plenament eficients amb 
la implantació de polítiques ambientals.

En aquest sentit, el portal de medi ambient de la Gene-
ralitat serà la veu divulgativa de tota la política ambien-
tal del Govern, actuant com a finestra única i agrupant 
totes les temàtiques, accions i iniciatives que tinguin 
relació amb el medi ambient a Catalunya, indepen-
dentment del departament d’on provinguin.

En el marc del desenvolupament sostenible, la cimera 
Rio+20, a celebrar el maig del 2012, és una excel·lent 
oportunitat per tornar a situar aquesta matèria en el 
centre del debat públic i, donades les circumstàncies 
actuals realitzar en coordinació amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació un pla d’acció destinat a esti-
mular l’economia, generant ocupació en el camp de 
l’economia verda, impulsant la innovació i la sosteni-
bilitat en els sectors industrials tradicionals, identifi-
cant sectors emergents.

En el camp de l’educació ambiental, les bases estan 
posades des de fa anys amb el programa «Escoles 
Verdes» i la xarxa d’escoles per la sostenibilitat a Ca-
talunya on s’apliquen agendes 21 escolars.

També, dins del Pla nacional de recerca i innovació, el 
departament impulsarà mesures i accions decidides de 
recerca i d’innovació ambiental, sobretot en l’àmbit 
de la lluita contra el canvi climàtic, la protecció de la 
biodiversitat, l’aigua i els residus. 

L’ambientalització d’institucions i equipaments serà una 
prioritat del departament, que també intensificarà la 
seva col·laboració amb universitats, col·lectius i em-
preses que vulguin introduir millores en els seus pro-
cessos productius, en el disseny dels seus productes o 
en el mateix entorn laboral. En l’àmbit de la forma-

ció ocupacional, es treballarà en la formació dels nous 
nínxols d’ocupació relacionats amb l’economia verda 
i el medi ambient.

Finalment, un moviment associatiu madur és una peça 
clau en la sensibilització de la ciutadania, per això se-
guirem treballant amb el tercer sector ambiental i do-
narem suport a les entitats que treballen en l’àmbit del 
medi ambient, promovent un registre d’entitats que 
els permeti rebre aportacions desgravables per part de 
persones físiques, i insistirem des del Govern en la 
necessitat que les entitats ambientals catalanes puguin 
ser receptores del 0,7 per cent de l’IRPF, actualment 
restringit, com saben, només a entitats registrades a 
Madrid i d’abast estatal. 

Com ja he dit, les polítiques ambientals són eminent-
ment transversals, i és per això que cal un treball con-
junt amb la resta de departaments del Govern per tal 
de consensuar interessos teòricament contradictoris, i 
que la veu del Govern en matèria ambiental sigui única 
i coherent.

Aquest departament ha de vetllar per tal que la plani-
ficació territorial, la implantació d’infraestructures, de 
noves empreses, de nous jaciments d’activitat econò-
mica, es faci amb les màximes garanties de respecte a 
l’entorn, però també amb la màxima celeritat per tal 
de no perjudicar la creació de riquesa i d’ocupació, 
ara més necessàries que mai.

Per això, en l’àmbit de l’avaluació ambiental, de la 
planificació territorial i dels programes i projectes, 
analitzarem la normativa per tal de simplificar-ne i 
agilitzar-ne la tramitació, i assegurar que la seva apli-
cació respon a les necessitats reals del país, sense po-
sar en risc en cap cas el manteniment de les garanties 
ambientals que determina Europa en les seves direc-
tives, però tornant a l’origen i mirant de recuperar 
l’essència de la normativa europea.

També en matèria de protecció de la biodiversitat cal 
un treball conjunt i transversal amb els altres departa-
ments del Govern afectats. La conservació de la bio-
diversitat és un element cabdal en les polítiques de 
canvi climàtic i una prioritat en ella mateixa pel seu 
impacte en el benestar de les persones i per les opor-
tunitats que pot oferir en la creació d’ocupació i en 
el desenvolupament de noves activitats econòmiques. 

Catalunya és un país petit, àmpliament protegit, que 
ha de donar un pas endavant en matèria de planifi-
cació i gestió dels espais naturals. Els propietaris i 
usuaris d’aquests espais no han de percebre la protec-
ció com una càrrega o com una imposició, sinó que 
a través d’una curada gestió i un correcte pla d’usos 
n’han de percebre el valor i rebre’n els beneficis. Per 
això, impulsarem accions de custòdia del territori, 
instruments i incentius de fiscalitat positiva per tal de 
promoure la planificació dels espais naturals prote-
gits, d’acord amb els sectors afectats. Aquests seran 
alguns dels principis que aplicarem a l’hora de re-
novar el marc legal, amb l’aprovació de la Llei de la 
biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya.

En un altre ordre de coses, però en la mateixa línia, 
un aspecte cabdal en el benestar és la lluita contra les 
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emissions a l’atmosfera i la contaminació acústica i la 
contaminació lluminosa. Es buscarà el consens amb 
els diversos sectors per tal de ser tan exigents com es 
requereixi, però sense imposar limitacions irracionals 
a l’activitat econòmica. En aquest sentit, un dels ob-
jectius principals d’aquest Govern serà facilitar els 
tràmits ambientals que afecten el teixit empresarial i 
treballar a fons per a la simplificació administrativa de 
les autoritzacions i modificacions d’activitats empre-
sarials, incrementant la participació i coordinació dels 
àmbits que hi han d’intervenir per part de la Generalitat. 
Caldrà posar a punt l’eina telemàtica de tràmit de les 
autoritzacions, així com realitzar la formació neces-
sària per tal que aquest nou procediment no suposi un 
obstacle per a les empreses. 

Pel que fa a la petita i mitjana empresa, amb poca re-
percussió ambiental, ens caldrà treballar conjuntament 
amb els ajuntaments amb la màxima col·laboració. 

I pel que fa a la prevenció i el control de la incidència 
de les substàncies químiques en el medi ambient, amb 
relació al Reglament europeu de registre i autorització 
de substàncies químiques, treballarem per planificar i 
desenvolupar els sistemes de control a Catalunya en 
coordinació amb els diferents departaments implicats 
i en la línia dels programes europeus de referència. 

Pel que fa a la prevenció i control de la contaminació 
atmosfèrica, optimitzarem i racionalitzarem l’estruc-
tura de la xarxa de vigilància i previsió de la contami-
nació atmosfèrica, a la vegada que farem la migració 
del sistema de comunicació de les dades a connexions 
3G, fet que permetrà estalvis importants. L’avaluació 
de les dades ens determinarà la qualitat de l’aire i per-
metrà actuar d’acord amb la legislació europea.

Pel que fa a la identificació d’episodis puntuals de 
contaminació detectats per la xarxa o bé per infor-
mació rebuda a través de la ciutadania i ajuntaments, 
s’actuarà d’immediat sobre les fonts emissores per tal 
d’evitar possibles efectes sobre la salut i molèsties de 
les persones. 

Pel que fa als quaranta municipis declarats de protec-
ció especial per la superació dels nivells de qualitat de 
l’aire dels contaminants, òxids de nitrogen i partícules 
de diàmetre inferior a deu micres, i atesa la limitada 
efectivitat que ha tingut el pla aprovat amb anteriori-
tat pel que fa a reduir la contaminació, s’elaborarà un 
nou pla d’actuació de qualitat de l’aire on s’inclou-
ran mesures que impulsin, incentivin i afavoreixin una 
nova visió de la mobilitat, a la vegada que es treballa-
rà conjuntament i de forma coordinada amb els agents 
responsables d’executar les mesures en substitució de 
la fórmula de seguiment que s’havia fet fins ara.

L’aposta decidida pel transport públic, per l’increment 
de l’ocupació del vehicle privat, per la renovació de la 
flota pública amb predomini de la gasolina, el gas na-
tural comprimit, el gas liquat de petroli i els vehicles 
híbrids, respecte al gasoil, dels entorns urbans, així 
com una bateria d’actuacions en el sector professional 
del transport per carretera són exemples de mesures 
que desenvoluparem. 

Respecte al desplegament de la velocitat variable a la 
totalitat de les vies afectades, aquesta permetrà reduir 
les bosses de contaminació dels períodes de congestió 
i, per tant, la mesura es mostrarà en la seva màxima 
efectivitat. 

En el mateix sentit, i d’acord amb la Unió Europea, 
per tal de poder fer un seguiment de la qualitat de l’ai-
re, més enllà dels punts de mesura, implementarem 
un sistema de modelització de la qualitat de l’aire a 
tot Catalunya que permetrà avaluar la qualitat mitjan-
çant modes matemàtics en comptes de mesuraments. 
El plantejament i el seguiment del desenvolupament 
del pla comptarà amb un consell d’experts –assessors, 
meteoròlegs, físics de l’aire i epidemiòlegs–, així com 
amb un equip operatiu constituït pels responsables 
d’executar les mesures. I, en aquest marc, es treballarà 
per assolir uns nivells d’ambientalització de la con-
tractació pública en línia amb allò que fan els països 
més capdavanters d’Europa. 

L’any 2011 preveiem també aprovar el Programa ca-
talà d’ecodisseny 2011-2015, en el qual s’establiran 
els objectius i les actuacions per tal de donar un marc 
comú a les diferents actuacions que es portaran a ter-
me en matèria d’ecodisseny, amb la finalitat de pro-
moure l’ús eficient dels recursos i reduir l’impacte 
ambiental en productes i serveis.

L’aigua ha estat i serà un dels grans temes del país, i és 
per això que el tractarem d’una manera seriosa, com 
un dels reptes importants que tenim. I les línies bàsi-
ques en política d’aigües seran, en primer lloc, garan-
tir l’abastament a tot el país com a factor determinant 
per a la prosperitat de tot el territori, amb una visió 
integral del cicle de l’aigua i tenint especial cura de la 
qualitat dels nostres rius. 

Per això, calen actuacions de prevenció davant futures 
situacions de sequera que conjuguin diferents solu-
cions infraestructurals; sense demonitzar cap solució 
d’infraestructura, cal completar les existents, així com 
la seva integració en el sistema, tot respectant balan-
ços hídrics per conques, afegint-hi les infraestructures 
de suport que es determini que puguin caldre, amb una 
avaluació prèvia acurada dels seus impactes ambientals. 

També farem una administració dels recursos orientada 
des de la seva gestió, optimitzant les infraestructu-
res i minimitzant els costos. Les aportacions netes de 
nou recurs al sistema necessitaran una gestió eficient 
d’aqüífers, regeneració i reutilització d’aigües. Cre-
iem que és bàsic el foment del consum responsable 
de l’aigua. Que Catalunya és capdavantera en matèria 
del foment del consum responsable i foment de l’es-
talvi és un fet, però, d’una banda, no podem abaixar la 
guàrdia, i de l’altra, sempre podem fer quelcom més.

També actuarem actualitzant els programes de sane-
jament d’aigües residuals urbanes i industrials. Ho 
farem optant per les millors tècniques disponibles en 
matèria de tractament d’aigües residuals.

També volem minimitzar la producció de residus i 
subproductes dels processos de depuració. Algunes de 
les millores tecnològiques disponibles avui permeten 
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produir menys fangs en els processos de depuració, i 
altres permeten reduir el volum dels encara resultants.

En segon lloc, ens plantegem elaborar un pla de vi-
abilitat econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Tenim un problema important: l’ACA ha tancat l’exer-
cici 2010 amb un dèficit de 130 milions d’euros, als 
quals caldrà sumar 250 milions d’euros de l’aprovi-
sionament comptable dels convenis subscrits i amb 
obligacions compromeses, és a dir, un dèficit de 380 
milions d’euros. A més, l’ACA té un endeutament 
disposat de 1.400 milions d’euros. I Aigües Ter Llo-
bregat té un endeutament de 670 milions d’euros. Si 
aconseguim finançar el dèficit recent, l’endeutament 
arribarà, doncs, a 2.450 milions d’euros. Aquesta 
suma –simplement per recordar-los-ho– el 2003 era 
de 720 milions d’euros: 600 de l’ACA i 120 d’Aigües 
Ter Llobregat. Per tant, des de llavors s’haurà multi-
plicat per tres vegades i mitja. Caldrà refinançar, en 
primera etapa, el deute.

Però també ens proposem reduir els costos operatius. 
L’agència i l’ATLL han de demostrar que són capaces 
de gestionar des del rigor en un context econòmic di-
fícil, com el que tots coneixem. Caldrà no ja la con-
tenció de la despesa, sinó la reducció. Això passa per 
gestionar adequadament la seva plantilla, per repercu-
tir els dèficits d’explotació de sistemes als beneficiaris 
i per reequilibrar els seus ingressos un cop presentat 
el pla de sanejament.

També vull deixar clar que cal que l’ACA simplifiqui els 
seus tràmits administratius. Ha de garantir la qualitat 
del subministrament i ha de tenir cura del nostre sistema 
hidrogràfic, però no ha de ser un obstacle infranque-
jable per al desenvolupament d’activitats econòmiques. 

No puc acabar l’apartat de l’aigua sense fer un esment 
que cal actuar amb tots els recursos que sigui possible 
contra la regressió i salinització del delta de l’Ebre. 
Cal que en garantim els cabals ecològics que facin 
possible el manteniment dels ecosistemes del delta.

I, finalment, per tancar l’àmbit mediambiental, em re-
feriré breument a l’Agència Catalana de Residus. Co-
mençarem amb l’anàlisi i revisió dels programes de 
gestió de residus, i després ens caldrà efectuar una re-
visió a fons de l’actual Pla territorial sectorial d’in-
fraestructures de gestió de residus municipals de Ca-
talunya. Aquesta revisió haurà de contemplar, entre 
d’altres, la densificació de la xarxa d’infraestructures 
sense arribar a l’atomització, per tal de donar com-
pliment al principi de proximitat i suficiència, i alho-
ra reduir i, per tant, abaratir la necessitat de transport 
entre els municipis i les instal·lacions receptores dels 
residus.

Volem garantir les infraestructures necessàries per tal 
de disposar d’una xarxa d’instal·lacions suficient per 
absorbir tots els fluxos de recollida selectiva. L’ante-
rior Govern va aconseguir aprovar un contracte pro-
grama que haurà permès dotar econòmicament les 
actuacions previstes en una primera fase; ara caldrà 
assegurar la dotació econòmica suficient per garantir 
el finançament de les actuacions previstes en una se-
gona fase. Però abans serà del tot imprescindible fer-
ne un reajustament econòmic i un replantejament en 

base a la priorització d’aquelles infraestructures més 
necessàries i ecoeficients.

Tan important com les infraestructures són les ac-
tuacions de suport al territori. Per tant, caldrà garan-
tir la dotació econòmica suficient per impulsar les 
línies d’ajut per a la prevenció, la recollida selectiva, el 
foment del consum de productes reciclats o recicla-
bles, projectar actuacions en matèria de residus de-
senvolupats per agents d’inserció social, actuacions 
en sòls contaminats públics, línies de recerca i desen-
volupament, minimització i prevenció en l’àmbit in-
dustrial, etcètera. En aquest sentit, serà potser més 
important garantir la continuïtat al llarg dels anys 
de l’existència de les ordres d’ajut, encara que sigui 
amb dotacions econòmiques més modestes, més que 
no pas crear expectatives amb grans dotacions eco-
nòmiques els primers anys, que després no es poden 
mantenir al llarg del temps i que fins i tot acaben de-
sapareixent. I, pel que fa a les línies d’ajut als ens 
locals, volem treballar a simplificar la tramitació ad-
ministrativa unificant les diverses ordres existents en 
l’actualitat en una única ordre.

La tercera i darrera pota del departament és la Secre-
taria d’Habitatge, i en aquesta part no hi ha eufemis-
me possible: el sector de la construcció, la promoció i 
la intermediació en l’àmbit de l’habitatge viu una crisi 
excepcional. Les circumstàncies de l’actual marc eco-
nòmic, amb especial referència al mercat financer, i 
certes decisions normatives adoptades en el passat re-
cent, com és la modificació del decret de l’Estat que 
regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació, condi-
cionen profundament totes les previsions i dificulten 
enormement les esperances d’una recuperació imme-
diata de l’activitat.

Però no tan sols els col·lectius de professionals i tre-
balladors relacionats amb el sector pateixen aques-
ta greu situació. També a la ciutadania li resulta més 
difícil l’accés a un habitatge en l’actualitat que no 
pas ara fa uns quants anys. Ni l’excés d’oferta, ni 
la regressió de preus, ni el desenvolupament de pres-
tacions permanents han estat elements suficients per 
alleugerir aquesta situació. La precarietat laboral 
i l’escanyament del finançament per part del sector 
bancari aboquen les famílies no tan sols a tenir difi-
cultats per accedir al mercat de l’habitatge, sinó també 
al risc de perdre’l. Els models clàssics d’intervenció 
en el mercat de l’habitatge adoptats fins ara s’han 
demostrat força ineficaços, tant en períodes d’en-
cariment convulsiu del mercat com en els moments 
presents d’aturada del sector i de davallada de preus.

Una constatació del que dic és, per exemple, la nul·la 
eficàcia del conveni signat amb el sector financer el 
juliol del 2008, que suposadament ens havia d’apor-
tar 12.000 milions d’euros per finançar l’accés a l’ha-
bitatge. D’aquests 12.000 milions d’euros, només se 
n’han aportat 13, 13,6 milions, un 0,11 del total. També 
ha tingut una nul·la repercussió l’anunci de l’adquisi-
ció que va fer l’anterior Govern de cinc-cents habitatges 
amb renda lliure per convertir-los en nous habitatges de 
protecció oficial.
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Per tot plegat, cal un profund exercici de reflexió i 
d’innovació permanent, que permeti dotar el nostre 
país d’instruments que ofereixin noves respostes, tant 
de caràcter conjuntural com estructural.

La primera mesura que impulsarà la Secretaria d’Habi-
tatge serà constituir un consell assessor d’experts en ma-
tèria d’habitatge que aporti noves propostes d’actuació 
i suggeriments de polítiques orientades a donar im-
puls al sector. No volem que aquest consell sigui una 
foto només, sinó que s’impliqui de veritat en les po-
lítiques, que proposi polítiques pragmàtiques i realistes 
per millorar l’accés a l’habitatge i sortir de la situació. 

Un altre dels intents poc reeixits de l’anterior legisla-
tura va ser la signatura del Pacte nacional per a l’ha-
bitatge, que la nostra formació no el va recolzar. A dia 
d’avui, aquell pacte ha quedat obsolet; pensat en un 
context fortament expansiu del sector i amb uns preus 
desbocats, avui és evident que ens en cal una refor-
mulació. Per això els demano a tots plegats que ens 
impliquem, que s’impliquin i reformulem tot allò que 
calgui per ajustar-lo al context present. Els objectius 
del pacte han de ser ambiciosos però realistes i enca-
minats a revifar l’activitat en el sector i a garantir un 
accés més fàcil a l’habitatge.

Però, a banda de la necessària iniciativa política per 
reconduir la situació a mitjà i llarg termini, ens cal re-
soldre el «mentrestant». En aquest sentit, he demanat 
als dos secretaris responsables d’Urbanisme i Habitat-
ge que conjuntament facin una proposta de mesures 
urgents de modificació de la legislació urbanística i 
d’habitatge que faciliti remuntar l’activitat, que es tro-
ba en mínims històrics. Per segon any consecutiu, en 
el nostre país s’han iniciat poc més de deu mil habi-
tatges. En aquests moments, ens trobem amb un marc 
normatiu d’aquest àmbit excessivament intervencio-
nista, fruit segurament d’un intent de frenar l’expan-
sió excessiva i desbocada que va viure el sector fins a 
l’any 2007 però que ara dificulta l’activitat. Cal, doncs, 
una racionalització i simplificació d’aquesta normativa 
que permeti iniciar la remuntada, amb una visió a mit-
jà i a llarg termini, i evitar que en el futur es tornin a pro-
duir tensions i excessos que tots han reconegut.

Una altra de les nostres preocupacions és la desapa-
rició dels diferents ajuts del Pla estatal de l’habitatge 
2009-2012, que ens obliguen a adaptar el nostre de-
cret quadriennal. Aquesta desaparició, juntament amb 
el fons d’eficàcia, fa que aquest 2011 la davallada de 
les aportacions de l’Estat a les polítiques d’habitat-
ge de la Generalitat sigui de més del 60 per cent. No 
cal que els digui que això tindrà conseqüències molt 
greus si no hi fem alguna cosa. Tenim un col·lectiu 
molt nombrós de persones amb risc de perdre el seu 
habitatge, amb el consegüent risc d’exclusió social 
que això representa. 

Com en el cas d’altres àmbits, la situació heretada 
tampoc ens deixa gaire marge de maniobra. Les re-
tallades pressupostàries que comporten modificacions 
en el Pla estatal d’habitatge afecten especialment to-
tes aquelles línies que representen una aportació a les 
polítiques de les comunitats autònomes, mentre que 
en aquells instruments que el Govern central n’és 

l’impulsor la retallada és nul·la. Això ho seguim con-
siderant com una clara ingerència de l’Estat en una 
matèria com l’habitatge, de la qual Catalunya té la 
competència exclusiva. Per demà mateix hi ha una re-
unió prevista entre el secretari d’Habitatge i la secre-
tària d’Estat per plantejar-li totes les problemàtiques 
derivades d’aquesta modificació normativa i de les 
retallades pressupostàries. 

Un altre dels temes que cal abordar de forma imme-
diata és el desenvolupament de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, aprovada per unanimitat en aquesta cam-
bra en la Llei 13/2009. Creiem que l’agència ha de ser 
un instrument de gestió per desenvolupar totes les 
actuacions públiques en matèria d’habitatge. Perquè 
això sigui, cal que reformulem un contracte programa 
i definim un organigrama adequats a les necessitats de 
l’agència.

I acabo amb la part d’habitatge fent referència a una 
de les lleis que millor acollida ha tingut els darrers 
anys: parlo de la Llei de barris, de la qual ja s’han 
fet set convocatòries. Seguirem apostant per aquesta 
llei, perquè creiem que és un bon instrument per tal 
de millorar aquells barris dels nostres pobles i ciutats 
que més ho necessiten. Ho farem, però, en la mesu-
ra que ens ho permeti la situació financera del Govern 
i també dels ajuntaments, molts dels quals estan tenint 
dificultats per complir la seva part del pressupost dels 
projectes que hi ha en marxa. En aquest sentit, ja els 
hem dit que serem flexibles i ampliarem a dos anys més 
el termini d’execució dels projectes perquè els ajunta-
ments puguin aportar més còmodament la seva part.

No podem acabar sense fer referència a la situació 
econòmica amb què neix el nou Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat. Com deia a l’inici d’aquesta com-
pareixença, i sense ànim de ser alarmista, ens trobem 
en una situació certament complexa. De tots és cone-
guda la disminució que s’aplicarà als pressupostos de 
la totalitat dels departaments del Govern. Aquesta és 
una reducció imprescindible per assolir els nivells de 
dèficit a què ens hem compromès, però, sens dubte, 
ens obligarà a prendre decisions complicades que en 
aquests moments estem analitzant.

En el cas del departament que dirigeixo, la necessi-
tat de reduir el pressupost es veu agreujada pel gruix 
de compromisos que s’havien assolit prèviament. En 
efecte, el pressupost del departament no reflecteix per 
si sol el grau de despesa que, utilitzant diferents ins-
truments financers, com els peatges a l’ombra o els 
mètodes alemanys, es feia els darrers anys. En defi-
nitiva, amb el pressupost de 2011 retallat, s’ha de fer 
front a obligacions contretes d’infraestructures posa-
des a disposició ja. Això complica encara més les co-
ses, però tirarem endavant; els dirigents de les dife-
rents unitats, empreses i organismes del departament 
tenen l’encàrrec de trobar solucions imaginatives, 
replantejar el calendari i el cost de cada projecte que 
tenim encomanat, sense que això perjudiqui ni els ciu-
tadans ni el ja castigat teixit productiu del nostre país. 
La solució a tot aquest engranatge no és senzilla, i les 
decisions no seran fàcils de prendre, els ho ben asseguro. 
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Ens hem trobat també amb greus dèficits i situa-
cions financeres molt delicades en els diferents or-
ganismes. Els parlava abans de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i de la Junta de Residus, però els pro-
blemes de finançament i de sobredimensionament 
d’aquests institucions no s’acaben aquí. Sense anar 
més lluny, disposem de l’informe de la Intervenció 
General de la Generalitat que adverteix de la pe-
rillositat del sobredimensionament de l’estructura 
d’Adigsa. Informes com aquest ens obliguen a ac-
tuar amb contundència. Ja els avanço que, si cal, 
farem auditories a totes les empreses del departa-
ment. Ara és el moment d’atacar de soca-rel aques-
tes qüestions, de mantenir aquelles estructures que 
siguin necessàries però, al mateix temps, sosteni-
bles des del punt de vista economicofinancer. 

La situació econòmica ens obliga a replantejar-nos 
tots els compromisos que s’havien pres. Després del 
cop que inicialment va suposar per a nosaltres, ens ho 
prenem com una oportunitat: l’oportunitat de poder 
prioritzar aquells projectes que són imprescindibles 
per al nostre país i, sobretot, de planificar aquelles in-
fraestructures que ens caldran a deu o quinze anys.

La tradició mana que la primera compareixença d’un 
conseller serveixi per anunciar un gran objectiu con-
cret. En el cas del nostre departament, podia haver es-
tat i acostumava a ser una gran línia fèrria, una llar-
ga autovia o un nou aeroport. Doncs, malgrat que em 
pesi molt, jo no ho podré fer. No ho faré no pas per 
manca d’idees, ni per manca de projectes, ni per man-
ca de voluntat. No ho faré per responsabilitat, perquè 
vull ser terriblement prudent amb les inversions d’aquest 
departament. La nostra prioritat és posar ordre als 
comptes públics; la millor garantia de l’estat del ben-
estar és precisament que les finances de les adminis-
tracions estiguin sanejades. Ho he defensat molts anys 
al capdavant d’un ajuntament, i ho seguiré defensant 
com a conseller.

En clau de resum, voldria acabar subratllant els rep-
tes importants que ens esperen els pròxims anys. En 
matèria de territori, liderarem la millora del servei de 
rodalies i regionals vetllant pel compliment de les in-
versions que preveu el pla acordat amb el Ministeri 
de Foment; impulsarem l’execució de la línia 9 repro-
gramant alguns elements del seu disseny; definirem 
un nou model de gestió aeroportuària; proposarem un 
nou pacte nacional d’infraestructures, amb una me-
mòria econòmica que n’avali el compliment; impulsa-
rem una nova política de peatges equitativa amb boni-
ficacions per utilització de la via, per l’ocupació dels 
vehicles, per la franja horària d’utilització i per l’ús 
de vehicles ecològics; revisarem els plans territorials 
parcials, els plans directors urbanístics i les àrees resi-
dencials estratègiques.

En matèria de sostenibilitat redactarem un nou pla de 
qualitat de l’aire, sanejarem l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, agilitarem els processos de les tramitacions i auto-
ritzacions ambientals, salvaguardant la seva correcció 
ambiental, i crearem una nova estratègia d’adaptació al 
canvi climàtic.

I en matèria d’habitatge crearem el consell assessor, 
previst en l’article 9 de la Llei del dret a l’habitat-
ge, per a la concepció de nous instruments per facilitar 
l’accés a l’habitatge; revisarem el pacte nacional, per 
adequar-lo al nou context i que serveixi tant a l’usuari 
com als professionals, qualificats o no, que pateixen 
la greu crisi del sector; modificarem i simplificarem la 
legislació d’habitatge i urbanisme, i adoptarem mesu-
res per reactivar el sector; desenvoluparem i aprima-
rem alhora l’estructura de la nova Agència Catalana 
de l’Habitatge.

Acabo aquí, oferint-los mà estesa per al diàleg. M’agra-
daria que aquesta comissió fos un exemple de col-
laboració entre el Govern i les forces polítiques amb 
representació parlamentària. La ciutadania no enten-
dria que en un moment com l’actual no féssim tots els 
esforços necessaris per remar en la mateixa direcció, 
que no és altra que sortir de la crisi econòmica en què 
ens trobem.

Per tot plegat, vull demanar-los responsabilitat, espe-
cialment a aquells que tenen un pes o que han tingut 
un pes més gran a fer-nos arribar a la situació en la 
qual ens trobem en aquest moment. Ja sé que no ho 
tenim fàcil, però estic segur que ens en sortirem.

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta; moltíssimes 
gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Gràcies, honorable conseller. Em dirigeixo a la se-
nyora portaveu i als senyors portaveus dels grups 
parlamentaris per si vostès tenen necessitat o creuen 
oportuna, doncs, una fracció de temps moderat per 
preparar-se la intervenció o per fer algun canvi d’im-
pressions entre tots vostès. 

Si els sembla, cinc minuts, o, si ho veuen correcte, set 
minuts... (Veus de fons.) Set minuts? (Pausa.) Doncs, 
concedim els set minuts.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i quatre minuts 
i es reprèn a un quart de sis.

La presidenta

Reprenem la sessió.

Com molt bé vostès saben, il·lustres portaveus, comen-
cem per l’ordre que la Junta de Portaveus va acordar i, 
per tant, començaríem amb el grup..., de major a me-
nor, i tancarà, evidentment, el Grup de Convergència 
i Unió. Per tant, començarem la intervenció, de quin-
ze minuts per cada grup, amb el Grup Parlamentari 
Socialista, que té... Perdoneu, abans hi ha hagut dife-
rents grups que m’han demanat partir el temps; per 
tant, vosaltres mateixos o vostès mateixos controlaran 
el temps, per tal de saber cadascun el temps que ocu-
pa la seva intervenció.

Dit això, doncs, comencem amb el Grup Parlamentari 
Socialista. Té la paraula l’il·lustre portaveu, el senyor 
Roberto Edgardo Labandera. Té la paraula.
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Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Gràcies, presidenta. Aprofito per felicitar-la pel seu 
càrrec, i compti amb aquest grup i amb aquest por-
taveu per a la feina de la comissió, en tot allò que a 
vostè li sigui necessari. I també saludo el conseller i 
la resta de membres del seu equip. El felicito, conse-
ller, per la seva designació com a conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, i començo per dir-li que amb aquest 
plantejament que ha fet vostè de mà estesa per dis-
cutir i treballar sobre tots els temes que són del seu 
negociat, o del seu negociat polític i del seu negociat 
administratiu, comptarà en aquest grup amb una dis-
ponibilitat, però una disponibilitat de responsabilitat. 
Vostè ens demanava responsabilitat, nosaltres farem 
una oposició responsable; una oposició responsable 
vol dir que discutirem amb vostè allò que toqui i tot el 
que pertoqui, i, a més a més, li proposarem i, quan toqui, 
exigirem el compliment d’alguna de les qüestions que 
són d’importància per a tot el país.

Ara bé, senyor conseller, vostè ha rebut una herència 
importantíssima en matèria de planejament, en matè-
ria urbanística, en matèria legislativa, en matèria d’in-
fraestructures, que, evidentment, mereix que sigui 
subratllada, que sigui senyalada per part d’aquest 
diputat, i aquesta herència és la que li toca gestionar 
en un moment difícil. Cal que li digui, senyor conse-
ller, que he sentit i hem sentit més les paraules d’un 
administrador que no les paraules d’un polític, amb 
un perfil polític i en un marc polític. El 28 de no-
vembre les urnes van parlar i els ciutadans van triar el 
seu partit, Convergència i Unió, com el partit que ha 
de governar Catalunya, i, per tant, el que no es cor-
respon amb aquesta resolució és que manqui voluntat 
de govern, entesa com a voluntat de construir models 
alternatius, si s’escau, no un model exclusivament de 
gestió, que ens vinguin a dir dimensions de tragèdies 
econòmiques, però que en canvi no ens estan dient on 
volen posar l’accent d’aquest Govern. Li haig de dir que 
aquesta és la responsabilitat més important, conseller. 
Vostè és govern, i del Govern esperem que governi, 
no exclusivament que facin una lletania d’explicacions, 
una vocació de revisió completa i total del que s’ha 
fet, però una lletania basada en el fet que «tot això 
que no funciona bé és herència que m’han deixat o per-
tany a administracions que tenen altres competènci-
es». Crec que no és un bon camí, i, per tant, senyor 
conseller, malgrat tot això, nosaltres mantenim la nostra 
proposta de mà estesa i de discutir punt per punt tot allò 
que faci referència a la política del seu departament.

Però cal que li digui que l’estructura del seu depar-
tament la trobem una estructura arriscada, és una es-
tructura escassa, aquesta reducció de catorze direccions 
generals a vuit direccions generals. Amaga també que, 
per exemple, avui no tenim –en tot cas ens ho hauria 
d’explicar– director general del planejament territo-
rial. O que hagi desaparegut una direcció general de 
la importància de la direcció general que treballava en 
els temes estratègics del sòl; si parlem que la situació 
econòmica del país requereix un esforç de tots, hauria 
de mantenir una preeminència en el seu departament 
una direcció general d’aquestes característiques.

Però també hi ha una altra qüestió importantíssima 
que crec que marca el perfil del seu departament. 
A vostè li han amputat el departament. Aquest és un 
departament i una conselleria que ha perdut compe-
tències amb relació a les que tenia, perquè, si no, on 
està GISA? GISA, per un cantó, en matèria de licita-
ció segurament que està a Presidència, i l’altre, segons 
el mateix decret de creació del Departament d’Econo-
mia, en una addicional fa una referència a GISA. Per 
tant, l’execució i el control de l’obra pública que fa un 
organisme d’aquestes característiques, 10.000 milions 
–10.000 milions– d’euros d’inversió els darrers perío-
des, doncs, vostè no els té. I creiem, conseller, que no 
se li ha fet un favor en matèria de política territori-
al traient-li la competència a aquest departament d’un 
tema tan important com és la gestió de GISA.

Deixi’m que li assenyali també que en aquests cin-
quanta dies hem sabut coses del seu departament, bà-
sicament, eh?, per una política informativa, certament 
erràtica, més basada en informacions que són globus 
sonda i en opinions i en decisions que considerem 
que han estat en ocasions molt poc rigoroses, conse-
ller. Crec que de la vaga de maquinistes passar a un 
qüestionament frontal de l’operadora Renfe ha estat 
un error, un error que genera incertesa en l’àmbit de 
la mobilitat, incertesa en l’àmbit dels sectors públics 
i incertesa en la ciutadania amb relació a la voluntat 
del Govern. I no n’ha parlat exclusivament vostè, sinó 
que en va parlar la vicepresidenta, en va parlar també 
el portaveu del Govern... S’hi ha atrevit tothom, en un 
tema de la seriositat que tenen la gestió de rodalies i la 
gestió de regionals.

Després, per exemple, alguna altra cosa que també 
hem observat en matèria informativa: per exemple, 
l’alarma que van generar a la comarca de l’Anoia les 
afirmacions fetes pel delegat de la Catalunya Central 
sobre la possibilitat que es revisi la decisió de con-
vertir l’aeròdrom d’Òdena en aeroport corporatiu. La 
preocupació d’una zona que està especialment afecta-
da per la crisi econòmica, no cal que li digui, senyor 
conseller, que és molt i molt seriosa. I en aquest sen-
tit jo el que li reclamo, conseller, és que la política 
informativa –i segurament que vostè ho farà i ho re-
dreçarà– sigui més rigorosa, sigui l’adequada. Estar 
al Govern exigeix un nivell de responsabilitat en les 
coses que es diuen al conjunt de la ciutadania i que 
es diuen també als sectors per treure’ls d’allò que el 
president de la Cambra de Contractistes li deia l’altre 
dia en el Cercle d’Infraestructures: «Volem sortir del 
clima d’incerteses», eh?, quan li deia: «Bé, hem entrat 
amb un clima d’incerteses, sortim amb un clima d’in-
certesa de la conferència del conseller.»

Després vostè ens parla d’una revisió global en base 
a aquesta reducció pressupostària del 27 per cent. Ens 
agradaria un ordre de prioritats que no afectés ele-
ments fonamentals.

I passo a fer-li, senyor conseller, una sèrie de plan-
tejaments i de preguntes en què m’agradaria obtenir 
resposta. Hem sentit de les seves paraules –si no, em 
corregirà– que hi ha la voluntat de revisar el Pla de 
transports de viatgers de Catalunya 2008-2012, un 
dels elements clau del planejament de la mobilitat en 
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l’etapa anterior, que ha rebut felicitacions a esquerra i 
a dreta i que és un element que cal conservar. Que hi ha 
pla de transports. Després, l’existència dels consorcis 
del transport de Barcelona, Tarragona, Lleida i Giro-
na; què en pesa fer, quin camí pensa prendre en aques-
ta matèria. I també, en matèria de transport públic, un 
tema tan important del qual no ens ha parlat, que és 
la integració tarifària a tot Catalunya el 2012, és a dir, 
demà, gairebé no demà, però demà passat, que vostè 
ens hauria de dir quin calendari i com pensa fer-ho.

Després hi ha una altra qüestió important: la xarxa 
d’infraestructures de la Catalunya interior; li he ci-
tat abans el tema de l’aeròdrom d’Òdena o aeroport 
corporatiu, en el moment en què pugui desenvolu-
par-se aquesta infraestructura. Quan parlem d’Alguaire, 
i aquests dies se’n parla molt... Vostè també n’ha par-
lat, i ho ha fet en el sentit que creiem que s’ha de fer, 
de dir: si hi ha dificultats en el funcionament d’aquest 
aeroport, hem de treballar en la línia del seu impuls. 
Aquí estem parlant d’una xarxa d’infraestructures que 
sobretot és important per a l’interior de Catalunya. 
Quan parlem de l’aeroport d’Alguaire..., no és una 
peça aïllada; està vinculada a l’eix Transversal i al seu 
desdoblament, està vinculada al futur aeroport corpo-
ratiu d’Òdena, està vinculada a l’eix diagonal, i signi-
fica posar equilibri allà on la història econòmica i les 
infraestructures del país no n’han tingut.

Hi ha una altra qüestió important que no apareix en 
el decret d’organització del seu departament, que és 
Tabasa. Voldríem saber exactament quin és el futur 
de Tabasa, perquè no surt. Tabasa és un gran instru-
ment públic que ha demostrat la gran capacitat per 
gestionar i construir infraestructures. L’hem de man-
tenir, senyor conseller, i això és un tema important.

Una gestió integrada de rodalies i de regionals. Crec 
que vostè ha fet una visió reduccionista del traspàs 
ferroviari, que ens agradaria que canviés. En tot cas, 
hi poden haver totes les dificultats i el podem enten-
dre, però no pot simplificar un tema d’aquesta dimen-
sió i d’aquesta importància.

I acabo la meva intervenció –i després seguirà el dipu-
tat Jordi Terrades amb el tema que fa referència a les 
polítiques ambientals– amb la revisió dels grans plans 
nacionals. Vostè va rebre també com a herència el Pla 
nacional de l’habitatge i el Pla nacional per a les in-
fraestructures. Senyor conseller, del Pla nacional per 
a les infraestructures podem revisar terminis, però les 
obres no són, com ha dit vostè, un llistat, un brindis al 
sol. No, no, les obres que estan contingudes, estudia-
des i treballades en el Pla nacional per a les infraes-
tructures són fruit d’un acord en aquest país amb els 
territoris, amb els ajuntaments i amb els sectors so-
cials. I, per tant, quan parli de revisar, compte!, que la 
revisió del PDI, conseller, el voldria advertir, l’ha de 
pactar amb l’ATM, que és qui és l’autor, el responsa-
ble de la seva execució i de la seva acció.

No vull consumir més temps.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyor conseller.

La presidenta

Senyor Terrades, té la paraula, i li resten cinc minuts, 
setze segons.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Doncs, anirem a les coses subs-
tantives de la meva intervenció. Primer de tot, saludar 
en seu parlamentària el conseller i tot el seu equip, en 
especial aquelles persones responsables de les políti-
ques de sostenibilitat o, més ben dit, d’una part de les 
polítiques de sostenibilitat. Per raons obvies, no tin-
dré temps de replicar-li tot el que vostè ha explicat en 
aquesta primera compareixença; ja li avanço que tin-
drem ocasió, doncs, de demanar compareixences per 
poder aprofundir més monogràficament en algun dels 
temes que vostè ha tractat, i espero que el seu grup 
parlamentari, que és el grup majoritari de la cambra, 
hi doni suport. 

Miri, tot i que les polítiques ambientals –estic d’acord 
amb vostè– han de ser transversals, i que no discutim 
l’arquitectura o la capacitat que té el Govern, i el pre-
sident del Govern, de fer el Govern que cregui conve-
nient, des del nostre punt de vista hauria estat bé que 
les matèries ambientals haguessin estat agrupades en 
una conselleria. Ho dic, entre altres coses, per saber 
qui fa què, no?, en aquest terreny.

Li’n poso tres exemples. N’hem tingut una primera 
mostra aquestes darreres setmanes amb la flexibilitza-
ció d’una de les mesures que contenia el Pla de quali-
tat de la millora de l’aire, els vuitanta quilòmetres per 
hora, que al final teníem la impressió que es parlava 
des de la conselleria de què vostè té la responsabilitat 
o des de la conselleria d’Interior. O en el tema d’ener-
gies renovables: vostè té unes competències, la con-
selleria d’Empresa i Ocupació sembla que en té unes 
altres. O pel que fa referència a l’execució de plans 
i programes per a la protecció del paisatge i del sòl, 
no?: del tema de parcs naturals, Xarxa Natura 2000, 
els PEIN, que estan atribuïdes a dues conselleries, la 
conselleria de Territori i Sostenibilitat i la d’Agricultura 
i Medi Natural.

Vostè parlava en la seva intervenció que aquest Go-
vern el que pretén és la simplificació burocràtica, no?, 
per alleugerir la gestió. Bé, aquesta estructura un pèl 
complexa, si més no en els temes ambientals, ens 
sembla que no va en aquesta direcció de simplificació 
burocràtica; més aviat pot donar peu a complicacions, 
no?, i a duplicació de costos, no a estalvi de recur-
sos, com vostè ens explicava. Ja li avanço que des del 
Grup Socialista no farem una crítica sistemàtica a les 
polítiques ambientals, com vostès feien quan estaven 
a l’oposició, perquè coincidim amb vostè, no?: hem 
de gestionar el present, però sobretot en aquest camp 
el que ens interessa és assegurar el futur, quina Cata-
lunya deixarem a les noves generacions.

Dir tres qüestions en aquests dos o tres minuts que em 
deuen quedar per acabar la meva intervenció.

Ens preocupen les polítiques d’aigua. Ja li anuncio que 
creiem que aquest és un tema que s’haurà de debatre mo-
nogràficament en aquesta comissió. En la sequera, que tot 
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just fa dos anys que la vam deixar enrere, vam posar al 
damunt de la taula els dèficits estructurals que, si més no 
en les conques internes de Catalunya, hi han. Per nosal-
tres, pel Grup Socialista, és bàsic seguir treballant per 
garantir l’abastament d’aigua, per seguir impulsant les 
infraestructures estratègiques que necessitem, no?, per 
garantir, en un país que vol estar a primer nivell, doncs, 
un tema bàsic com és l’aigua. I entenem que no seria..., 
ara que estem a mig camí dels objectius a assolir per 
garantir aquest abastament d’aigua –en situacions críti-
ques, evidentment–, no seria raonable ni positiu, des 
del nostre punt de vista, per raons polítiques ni econò-
miques, reduir el ritme d’actuacions en curs; igual pel 
que fa a les polítiques de sanejament per tenir una bona 
qualitat de les aigües.

I li diem que hi ha algunes d’aquestes inversions que 
estaven contingudes en el PSARU que creiem que han 
de seguir endavant, sobretot aquelles que afecten de-
terminats municipis del país, que són urgents i priori-
tàries perquè poden tenir conseqüències –en algun cas 
ja en tenen– ambientals i jurídiques.

Sí, escolti, l’Agència Catalana de l’Aigua té un endeu-
tament important, perquè jo crec que la sequera va 
posar de manifest, al damunt de la taula, una altra 
realitat, que és que feien falta moltes infraestructures 
que s’han portat a terme en aquests darrers anys per 
garantir l’abastament d’aigua, per, també, millorar la 
qualitat de les nostres aigües en el territori, no? Per 
tant, escolti, les infraestructures estan aquí.

Gestió del dèficit. Nosaltres estarem atents a les pro-
postes que el Govern vulgui fer en aquesta matèria.

També li vull recordar que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió –vaig acabant, presidenta– es va 
oposar radicalment en el passat a qualsevol increment 
del cost de l’aigua amb una actitud que jo crec dema-
gògica; però, bé, en tot cas, els correspon a vostès ex-
plicar-nos com pensen superar els costos associats a 
la gestió del cicle de l’aigua.

No li preguntaré pel model de gestió de residus per-
què se m’ha acabat el temps. En tot cas, sí que m’ha 
semblat que anirem a una revisió del Pla d’infraes-
tructures territorials. Voldríem saber de quina manera 
ho pensen fer, què és el que pensen prioritzar, si les 
plantes de pretractament, tal com deien en el seu pro-
grama electoral, no les tiraran endavant, sí o no.

I una pregunta molt senzilla, no?, que ens interessa 
que ens la respongui des d’aquest punt de vista de la 
priorització de les infraestructures: si el Govern...

La presidenta

Senyor Terrades, li recordo que se li ha esgotat el 
temps amb escreix.

Jordi Terrades i Santacreu

...–acabo, presidenta–, si, en aquesta revisió del Pla 
d’infraestructures, contemplen les plantes de valorit-
zació energètica.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té, doncs, ara, la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre diputat i 
portaveu senyor Josep Llobet.

Josep Llobet Navarro

Gràcies, presidenta. Felicitar-la també pel seu càrrec, 
i als membres de la Mesa pel seu nomenament. I do-
nar-li la benvinguda, honorable conseller, aquí, al Par-
lament, en l’exposició que ha fet, i també als altres 
membres del departament que l’acompanyen.

Permeti’m que comenci la meva intervenció, si de 
cas, pel final de la seva intervenció, honorable conse-
ller, però jo crec que és una mica el gruix important 
de la intervenció. És començar per la situació econò-
mica amb la qual viu el Govern de la Generalitat, i és 
començar per la situació greu econòmica que viu el 
seu departament, no?

És evident que nosaltres entenem perfectament la si-
tuació d’angoixa que pateixen vostè i el seu departa-
ment a l’hora d’intentar que totes les infraestructures que 
es facin a Catalunya, que són necessàries, es puguin 
fer. Estic convençut que, efectivament, vostè treballa-
rà..., i així li ho demano, que treballi perquè efectiva-
ment aquestes infraestructures es puguin realitzar en 
aquest futur, perquè són estrictament necessàries.

Però també, permeti’m, que nosaltres, ara, tenim dos 
elements que ens dificulten el fet de poder dir-li si 
vostè va en la bona o en la mala direcció; dos instru-
ments fonamentals com són: conèixer el Pla de ree-
quilibri financer, que no coneixem... –suposo que vostè 
sí que el coneix, el Govern suposo que sí, o almenys 
els partits de l’oposició, o almenys el Partit Popular 
no coneix el Pla de reequilibri financer. I, per tant, 
en no conèixer el Pla de reequilibri financer, tampoc 
sabem exactament fins a quin punt afectarà al seu de-
partament la retallada pressupostària, no?

Per tant, són dues dades cabdals per poder saber, efec-
tivament, amb què ens trobarem –amb què ens tro-
barem–, i suposo que d’ara endavant, en els propers 
mesos hi haurà una presentació dels pressupostos, 
podrem tenir més informació per poder valorar si 
efectivament aquelles retallades que vostè faci en qui-
na línia van, si van en la bona o la mala direcció, no?

De moment, d’entrada, dir-li que ens preocupa. Ens 
preocupa perquè algunes informacions periodístiques 
que han sortit ens diuen que no només anirà en la lí-
nia d’un 10 per cent, com sembla que s’havia comen-
tat, sinó que, a causa d’aquest pagament diferit, que 
ara tenim que s’hauria d’haver augmentat el pressu-
post un 17 per cent, perquè tenim un pagament diferit 
d’aquelles obres que s’han fet de peatge a l’ombra..., 
que nosaltres, el nostre grup parlamentari, en pregun-
tes a l’anterior conseller i en propostes que fèiem ja 
els dèiem que ens preocupava l’excessiva utilització 
d’aquest sistema –que és un bon sistema, però tampoc 
se’n pot abusar–, perquè podria passar el que ha passat 
ara: que el nou conseller o el nou Govern es trobi amb 
les mans lligades i no pugui fer noves obres, no?
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Però, evidentment, ens preocupa que efectivament hà-
gim de reduir, no ja el 10, sinó el 17, i el 10 i el 27, 
i, per tant, que la capacitat de reacció i la capaci-
tat de maniobra del seu departament siguin tan min-
ses. D’un departament que..., jo entenc que ara mateix 
als periodistes els preocupin o els puguin preocupar 
més retallades en departaments com Benestar, Salut, 
Educació... –Ensenyament–, perquè efectivament són 
departaments socials que afecten les persones, però 
aquest departament és cabdal: és cabdal per a l’eco-
nomia catalana, és cabdal per poder redreçar la crisi, 
i també afecta les persones i els treballadors, perquè 
una reducció de la inversió significa més atur; una re-
ducció de la inversió significa que sortir de la crisi és 
més difícil, per tant, també tindrem més aturats en el 
sector de la construcció, més aturats en el sector de 
les empreses.

Per tant, és un departament que li demano, honorable 
conseller, que faci un esforç suplementari i que con-
venci els seus companys, com vam fer nosaltres en 
els debats electorals i preelectorals que fèiem en cam-
panya electoral, que és un departament que necessita 
que sigui, la retallada, la menys possible, perquè per 
poder sortir de la crisi és un departament fonamental.

Hi ha una qüestió que vostè ha apuntat, i permeti’m 
que li digui que ho ha dit una mica així per sobre. 
Nosaltres entenem que seria bo que es fessin audito-
ries dels organismes. Jo crec que és bo saber on es-
tem i que ho sapiguem l’oposició. No s’ha fet des del 
Govern, creiem que ara... –l’anterior Govern, em per-
meto–, ara espero que el nou Govern també entri en 
aquesta dinàmica, i nosaltres les volem i demanem 
que es facin per saber exactament on estem, no?

I un tema del qual vostè no ha enraonat i ens preocu-
pa, que és la contractació pública, el nou sistema de 
contractacions públiques. Sincerament ens preocupa, 
perquè ja s’ha apuntat abans, que l’empresa GISA, 
l’empresa més important o una de les empreses més 
importants que fan obra a Catalunya, no està al seu 
departament. Per tant, volem saber si efectivament 
aquest nou sistema de contractació d’obra pública..., 
vostè quin paper hi juga. Hi té un paper determinant o 
no n’hi té? Té un paper per saber o poder influir per-
què les obres que es facin..., li ho dirà vostè al De-
partament de la Presidència, al Departament d’Econo-
mia? Qui decidirà, efectivament, les obres importants 
que s’han de fer a Catalunya? És vostè o no? És im-
portantíssim perquè, clar..., o, si no, moltes vegades 
podrem perdre el temps en aquesta comissió si de-
manem i demanem a la conselleria que faci una sèrie 
d’obres que després resulta que qui ha de donar-hi el 
vistiplau és Presidència o és Economia, no?

Vostè deia: «Hem de tenir solucions imaginatives.» 
Espero, sincerament, que les solucions imaginatives 
no passin per fer línies de metro sense estacions. Jo 
crec que, evidentment, nosaltres el que demanem és 
que es facin línies de metro perquè tinguin les seves 
estacions, perquè, si no, a aquestes solucions imagi-
natives..., permeti’m que li ho digui, el nostre grup 
parlamentari no hi pensa donar suport.

Recordi, vostè, la discussió que teníem quan volia, el 
Govern socialista, fer passar l’AVE sense l’estació de 
la Sagrera. I dèiem: «Bé, no té cap sentit que passi 
l’AVE per Barcelona i no tingui estació a la Sagrera.» 
Però esperem..., i això va en relació amb un parell de 
crítiques, que permeti’m que les hi faci, en un to po-
sitiu i de cordialitat, però jo crec que, com també s’ha 
apuntat abans, en matèria de comunicació han fallat 
en algunes qüestions, com la línia 9. A nosaltres, ens 
hauria agradat que hagués vingut vostè aquí, si de cas, a 
donar-nos un timing, a donar-nos un calendari de les 
obres que es fan a la línia 9; no a dir-nos que, efecti-
vament, pot haver estacions que es facin o no es facin 
o no sap molt bé què s’ha de fer, o per Twitter assa-
bentar-nos que el que s’està dient no és correcte, no?

O la descoordinació que hi ha hagut amb la conselle-
ria d’Interior amb els vuitanta quilòmetres per hora. 
Jo crec que són dos detalls, que suposo que ara és el 
començament –després s’hi referirà el Santi Rodríguez 
en aquest àmbit–, que esperem que la coordinació del 
Govern amb els altres membres del Govern sigui millor.

I permeti’m algunes qüestions puntuals a les quals 
vostè ha fet referència. Nosaltres no li ficarem pals a 
les rodes. Nosaltres entenem que és un departament 
important. Vam coincidir en moltes qüestions quan 
érem oposició. Seguim sent oposició, nosaltres, és 
evident; vostès ja no, nosaltres sí, i esperem mante-
nir aquesta línia. Nosaltres tampoc vam signar el Pac-
te per a les infraestructures. Vostè avui ens ha dit que 
ho vol revisar pràcticament tot: vol revisar el contrac-
te programa de rodalies, vol revisar el PDI, vol revi-
sar el Pla de viatgers, vol revisar el Pla director de 
GISA, vol revisar el Pla d’infraestructures... Bé, su-
poso que algun dia ens ho concretarà. Perquè, clar, re-
visar tot això és donar-hi la volta com un mitjó. Es-
perem a veure, efectivament... Nosaltres podem estar 
d’acord amb totes aquestes revisions perquè amb tots 
aquests pactes o plans no hi vam estar d’acord, però 
ara hem de veure en quina línia vostè les enfoca: si és 
una línia de supressió o de revisió o de ralentiment, no 
ens hi trobarà; si és una línia de millora en l’eficàcia, 
en l’eficiència de les infraestructures, ens hi trobarà. 
Això és evident. 

En rodalies, permeti’m que li ho digui, no es capfi-
qui tant en el tema de les vies, ni en les estacions; en 
el que s’ha de capficar és en la millora de la gestió. 
Ja hem vist el capítol últim de la gestió de rodalies. 
És bo que renegociem el nou contracte programa del 
2011-2015 –és bo–, però jo li pregunto per l’actual, 
del 2011: com estan les negociacions per negociar el 
dèficit d’explotació? Tindrem el mateix dèficit d’ex-
plotació, el mateix reconeixement de dèficit d’explo-
tació que vam tenir el 2010 que ens va impedir fer 
millores a la xarxa de rodalies?, amb horaris i amb 
nous trens, d’horaris i de vagons?, o mantindrem el 
mateix? Això és el que nosaltres volem: saber exac-
tament com estem ara. Dintre d’un any o dos segura-
ment ho millorarem, i ens trobarà al seu costat. Com 
està el nou dèficit d’explotació contractat..., enraonat 
amb Renfe.

Peatges. Nosaltres ara mateix estem signant o signa-
rem el nou grup de peatges. Esperem que serveixi per 
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a alguna cosa, perquè els últims darrers quatre anys, 
sincerament, no ha servit pràcticament per a res. 

Aeroports... Hi ha molts temes. Suposo que en la sego-
na part podrem enraonar.

I una part final, les tarifes. Ens vam cansar, des de 
l’oposició..., quan érem a l’oposició els senyors de 
Convergència i Unió també estaven a l’oposició..., 
que les tarifes mai pujarien per sobre de l’IPC –mai 
pujarien per sobre... Han vingut les primeres aprova-
cions de les tarifes per part del seu Govern i han pu-
jat per sobre de l’IPC –per sobre de l’IPC. (Veus de 
fons.) Bé..., de l’anterior Govern, doncs, de l’anterior 
Govern. Suposo que vostè ara reconduirà les noves ta-
rifes, les adequarà al preu màxim de l’IPC i complirà 
promeses que van fer com, per exemple, les tarifes per 
a la gent jove de menys de setze anys, quan seran gra-
tuïtes? Moltes d’aquestes coses que, vostès, en cam-
panya electoral van prometre i que ara esperem que 
d’aquí al futur les pugui complir.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez, té set minuts i sis segons.

Santi Rodríguez i Serra 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable conse-
ller, donaré per reproduïdes les salutacions i les felici-
tacions inicials i entraré en matèria, en aquest cas, la 
matèria que em correspon esmentar-li en aquesta ses-
sió és la de medi ambient i habitatge.

En matèria de medi ambient, després de sentir la seva 
intervenció, compartim..., sobretot compartim la seva vi-
sió transversal de la matèria de medi ambient, sobre-
tot compartim la seva visió transversal del que ha de 
ser la sostenibilitat, que precisament la sostenibilitat 
no ha de ser no fer ni deixar fer, sinó al contrari, fer i 
deixar fer, però respectant el nostre entorn, respectant 
el nostre medi, i, per tant, promoure un progrés de la 
societat respectuós amb el medi ambient, i, en canvi, 
no tancar-nos en una situació únicament i exclusiva-
ment de respecte en el medi ambient, com pot haver la 
sensació que ha passat en els darrers anys, no?

I en les polítiques mediambientals, compartim força 
dels objectius que vostè ens ha plantejat, en desconei-
xem algunes coses de les quals nosaltres, jo mateix 
l’interrogaré en aquesta sessió, i n’hi ha d’altres que 
no hem acabat d’entendre i que ens agradaria també 
que ens aclarís.

Respecte de les polítiques ambientals, compartim aquest 
revisionisme que vostè ens ha anunciat de l’avaluació 
de plans i programes, en el sentit d’agilitar i simplifi-
car els tràmits; compartim, també, el revisionisme su-
poso que es referia vostè a la Llei de prevenció i con-
trol ambiental, la coneguda com la «paca», en el sentit 
de simplificar i reduir els tràmits, sobretot, perquè les 
empreses puguin entrar en el mercat en competitivitat 
d’una forma més àgil que ho poden fer fins ara. Ens 
agradaria, també, que ens confirmés si efectivament 
es refereix a una reforma d’aquesta llei.

I també ens anuncia un nou pla de qualitat de l’aire 
del qual, doncs, veurem quin és el seu contingut per 
donar-li la benvinguda. En qualsevol cas, creiem que 
millor que l’actual segur que serà. Esperem que sigui 
molt més assenyat també que l’actual, que a pesar de 
contenir un total de setanta-tres mesures s’ha centrat 
bàsicament en una mesura, perquè era la que tenia 
major repercussió pública, com era la dels vuitanta 
quilòmetres per hora. I, respecte d’aquesta mesura, no 
podem deixar de preguntar-li a l’entorn de les incer-
teses que, entre les seves declaracions i les decla-
racions del conseller d’Interior, s’han anat prorrogant 
després del Govern tripartit, després de set anys, com 
si no hi hagués hagut un canvi de govern. Per tant, ens 
agradaria conèixer el seu parer d’una forma exhausti-
va sobre aquesta matèria.

Matèria d’aigua. En política d’aigua tenim dubtes i 
omissions. Coneixem perfectament –i era una de les 
qüestions que esperàvem sentir de vostè com s’abor-
daria– les necessitats de finançament que té en aquest 
moment l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter 
Llobregat.

Jo m’he quedat amb una frase de les que han aparegut 
en el xart que vostè ens ha presentant, que diu exacta-
ment: «Repercutir els dèficits d’explotació dels siste-
mes als beneficiaris.» I entenc, per això..., no sé si és 
un eufemisme, al qual el Govern anterior ens tenia tan 
acostumats o realment significa el que hem entès que 
significa: que el dèficit i el finançament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i d’Aigües Ter Llobregat ho paga-
ran els ciutadans en el rebut. Voldríem que ens acla-
rís si això és així o no, perquè no hem d’oblidar quin 
és l’origen d’aquest endeutament d’aquestes entitats. 
I l’origen és la nefasta gestió i política i programació 
de política de l’aigua que tenia l’anterior Govern, que 
ens va obligar que, davant d’una situació de sequera 
molt important, s’haguessin d’abordar obres i obres 
–i obres i obres– per intentar sortir d’aquesta situ-
ació. I aquest és l’origen de l’endeutament que tenen 
l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter Llobregat. 
I esperem que això no ho hagin de pagar els ciutadans 
a través del seu rebut.

Però, i si fos així, honorable conseller, ens agradaria 
saber com ho compatibilitzaria amb la promesa elec-
toral de Convergència i Unió que millorarien els cos-
tos del subministrament d’aigua –també de l’ener-
gia, però ens preocupa i li preguntem a vostè sobre 
l’aigua– en el sector industrial. És això compatible?

I també en el marc de la mateixa política de l’aigua, 
ens agradaria saber quin és el seu plantejament res-
pecte a la dessaladora del Prat. Sabem perfectament 
que està funcionant a un 10 per cent de la seva ca-
pacitat, que si se n’incrementa el funcionament això 
implicarà un increment de costos, i per tant un incre-
ment del rebut de l’aigua per als ciutadans, però que, 
si no s’incrementa, per una altra banda, serà impossi-
ble complir també amb la seva promesa electoral, la 
promesa electoral del seu grup parlamentari, de reduir 
els cabals extrets del riu Ter en aquest moment. Vostè 
ens ha parlat, i nosaltres ho compartim, dels objectius 
pel que fa al delta de l’Ebre. Nosaltres el voldríem in-
terrogar també per allò que fa referència al delta del 
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Ter. I, en aquest sentit, com pensa garantir, des del seu 
departament, la disponibilitat d’aigua, aquell tema tan 
reiteratiu: transvasament del Roine?, Ebre?, dessala-
dora de Cunit?; quin és el plantejament, quines són 
les accions que duran a terme des del seu departament 
per tal de garantir la disponibilitat d’aigua a Catalu-
nya durant els propers anys.

En matèria de residus, i només una qüestió... –i em 
sembla que ja s’ha dit i per tant tampoc no em preocu-
paria massa–, és que, en aquest replantejament del pla 
territorial sectorial d’infraestructures, com, quin serà 
el plantejament pel que fa a les infraestructures de va-
lorització energètica de residus, és a dir, a les incine-
radores de residus. Ens agradaria, també, que ens ho 
comentés.

I després, també molt breument, pel que fa a l’habi-
tatge certament ens ha sorprès, no?, que la gran apos-
ta que fa el seu departament, sobretot després que..., 
vostè ha agafat en el seu equip una persona que la le-
gislatura passada, doncs, va estar en aquesta cambra 
duent les polítiques d’habitatge i a qui se li han sen-
tit moltes coses, com és el senyor Carles Sala, doncs, 
que la gran aposta a dia d’avui sigui la creació d’un 
consell assessor. Francament, això ens ha sorprès. 
O potser no, no?, perquè possiblement les dificultats 
i els dubtes que vostès tenen en aquest moment segu-
rament els han portat a dir: «Bé, crearem un consell 
assessor per tal d’intentar veure si algú ens dóna la so-
lució al problema», no? I els problemes en aquest mo-
ment són molts. I els dubtes també són molts.

Vostè ens ha citat que la política de les àrees residen-
cials estratègiques –i acabo immediatament, senyora 
presidenta– es farà d’acord amb els municipis. Jo el 
que li volia preguntar és: aquells que estan plantejats 
ara, en aquest moment, i que estan sobre la taula, i 
que no hi ha acord dels municipis, suposo que estaran 
d’acord a eliminar-los i esborrar-los del mapa de l’ha-
bitatge, per un costat. 

Per un altre costat, vostès també prometien en el seu 
programa electoral una mesura per facilitar la sorti-
da dels estocs que hi han ara existents d’habitatge al 
mercat, que adquiririen estocs d’habitatges, tant nous 
com usats, per crear un parc públic d’habitatge. Jo no 
sé si continuen amb aquest objectiu o si això serà un 
objectiu del consell assessor, que decidirà.

I acabo ja, amb una altra pregunta. Creu necessari..., 
nosaltres sí, però creu necessari, honorable conse-
ller, que les mesures fiscals incentivadores de la ven-
da d’habitatge, sobretot de l’habitatge habitual, que hi 
havia fins ara des de la fiscalitat estatal i que s’han 
suprimit el 31 de desembre podrien ser una bona eina 
per intentar revitalitzar una altra vegada el mercat de 
l’habitatge?

Gràcies per la seva generositat, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Santi Rodríguez. Passem, doncs..., i 
ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, l’il·lustre diputat senyor Joan Boada.

Joan Boada Masoliver

Gràcies, senyora presidenta. També felicitar-la, i a la 
resta de la Mesa, per la seva nova feina, i donar la ben-
vinguda també al conseller. Tindrem, com a màxim, 
quatre anys per anar-nos parlant aquí i discutint sobre 
aquestes qüestions; avui en farem un primer tast.

Jo li haig de dir que he quedat una mica decebut de 
la seva intervenció, no? En algun moment em dona-
va la sensació que semblava..., sap aquells dibuixos 
animats, el Calimero?, ho sap vostè?, aquell pollastre 
que sempre es queixava de tot i sempre plorava. I vos-
tè s’ha passat tota la intervenció plorant que no hi ha 
diners i que la culpa és de Madrid. I aquestes dues... 
De fet, tota la resta del Govern fa exactament el ma-
teix, no? I no hi ha diners, evidentment, perquè el Go-
vern anterior, doncs, no sé què en va fer, dels diners. 
Sembla que s’ho va gastar tot i no hem vist enlloc on 
va invertir, no? Perquè ha donat la sensació..., i vostè 
poquetes coses ha dit de les coses ben fetes, i moltes, 
i de les grans obres, doncs, que ha deixat aquest Go-
vern, que faran que vostès no les hagin de fer. Per-
què quan ens vàrem trobar o quan va entrar el Govern 
d’esquerres, el 2003, doncs, va haver d’abordar una 
quantitat d’inversions en abastament, en sanejament 
d’aigua, en residus, necessàries per assolir aquells ob-
jectius que la Unió Europea ens marcava per al 2015, i 
sobretot per atendre les necessitats i les demandes dels 
pobles i ciutats de Catalunya, no?, i sobretot recuperar 
el retard, que no s’havien fet un seguit d’actuacions.

O sigui, hauria de ser el màxim de just possible i hau-
ria de dir que s’ha fet molta activitat durant aquests 
anys, perquè hi havia un retard important d’actuacions 
que no s’havien fet i sobretot perquè hi havia una 
normativa europea que implicava que s’havien de fer 
moltes més actuacions. I s’han fet. I se n’han fet mol-
tes, i després, en tot cas, més endavant, en tornarem a 
parlar.

Evidentment per nosaltres el més important és que 
aquest Govern hagi reculat tant en el concepte del 
que significa la sostenibilitat al suprimir el depar-
tament de medi ambient. Jo crec que és una visió 
molt antiga de la política, i que vostès, doncs, l’han 
volgut impulsar i... Bé, deia que això passa a altres..., 
em penso que ha dit que era una tendència organitza-
tiva d’abast internacional. Bé, a França diu que exis-
teix, però a França és el ministeri de medi ambient, 
i dintre el ministeri de medi ambient hi ha el que fa 
referència a les infraestructures. I és el ministeri de 
medi ambient –o el departament de medi ambient, en 
terminologia nostra– el que porta la veu cantant i el 
que ha fet, doncs, una quantitat d’actuacions prou im-
portants, com el compromís de la Grenelle, no?, que 
és un element també molt, molt important que es va 
fer a nivell general. I surt del departament de medi 
ambient! Ho dic perquè és important, en això.

M’ha donat la sensació que vostè tornava a recuperar 
aquella idea que ja es tenia i que es té en segons quins 
sectors, per exemple, els empresaris de la química de 
Tarragona, que també estaven contents perquè no hi 
havia el departament de medi ambient, perquè deien 
que posava traves, no? I vostè m’ha donat la sensació 
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que ho ha repetit. No ha repetit la paraula «traves», 
molt bé, però en tot cas ha donat aquesta sensació, 
no?, perquè contínuament, quan parlava de l’ordena-
ció del territori, deia «simplificar exigències»; quan 
estava parlant, doncs, del que feia referència a l’avalua-
ció i qualitat ambiental deia «no imposar limitacions 
irracionals de l’activitat econòmica»; quan parlava de 
l’aigua, «l’ACA no pot frenar activitats econòmiques». 
O sigui, contínuament donava la sensació que les me-
sures ambientals aprovades per aquest Parlament i de-
senvolupades pels diferents governs per vostè i per al-
gun sector empresarial són traves. I evidentment això 
dista molt..., o ens sembla que vostè, que s’ha decla-
rat, autodeclarat, ambientalista militant, doncs, té una 
militància bastant fluixa, des del meu punt de vista, 
amb relació a aquesta visió, no?

En un moment determinat, quan parlava de l’estruc-
tura del departament, hi he vist una certa incompati-
bilitat, que li demano..., que estic segur que ens l’ex-
plicarà, no? Perquè, és clar, a l’hora d’avaluar plans 
i programes, no sé, entre l’òrgan promotor i l’òrgan 
ambiental, com ens en sortirem, perquè ara està tot en 
el mateix departament. L’òrgan ambiental és el conse-
ller competent en matèria de medi ambient, i, és clar, 
si l’òrgan promotor també és el mateix conseller, tin-
drem algun tipus de problema quant a plans i progra-
mes. No sé si vostès ho tenen pensat o ja ni ho tenen 
pensat. Vull dir, ens agradaria saber com pensen supe-
rar l’article 26 de la Llei d’avaluació de plans i pro-
grames, que ens sembla una certa contradicció; però 
segur que ho han pensat i, si ho van pensar, m’agrada-
ria que ens pogués explicar com ho faran per separar 
aquestes dues qüestions, no?

Fins i tot en el tema de la biodiversitat. Vostè, em sem-
bla que m’ha dit que en el tema de la biodiversitat..., deia 
que havia de ser un treball conjunt i transversal. Però el 
primer que fan és partir-lo en dos departaments. Jo hi 
veig una certa contradicció –poder m’equivoco, no?–, 
perquè em sembla que vostès des de Territori i Soste-
nibilitat planifiquen i des d’Agricultura gestionen. La 
transversalitat em sembla que la partim veritablement 
per la meitat, i no té cap tipus de sentit que, en la bio-
diversitat, doncs, un planifiqui i l’altre gestioni, quan 
són dos departaments completament diferents, no? Ho 
dic perquè és una certa contradicció amb el que ha dit 
vostè, no?

I jo crec que la primera decisió ja marca una mica el 
tarannà de cap a on anirà la situació en aquest depar-
tament, no?, pel que fa referència al tema de la quali-
tat de l’aire a la regió metropolitana. Vostè se’n renta 
les mans, el primer que fa, i ho passa al Departament 
d’Interior perquè des del Servei Català de Trànsit ho 
gestionin. I vostès, doncs, aquí es fan un embolic que 
donava la sensació, perquè és molt seriós i molt im-
portant..., semblava un vodevil d’entrades i sortides, 
declaracions importants.

Li recordo unes declaracions seves que varen..., po-
der són mal interpretades, però. Llegeixo en un dia-
ri: «Anar a quaranta mata d’avorriment.» Compti, en 
unes declaracions, eh? Compte amb les declaracions 
sobre aquest tema, perquè precisament aquesta limita-
ció de velocitat, doncs, va provocar que hagin dismi-

nuït molt i molt moltes morts que hi havia a les nos-
tres carreteres, i que va provocar aquesta situació que 
ha estat felicitada per la Unió Europea. Ho dic perquè 
fins i tot la seva directora de Qualitat Ambiental va 
dir que un cotxe contamina tant a cent vint com a vint 
quilòmetres per hora. Això no aguanta, evidentment, 
cap visió de sentit comú. 

Però, en tot cas, vostès són els que volen canviar aquest 
sistema, vostès ens ho volen explicar. Ens agradaria 
que ens poguessin explicar quines seran les noves 
mesures, quines seran les noves actuacions, d’una 
manera clareta, eh?, que ho entenguem tots, i que 
evidentment signifiquin o compleixin els tres requi-
sits principals, no?, que tenia aquesta mesura, que 
eren garantir la salut de les persones, disminuir la 
mortalitat i la sinistralitat, i evidentment també dis-
minuir la contaminació a l’àrea metropolitana, amb 
el compliment de les normatives europees, no? Jo crec 
que és un element que, si compleixen això, no tindrem 
cap tipus de problema d’anar treballant conjuntament 
en aquest..., explicant-los o ensenyant-los la nostra ex-
periència sobre aquest tema.

Miri, les activitats econòmiques relacionades amb el 
medi ambient són molt importants i si mirem els úl-
tims anys són les úniques que han creat ocupació. En 
aquests anys de crisi, de destrucció continuada, doncs, 
en l’àmbit de l’energia, de l’aigua i dels residus se 
n’ha creat, no? I jo no li he vist excessivament aques-
ta visió de potenciar, diguéssim, aquest sector, per-
què és un sector essencial per modernitzar el país, no? 
Per això és tan important l’Estratègia catalana de lluita 
contra el canvi climàtic, i el pla, doncs, que es va fer. 
Per cert, vostè, amb el Pla de mitigació del canvi cli-
màtic, deia que volien arribar al 20 per cent, no?, a 
una reducció d’emissions del 20 per cent. Gràcies al 
fet que Catalunya s’ha convertit en capdavantera de 
tota aquesta qüestió, s’ha arribat ja a una previsió del 
30 per cent. Vostè ja ens l’ha reduït al 20 per cent, 
no? Hi havia un 30 per cent. No sé si vostès poden 
tornar-ho a revisar, i poder arribar, doncs, a aquesta 
previsió més agosarada i que és possible d’arribar-hi.

Del que no ha parlat és de l’Estratègia catalana per 
al desenvolupament sostenible. No sé si és perquè no 
ha tingut temps..., o no pensen desenvolupar aquesta 
estratègia, que actua en els àmbits econòmic, social i 
territorial, i que tants bons èxits, doncs, ha tingut fins 
aquest moment. Ens agradaria..., com pensen desen-
volupar vostès, doncs, tota aquesta qüestió, no?

I amb relació a l’urbanisme..., clar, em sembla que 
ha dit –poder no ho he entès bé, no?– que suprimiria 
els plans directors de caràcter general. Clar, el Pla di-
rector del sistema costaner, també el revisarà o el su-
primirà? Aquest ha dit que és un element..., deia que 
li importaven a vostè més els supralocals, exclusiva-
ment, i els altres més generalistes, no tant... El del sis-
tema costaner, que ha protegit els espais lliures d’ur-
banització a les costes de Catalunya, aquest també, o 
no pensa fer-ho? Ho dic perquè també és un element 
important, no?

I el que ens sorprèn és que..., què passa amb la planifi-
cació territorial? Vostè la pensa desenvolupar?, la pensa 
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aplicar?, la pensa complir? Pensa complir els plans ter-
ritorials, doncs, que s’han aprovat? O els pensa revisar 
tots, que significa tornar a començar de nou? Això és 
una de les qüestions que tampoc m’ha quedat clara. En 
tot cas sí que ha dit que els passava a revisar, no?

I quant el tema que fa referència a les infraestructures, 
en el tema de les infraestructures, de veritat, no ens 
ha quedat massa clar quines són les actuacions que 
pensen fer, no? Em sembla que ha dit que pensa fer 
totes les actuacions viàries que estaven programades, 
no? Jo no sé si aquestes actuacions viàries programa-
des tindran aquest caràcter de sostenibilitat. Jo tinc els 
meus dubtes si aquesta obra plantejada per Madrid i 
continuada, doncs, de l’A-26, pot ser gaire sostenible. 
O altres actuacions, com el Quart Cinturó, que s’han 
plantejat, doncs, aquí. 

El que sí que no sé si m’ha quedat clar..., que el pla 
nacional d’infraestructures, el Pacte nacional per a les 
infraestructures, vostè em sembla que el pensa revisar, 
o que, en fi, en tot cas, no el pensa complir. Li dic que 
el president Mas –el president Mas– va dir en el de-
bat d’investidura que l’assumia en el 99 per cent. Ara 
no sé què farà, si traurà només l’1 per cent, que era el 
Quart Cinturó, evidentment, o pensa contradir el se-
nyor Mas, cosa que no li recomano, evidentment, no?

Aquesta és una qüestió que potser també ens hauria 
d’explicar què pensa fer, també, en aquest àmbit, per-
què, és clar, compte amb les infraestructures viàries, 
perquè li recordo que Catalunya és el país que té més 
quilòmetres, en relació amb els habitants, de vies d’al-
ta capacitat. Ho dic perquè si anem continuant les que 
estan plantejades, doncs, tindrem una situació que és 
del tot insostenible, contrària, evidentment, a la seva 
militància, com ja vostè, doncs, ens ha explicat, no?

I les qüestions que ens quedaven així ja més, més, 
més sectorials, que vostè ha anat parlant, també, no?, 
pel que fa referència a l’aigua, no? No ha parlat de 
l’excel·lent feina o de l’excel·lent eina que té a les se-
ves mans, com és el Pla de gestió de conques internes. 
Jo crec que és una feina important, que s’ha deixat, 
que ha fet un procés participatiu, doncs, que li per-
met..., ja..., té avançada aquesta gestió de les conques 
internes.

I he vist que li preocupava molt tot el que fa referèn-
cia al sanejament d’Aigües Ter Llobregat o de l’ACA. 
Evidentment, ens preocupa a tots plegats, no? De to-
tes maneres el Parlament va aprovar un pla –i recordo 
que el pot anar seguint– de sanejament econòmic dels 
sistemes d’aigua del nostre país, doncs, i que tots el 
vàrem signar o vam donar-li suport, i que vostè pot 
fer-li..., si se’l llegeix, podrà seguir aquells passos que 
tots vàrem quedar que s’havien de fer.

Jo li pregunto directament: aquesta situació de dificul-
tat que vostè ha plantejat econòmica significarà que 
Aigües Ter Llobregat perdrà el seu caràcter públic? 
Vostè es compromet aquí que Aigües Ter Llobregat 
mantindrà el seu caràcter públic, o no? O també em 
dirà que ho pensa revisar com..., i no em concretarà. 
M’agradaria que ho pogués concretar, perquè és un 
element important de creació d’aquesta instància, que 
va crear Convergència i Unió, i que és una empresa, 

evidentment, doncs, pública importantíssima per a la 
gestió de l’aigua en alta. Aquest també és un tema que 
a nosaltres ens preocupava.

És clar, diu: «No demonitzar cap infraestructura d’abas-
tament.» Què vol dir? Ja torna a plantejar el transva-
sament del Roine? Bé, de fet, algun diputat d’aquesta 
sala, doncs, encara hi insisteix; em penso que fins 
i tot el conseller d’Agricultura va dir que s’ho tornava 
a plantejar. Si això no és una política antiga, rància 
i que ja no té cap sentit, que no ho fa cap país de la 
Unió Europea i que la directiva de l’aigua precisament 
diu tot el contrari..., ja m’explicarà què vol dir. 

En tot cas, ens pot dir exactament si vostès pensen po-
sar sobre la taula el transvasament del Roine o altres 
tipus de transvasament? Jo crec que a aquestes alça-
des necessitaríem, doncs, saber-ho d’una manera clara.

I, pel que fa referència a l’habitatge..., bé, en algun 
moment m’ha semblat que el problema de l’habitatge 
en aquest país és la Llei de l’habitatge. En algun mo-
ment ha anat dient tot un seguit de qüestions: proposa 
una reforma legislativa, ens diu que és un àmbit forta-
ment intervencionista, ens diu que cal una simplifica-
ció normativa. Si alguna llei s’ha fet de caràcter social 
i que ha impulsat l’habitatge públic és la Llei per al 
dret a l’habitatge, doncs, que va fer el Govern anterior. 
El que no..., el que no em pot dir és que..., reduir la 
situació de l’habitatge a un problema normatiu, sense 
entendre, doncs, què significa la crisi, i precisament 
aquí, a Catalunya i a l’Estat espanyol, l’habitatge i el 
sector immobiliari com un element important, que ha 
amplificat, evidentment, aquesta crisi i totes aquelles 
polítiques que s’havien portat a terme, evidentment, 
han tingut algun tipus de problema.

Vostè pensa seguir amb les línies estratègiques que 
fins ara ha seguit el Govern d’aquest país en l’habitat-
ge públic de lloguer?, amb la rehabilitació? Retallar 
els programes d’ajuts a habitatges que hi ha hagut fins 
a aquest moment o l’aval lloguer o les ajudes per als 
joves? Aquests serien elements que, a nosaltres, tam-
bé ens agradaria, doncs, poder-los saber, poder-los tenir 
en compte per tal de saber exactament quines són les 
qüestions que pensa porta a terme, vostè, pel que fa 
referència a l’habitatge, no?

Bé. En definitiva, són tot un seguit de qüestions que 
ens agradaria que ens pogués contestar i, sobretot, 
doncs, que en la següent intervenció poguéssim ja 
concretar molt més quines són les qüestions que vos-
tè ha plantejat o planteja d’una manera clara, i sobre-
tot per desenvolupar aquest caràcter imaginatiu que 
vostès i el seu equip hauran de posar, però, sobretot, 
passem de la imaginació a la concreció, que això sí 
que ens agradaria molt més per, doncs, saber què li 
espera al país a partir de la conselleria del Territori i 
Sostenibilitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Boada. En aquests moments, 
passarem, doncs, a donar la paraula al Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i, en el 
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seu nom, doncs, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Felicitats pel càrrec, i, en tot cas, 
felicitar també al conseller i al seu equip de treball per 
la tasca encomanada. 

En tot cas, li diria que hi han coses en positiu, coses 
en negatiu, com sempre en aquestes coses. Agafar la 
política de mà estesa que vostè ha demostrat cap al 
nostre grup parlamentari o cap a tots, però, en tot cas, 
dir-li que nosaltres estarem disposats i ens trobarà al 
seu costat en tot allò que sigui necessari per fer avan-
çar el país.

És evident, doncs, que en l’àmbit de les infraestructu-
res venim per dos condicionants. Vostè n’al·legava un, 
bàsicament, diguem-ne, de poca capacitat econòmica 
del país. En tot cas, no podem estar només dient que 
no podem fer tot això, sinó que, en tot cas, cal mirar 
de quins recursos realment disposem i intentar..., en-
cara que sigui amb les mancances econòmiques que 
hi ha en aquests moments, però, intentar avançar en 
aquesta línia.

I en un lloc on sí que ens trobarà segur és en totes les 
recomanacions dels incompliments que té l’Estat. Per 
desgràcia nostra, la situació política fa que ens man-
tinguem sota un incompliment constant, malgrat que 
hi hagin lleis aprovades, com un estatut d’autonomia, 
on l’Estat incompleix de manera sistemàtica els seus 
compromisos, i que, per tant, aquí ens hi trobarà sempre.

Parlava, també, en la seva intervenció, del tema del 
consens en la planificació... Jo, de les seves paraules, 
i potser no ho he entès bé, semblava com si en aquests 
darrers anys la planificació que s’ha fet en aquest 
país..., i vull posar en valor aquesta planificació que 
s’ha fet, que no s’havia fet en governs anteriors, i que, 
per tant, diguem-ne, ha fet una gran tasca d’ordenar 
el país, i això, evidentment, trepitja molt ulls de poll, 
però que, en tot cas, era necessari per a aquest país 
l’elaboració dels plans territorials, l’elaboració del pla 
costaner i altres instruments de planificació urbanísti-
ca, que, tot i que generen algun inconvenient, generen 
una seguretat jurídica i una garantia per al creixement 
d’aquest país. 

En tot cas, ja dic, potser ho he entès malament, però, 
que semblava que això havia generat uns inconveni-
ents i una conflictivitat en el territori que nosaltres no 
trobem.

Per tant, des d’aquest punt de vista, i tenint en comp-
te que hi ha una feina en molts àmbits, especialment pel 
que fa a la planificació tant en l’àmbit de les infraes-
tructures com en el Pla de l’habitatge, el que no ens 
agradaria és que s’entrés en una política revisionista. 
Segurament cal retocar, cal adequar en el moment ac-
tual, davant d’un context de crisi econòmica, quina és 
la situació i perquè les circumstàncies no són les ma-
teixes, però que no podem entrar en un procés de mar-
xa enrere de moltes de les coses que hi havien.

El Govern anterior va partir dels plans nacionals en 
l’intent de generar un consens que, en la majoria de 
casos, s’esdevenia majoritari, tot i que és cert que en 
algun dels casos vostès no van assumir els plans na-
cionals, però que, en tot cas, tampoc no vol dir que 
hàgim de començar de zero.

Per tant, si cal revisar la situació anterior en alguns 
aspectes, hi estarem d’acord; revisarem o estarem al 
costat de revisar el que calgui, però no en un comen-
çar de zero, sinó, en tot cas, una actualització.

Vostè parlava en la seva intervenció de la Llei de barris, 
d’una voluntat de continuïtat de la Llei de barris, no ha 
parlat de res de la Llei d’urbanitzacions. Ens agra-
daria saber quina és la voluntat del seu departament 
de mantenir els ajuts que ja existien fins en aquest 
moment en aquesta matèria.

Pel que fa al tema de la xarxa ferroviària, sí que ens 
ha parlat de la voluntat d’unificar rodalies o, en tot 
cas, integrar el servei de rodalies amb els serveis ac-
tuals; però, en tot cas, no ens parla..., i sí que ens ha 
parlat d’infraestructures, del manteniment d’inversió 
en les infraestructures de xarxa ferroviària, però no 
ens ha parlat d’inversions en infraestructures de xar-
xa ferroviària. I ens sembla també interessant, doncs, 
saber quina és la planificació prevista en aquest àmbit. 

Tenim el tema del Quart Cinturó. Vostès reclamen 
la inversió de l’Estat, nosaltres també hem reclamat 
que la inversió de l’Estat vingui cap a Catalunya, però 
que, en tot cas, siguem nosaltres qui des del país i des 
de la proximitat puguem executar i planificar correc-
tament aquestes obres.

Respecte al que hi ha previst en el Pla director d’in-
fraestructures sobre el tema del Quart Cinturó ens in-
teressaria saber quina és la seva opinió i quina és de 
les variables que recollia el document sobre la qual 
aposten i si entraran a un procés, com vostè deia, de 
tenir en compte el món local, i, atès que molts dels 
municipis del Vallès Oriental van manifestar la seva 
oposició a algun dels trajectes projectats, si tindrien 
en compte l’opinió de tots aquests municipis a l’hora 
de reprogramar aquesta actuació.

Pel que fa al tema de les infraestructures aeroportuà-
ries, s’ha anunciat a la premsa la voluntat de consti-
tuir una taula estratègica per a l’aeroport d’Alguaire. 
En tot cas, agrairíem que se’ns donessin més detalls 
sobre la constitució d’aquesta taula, en tant que en 
la composició sí que quedava recollit quines perso-
nes en formarien part, però, en tot cas, volem saber si 
està calendaritzat i si hi ha alguns terminis d’execució 
d’aquesta.

Pel que fa al tema de la planificació en l’àmbit d’in-
fraestructures de sanejament i d’aigua, un element im-
portant que sí que tenim molt d’interès de conèixer i 
saber quin és el capteniment del Govern en el tema 
del PSARU, especialment en un àmbit, i volem, també, 
saber quina serà la seva actuació respecte al tema que 
la fiscalia ha imputat un seguit d’alcaldes, tenint en 
compte la seva condició d’exalcalde, quina és la vo-
luntat del seu departament respecte a aquests alcaldes 
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que estan sent imputats per la fiscalia, i, en tot cas, 
quin és el suport que puguin rebre per part de vostès.

I, respecte al tema de l’habitatge..., les ajudes de llo-
guer, que fins ara no hem sentit cap esment en la seva 
intervenció sobre el manteniment o no manteniment 
d’aquestes ajudes cap a l’habitatge, si es mantindrien.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat. Passem, doncs, ara a passar 
la paraula al Grup Mixt. I, en nom del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre dipu-
tada senyora Carmen de Rivera i Pla.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, primer de tot, 
felicitar-lo pel seu nomenament com a conseller, i dir-
li que coincidim amb vostè que és un moment de res-
ponsabilitat i de prudència. Entenem aquesta situació 
i trobarà Ciutadans..., és aquella mà estesa i la impli-
cació que vostè ha demanat.

Em sembla adequada la disminució de direccions ge-
nerals, però esperem que no es quedi en una simple 
mesura estètica i que no sigui en detriment d’una ade-
quada atenció i eficàcia en la gestió.

Em sembla positiu posar l’accent en l’economia pro-
ductiva, apostant així per la mobilitat.

Ens preocupen temes que han sigut posats sobre la 
taula, aquí, pels meus companys diputats, i que ara jo 
no faré esment de tots, com és la línia 9, com el corre-
dor del Mediterrani, com la importància d’acabar amb 
el projecte de llei d’Alguaire i la importància, també, 
d’aquesta mesa estratègica. 

Però, de tot això, a mi el que m’ha semblat important 
i que jo li’n volia demanar explicacions, i a veure si 
ens podia donar alguna dada més, és que vostè ha par-
lat, quant a habitatge i al sistema hipotecari, d’una col-
laboració amb l’Estat en la dació en pagament dels..., 
suposo que dels habitatges. Era un esment petit, a la 
pàgina 21, però penso que és de vital importància do-
nat els moments de crisis que patim i que tantes famí-
lies estan patint pel pagament de la hipoteca, i això de 
la dació en pagament és un greu problema. 

Per això, a més a més dels aclariments que suposo 
que donarà a tantes preguntes que han fet els altres 
grups parlamentaris, sí saber en què consisteix o com 
ho farem..., aquest acord per la dació en pagament en 
les deutes hipotecàries.

Només..., també, dir-li que em sembla molt positiu 
l’agilitació i la disminució dels tràmits tant en el sec-
tor de territori com en el de medi ambient. I per això 
ens felicitem i el felicitem.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Passem... (Veus de fons.) Passem ara..., li 
toca al Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i, 

en el seu nom, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats..., senyora presidenta, també, felicitar-la pel 
seu nomenament com a presidenta d’aquesta comissió, 
que reflecteix aquesta trajectòria, aquest bagatge po-
tent que vostè té tant en l’àmbit de les infraestructures 
com en l’àmbit del medi ambient. I, també, evident-
ment, agrair al conseller de Territori i Sostenibilitat 
aquesta compareixença, aquesta extensa comparei-
xença, en la qual expressa el capteniment del Govern 
en aquest àmbit en una situació excepcional. 

Abans d’entrar en el contingut de la nostra interven-
ció, voldria fer una prèvia. Excepcionalment, avui 
aquest diputat que els parla farà una única intervenció 
en nom del Grup de Convergència i Unió tant en allò que 
fa referència a territori com a mobilitat, medi ambient i 
habitatge. Dic «excepcionalment» en el sentit que el 
nostre grup parlamentari, evidentment, té uns respon-
sables concrets de cadascuna d’aquestes matèries.

I entro, doncs, senyora presidenta, senyor conseller, 
directament en matèria subratllant aquesta situació 
excepcional a la qual vostè feia referència, senyor con-
seller, aquesta situació excepcional provocada per 
un context de crisi econòmica, que també afecta al-
guns dels elements essencials del seu departament, en 
l’àmbit de les infraestructures, siguin infraestructures 
de mobilitat o siguin infraestructures vinculades amb 
el tema de medi ambient o, en el cas més evident, en el 
marc de l’habitatge, en el qual hi ha hagut una aturada 
contundent –no ens estalviarem adjectius– en el mercat 
immobiliari. I, per tant, aquest context excepcional el 
que necessita són apostes, diguem-ne, agosarades.

Una primera l’ha assumit el Govern en la seva tota-
litat, que és fer una reducció dràstica i exemplar del 
conjunt de l’estructura del Govern i que, concreta-
ment en el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
el que demostra és que aquesta austeritat, diguem-ne, 
tenia un ampli marc de recorregut. Nosaltres, des de 
Convergència i Unió, discrepem d’aquells que creuen 
que aquesta reducció d’estructura el que pot és posar 
en risc el funcionament normal i correcte d’aquest de-
partament; al contrari, nosaltres considerem que això 
ajudarà justament a agilitar processos, a agilitar trà-
mits i a reduir aquesta estructura que ens limita la 
possibilitat de transformar el territori, de transformar 
la realitat del país a través de la inversió, que aquest 
és el sentit, en darrera instància, del seu departament. 
Per tant, valorar positivament aquesta reducció.

I si em permeten citar el poeta, per posar una mica, 
diguem-ne, de lírica en aquesta comissió, Salvador 
Espriu, a «Inici de càntic en el temple», quan deia: 
«Hem viscut per salvar-vos els mots / per retornar-vos 
el nom de cada cosa», doncs, salvem una mica els 
mots i reincorporem allò que entenem per «sostenibi-
litat», eh? I per nosaltres «sostenibilitat»..., agafem la 
definició clàssica, que és: «Estendre la qualitat de vida 
a les generacions presents, sense hipotecar la de les 
generacions futures.» Sostenibilitat no vol dir no créi-
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xer; sostenibilitat vol dir créixer bé. I, per tant, des 
d’aquesta perspectiva, en la seva intervenció vostè ha 
posat aquest èmfasi en un creixement sensat, racional, 
que permeti estendre aquesta qualitat a les generacions 
presents, però, evidentment, sense prendre cap deci-
sió que hipotequi les futures. I aquí conceptualment 
nosaltres reivindiquem salvar els mots amb relació al 
concepte «sostenibilitat», que algú altre l’ha plantejat 
i l’ha predicat en el sentit, simplement, de no-creixe-
ment. Nosaltres considerem que hi ha d’haver aquest 
creixement, evidentment, adjectivat.

I en aquest context excepcional, doncs, ara el que toca 
és gestionar i fer política. I en la seva intervenció des 
del Grup de Convergència i Unió el que hem vist són 
diversos elements que aprofundeixen en aquesta línia 
d’una millor gestió, d’una millor manera d’entendre 
la política, avalada justament pel seu bagatge, senyor 
conseller, com a alcalde de Sant Cugat del Vallès, un 
municipi que ha estat reconegut a nivell nacional i a 
nivell estatal justament per la seva bona gestió. Per 
nosaltres gestionar i fer política vol dir prioritzar in-
fraestructures de tot ordre, vol dir sanejar l’estructu-
ra de l’Administració i les empreses públiques, vol dir 
millorar els processos d’execució d’obra pública, vol 
dir posar més èmfasi en els serveis que en les infraes-
tructures, vol dir reivindicar més poder per a Catalu-
nya per poder fer més coses, vol dir articular consen-
sos territorials i generar complicitat amb el territori, 
vol dir treure més rendibilitat de l’estructura que ja 
existeix. I al llarg d’aquesta intervenció el que ens 
agradaria és reblar cadascun d’aquests elements.

I començo amb allò que fa referència a la prioritza-
ció de les infraestructures. I el president de la Gene-
ralitat s’hi va referir en el seu debat d’investidura, i 
justament fent referència al Pacte nacional per a les 
infraestructures. Nosaltres el valorem com un punt de 
partida, que és exactament el que ha plantejat el con-
seller, un punt de partida en el qual hi ha tot un seguit 
d’elements que són interessants, a tenir en comp-
te. Però el mateix conseller en la seva intervenció ex-
plicava això, explicava que els 100.000 milions amb 
què pretesament estava dotat aquest Pacte nacional 
per a les infraestructures no hi són, no existeixen. 
I, per tant, el que s’ha de fer és prioritzar, i aquesta és 
la voluntat expressada pel mateix Govern, en tots els 
ordres: prioritzar quines són les infraestructures que 
tenen un major impacte des d’un punt de vista d’equi-
libri territorial i incorporar allò que en diem «la taxa 
interna de retorn econòmic i social» de cadascuna de 
les infraestructures. I compartim el seu criteri: corre-
dor del Mediterrani, evidentment; Quart Cinturó, evi-
dentment; el tema de les infraestructures ferroviàries.

I aquí, senyor conseller, posem en valor un suport que 
van expressar tres grups parlamentaris d’aquesta cam-
bra l’última legislatura sobre el Pla tren 2014, im-
pulsat per l’APTP, per l’Associació de Promoció del 
Transport Públic; el nostre grup parlamentari també. 
Què plantejava, aquest Pla tren 2014? Fem inversió, 
en la mesura que sabem que hi ha recursos limitats, 
sobre aquelles infraestructures que ens poden donar 
millor servei, que poden fer que, diguem-ne, traguem 
el màxim rendiment d’allò que tenim, eh?, i, per tant, 

fer una aposta per millorar freqüències i millorar velo-
citat comercial i fer que el transport públic sigui més 
competitiu. Això és prioritzar. Per tant, compartim, 
senyor conseller, aquesta idea de reelaborar un pacte 
nacional prioritzant aquelles infraestructures que es-
tan descrites en el pacte, que estan majoritàriament 
ben descrites, però que hauríem de mirar de veure 
quines podem fer. I el mateix passa amb el Pla direc-
tor d’infraestructures –i vostè s’hi referia– de l’ATM. 
Vint-i-cinc mil milions no hi són, i, per tant, hem de 
ser honestos amb el conjunt de la ciutadania. Per tant, 
primer element: priorització.

Segon element: allò que vostè parlava, de sanejament 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, eh? Sanejament, jus-
tament, d’una empresa pública que es dedica, entre 
d’altres coses, al sanejament. Però també sanejament 
en tot l’àmbit de l’habitatge. I aquí, senyor conseller, 
volem, des del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, posar en valor un instrument polític de primer 
ordre per a nosaltres, que és la Moció 74 de la vui-
tena legislatura, aprovada per un amplíssim consens; 
l’únic grup que no hi va donar suport va ser el Grup 
Mixt, en el seu moment, Ciutadans. Però la resta de 
grups parlamentaris, a instància de Convergència i 
Unió, justament a instància de l’honorable senyor Es-
padaler, vam avançar en aquest sentit. El valor polític 
d’aquella moció, doncs, era la unanimitat.

La moció no entrava en les qüestions relacionades 
amb la planificació hidràulica, sinó en una qüestió 
prèvia: el finançament de l’ACA. Les dades que vos-
tè ha donat són, si m’ho permet, escandaloses. S’ha 
fet molta cosa, sí, evidentment que s’ha fet, però en 
aquests moments un endeutament de 2.450 milions 
d’euros és absolutament inadmissible, és escandalós, 
i hipoteca greument la possibilitat de continuar trans-
formant el país.

Què deia, bàsicament, a grans trets, aquella moció? 
S’instava el Govern a estabilitzar les finances de l’ACA, 
Pla 2010-2020; replantejar el contracte programa 
i l’ús de fons de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut, i avançar en la recuperació de costos de 
manera gradual. El portaveu Terrades, del Grup Soci-
alista, deia, parlava del tema de, diguem-ne, l’actua-
lització del cànon. Recordar-li que el conseller Balta-
sar es va negar a proposar una actualització del cànon 
i de la tarifa després de la sequera, contra el criteri 
d’una part important del seu Govern i de la voluntat 
de l’ACA. I llegir-los què deia literalment aquella mo-
ció, que vam aprovar tots –tots, vostès també, el Grup 
Socialista, i vostès també, Grup d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds. Deia: «El Parlament insta el Govern a 
tendir, de manera concertada amb els agents econò-
mics i socials, cap al mandat de recuperar els costos 
que estableix la Directiva marc de l’aigua, vetllant per-
què aquest procés, que haurà d’ésser necessàriament 
gradual, no afecti la competitivitat dels sectors pro-
ductius ni la situació de les economies domèstiques, 
i aplicant les alternatives que comportin més eficàcia i 
eficiència.» Això és el que bàsicament deia. Per tant, 
des d’aquesta perspectiva, tenim un acord polític que, 
hi insisteixo, des del Grup Parlamentari de Conver-
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gència i Unió volem posar en valor i que creiem que 
pot ser una bona eina per al Govern.

Tercer element que dèiem en aquesta millora de la 
gestió, que és la simplificació dels procediments ad-
ministratius i, sobretot, millorar el procés d’obra pú-
blica: fer més amb menys. Senyor conseller, no pot 
ser..., i vostè també s’hi referia i d’una manera molt 
prudent i elegantment prudent, amb relació al tema 
de la línia 9 del metro. És a dir, el que no pot ser és 
que el 52 per cent del pressupost d’inversió de l’ante-
rior Departament de Política Territorial anés destinat a 
una única infraestructura. Això bàsicament el que col-
lapsa és aquesta idea d’equilibri territorial del país. 
Es necessita –i vostè ho ha expressat–, diguem-ne, 
canviar procediments de tramitació i d’execució de les 
obres públiques, i concretament de la línia 9, per tal 
d’evitar que siguin més cares i més lentes. Una infra-
estructura licitada per 3.400 milions no pot acabar va-
lent 7.000 milions d’euros; això no ho pot entendre nin-
gú. I, per tant, tindrà el suport, evidentment, del nostre 
grup parlamentari per dur a terme, diguem-ne, aquest 
replantejament, en un context de crisi econòmica, que 
no vol dir renunciar a cap servei, sinó que vol dir des-
bloquejar una infraestructura essencial per al país.

Quart element, posar èmfasi en els serveis, en la re-
dacció del nou contracte programa de Renfe, amb 
aquesta idea d’uns peatges que ens ajudin a superar 
el greuge que pateix Catalunya respecte al conjunt de 
l’Estat, però que també serveixin perquè el peatge si-
gui un instrument de la gestió de la mobilitat; d’im-
pulsar els bus-VAO, una infraestructura que dóna 
molta rellevància als serveis de transport públic que 
s’hi operen. I aquesta dada que nosaltres també volem 
subratllar, allò, amb tres negretes, que és: amb 20 mi-
lions d’inversió en els túnels de Barcelona i millorant 
la senyalització, podríem passar de disset a vint-i-dos 
trens. Això és el que fa que els túnels de Ferrocarrils 
de la Generalitat siguin més competitius que els de 
Renfe. I, per tant, no és una gran inversió, sinó que és 
gestionar bé i prioritzar bé.

Cinquè element, el que dèiem: més poder vol dir, di-
guem-ne, tenir control de les infraestructures ferrovià-
ries, vol dir tenir control dels ports, recuperar aquest 
control dels ports que ens ha estat arrabassat en l’últi-
ma modificació de la Llei de ports de caràcter estatal, 
i també en el tema de l’aeroport de Barcelona. I vostè 
ho ha dit molt clar: majoria determinant per poder de-
cidir aquelles qüestions estratègiques.

Sisè, articular consensos territorials, que vol dir que els 
plans territorials han de ser un instrument de concer-
tació en ells mateixos; que, governi qui governi, tin-
guin continuïtat en el temps. I aquest no va ser el mot 
d’ordre de l’anterior Govern a l’hora de fer aquests 
plans territorials, fets més amb aquella idea de divi-
dir una Catalunya que pot créixer en una Catalunya 
postal. Doncs, tal com ha expressat el conseller, di-
guem-ne, hi ha d’haver la possibilitat de desenvolupa-
ment econòmic del conjunt del país.

I també els plans directors urbanístics; i aquí faré 
l’única referència... Senyor Boada, el que no pot ser 
és que el Govern faci urbanisme amb caràcter general 

en lloc dels ajuntaments. Els plans directors urbanís-
tics, en virtut de la Llei d’urbanisme, van ser conce-
buts com a elements de supramunicipalitat de caràc-
ter excepcional. El Pla director urbanístic del sistema 
costaner ho és? Sí, evidentment, hi entra. Però tots 
els plans directors que regulen les àrees residencials 
estratègiques no tenen sentit. Els recomano que es mi-
rin el Pla director urbanístic del Pla de Bages, el Pla 
director urbanístic del Pla de l’Estany: és bàsicament 
decidir, en una plaça d’un ajuntament, si els edificis 
han de ser més alts o més baixos. Això no correspon 
de fer-ho al Govern, això correspon de fer-ho al món 
local. I, per tant, els plans territorials i els plans direc-
tors, com ha dit el conseller, que serveixin per generar 
consens.

I la darrera qüestió era treure més rendibilitat de l’es-
tructura que ja existeix, i acollim molt positivament 
aquest plantejament de fer jugar, de posar en valor el 
Servei Meteorològic i l’Oficina Catalana del Canvi Cli-
màtic. És a dir, teníem una eina excepcional, que era 
aquest Servei Meteorològic, i que evidentment no es 
posava en valor per gestionar el conjunt del sistema. 

Per tant, en uns moments complicats, difícils, senyor 
conseller, creiem des del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió que vostè ha posat l’èmfasi allà on 
corresponia, l’èmfasi en la gestió i l’èmfasi justament 
a fer política, que vol dir teixir consensos amb aquesta 
cambra, teixir consensos amb el territori, per aconse-
guir justament que aquest departament, d’aquí a un, 
d’aquí a dos, d’aquí a tres anys, pugui tornar a rein-
corporar aquell element essencial que és el de trans-
formació del territori, a través de la inversió pública, 
molt potent, a través de les infraestructures, siguin de 
mobilitat o siguin de gestió ambiental. Tindrà, doncs, 
evidentment, el suport actiu d’aquest Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Gràcies, senyor Rull. Per tant, ara, honorable conse-
ller, té vostè la paraula per respondre... (Veus de fons.) 
Té mitja hora, veritat? (Pausa.)

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Miraré d’ajustar-me al temps i, si pot ser, anar més...

La presidenta

Si no, doncs, vostè mateix, dintre de la prudència...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Molt bé. Doncs, gràcies, senyora presidenta, i gràcies 
també a tots els senyors portaveus i la senyora porta-
veu, doncs, que han fet ús del seu torn. Els agraeixo el 
to, els reitero la meva voluntat expressada que aquesta 
sigui una comissió on ens puguem dir el que pensem 
dels diferents temes que afecten les polítiques que són 
competència del departament, que cadascú pugui de-
fensar els seus punts de vista –lògicament, no podria 
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ser d’altra manera–, però que siguem capaços tam-
bé de mantenir viu un fil roig que ens permeti arribar 
a consensos en temes que són qüestions que són de 
país, eh? Són de país, i, per tant, les hauríem de poder 
dotar d’una estabilitat, doncs, el més duradora en el 
temps possible i sempre tenint en compte quines són 
les circumstàncies que ens envolten.

Intentaré respondre a totes aquelles qüestions que 
m’han plantejat que puc respondre, que són la immen-
sa majoria. N’hi han algunes en què potser els hauré 
de demanar algun aclariment, doncs, addicional, per-
què no he arribat a entendre el que em demanaven, i, 
a més, ho faré intentant mantenir un cert ordre amb 
relació a les seves intervencions, no?

I, començant pels representants del Grup Socialista, 
bé, el senyor Labandera, en primer lloc, plantejava 
una sèrie de qüestions amb relació a l’estructura del 
mateix departament. Les he anotat, però n’hi ha una 
que m’ha semblat, diguem-ne, remarcable, que l’ha 
plantejat algun altre senyor portaveu, i que és el tema 
de GISA, eh?

El Govern ha pres una decisió amb relació a GISA 
que és una decisió que no només entenc, sinó que 
la defenso, perquè està en la línia que estan aplicant 
molts governs, eh?, d’àmbits diferents, i que és, ni 
més ni menys, que el departament responsable de les 
finances públiques és el departament responsable de 
la gran licitació pública. Aquesta i no altra és la idea 
que hi ha darrere d’aquesta dependència de GISA del 
Departament d’Economia.

Ara bé, el departament que dirigeixo té una capacitat, 
doncs, d’incidència, molt important dins de GISA. El 
senyor Pau Villòria, secretari general del departament, 
és el vicepresident de GISA; tenim dos representants 
en el consell d’administració. I, sobretot, el que hem 
de garantir i garantim és que el procés d’elaboració 
dels projectes i el procés d’execució de l’obra, doncs, 
seran perfectament controlats pels tècnics del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat.

En el tema de Renfe, li responc alguna qüestió que 
m’ha plantejat i aprofito també per respondre a algun 
altre portaveu. Miri, senyor Labandera, nosaltres no 
tenim cap intenció premeditada de qüestionar Renfe. 
O sigui, no hi tenim res a favor i tampoc hi tenim res 
especialment en contra, eh?, més enllà dels dèficits 
històrics que comporten, doncs, la paraula «Renfe» i 
la mateixa empresa. Però nosaltres, com a empre-
sa pública de transport, voldríem que fos una empresa 
excel·lent i que oferís confiança als usuaris.

Li dic això perquè, arran d’aquella vaga encoberta que 
ens vàrem trobar quan feia quatre dies que havíem ar-
ribat a la conselleria, vàrem marcar algunes posicions, 
i una d’elles és la de qüestionament de la nostra rela-
ció amb Renfe. I això ho vàrem expressar d’aquesta 
manera i amb aquesta contundència –i ho he reiterat, 
doncs, a la meva intervenció– perquè és que nosaltres 
a Renfe no ens hi lliga res; no ens hi lliga res més que 
la relació d’una... titular d’un servei, que és l’Adminis-
tració de la Generalitat, i d’una empresa, que és públi-
ca, dependent d’una altra administració, en aquest cas 
l’Administració estatal.

Per tant, a nosaltres a Renfe el que li demanem és que 
ens garanteixi la qualitat de servei que li estem recla-
mant i que li reclamen els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, que és amb qui nosaltres tenim un compro-
mís. No tenim cap mena de compromís amb Renfe; 
tenim un compromís amb els ciutadans. Si Renfe res-
pon, el nostre camí conjunt, doncs, podrà durar més 
temps. Si Renfe no respon, doncs, haurem d’apro-
fundir en allò que estem fent, que és mirar –perquè 
és la nostra obligació– altres possibilitats alternatives 
a la prestació del servei que en aquest moment està 
realitzant aquesta companyia, tant a rodalies com a re-
gionals. Els responsables de Renfe ho saben i ho co-
neixen, perquè n’hem parlat amb ells, perquè mensual-
ment hi ha una comissió de seguiment del contracte; 
a la darrera i primera sessió d’aquest mandat, doncs, 
va venir el president de Renfe, vaig assistir-hi jo per-
sonalment, i tot això se li ha expressat a Renfe en els 
diferents nivells, eh?

Escolti’m, em vaig comprometre ara fa uns dies a 
Òdena amb relació al futur de l’aeroport, i ho he tornat a 
fer avui fa un moment. Per tant, escolti’m, estem tre-
ballant per trobar el millor futur per a aquest aeroport. 
Si pot ser l’aeroport corporatiu de Catalunya, doncs, 
estarem encantats que sigui aquesta opció, però creiem 
en el futur d’Òdena i, a més, pensem que pot ser una 
infraestructura important, com ho estan sent altres ae-
roports, per dinamitzar el territori, i específicament en 
el cas de la comarca de l’Anoia, que és una comarca, 
doncs, que està patint la crisi industrial preferencial-
ment d’una manera molt contundent.

El tema pressupostari és una qüestió que s’ha reite-
rat; després, quan contesti al senyor Boada, hi torna-
ré entrar. Però, mirin, a mi m’encantaria tenir molts 
recursos, eh?, estaria entusiasmat de poder discutir 
amb vostès on dediquem la gran quantitat de milions 
d’euros que tenim. Però sap quin és el problema? Que 
no en tenim. Que el pressupost que ens hem trobat i 
la realitat de les finances de la Generalitat i la realitat 
de les finances del departament són, no per arrencar a 
córrer, eh?, ni molt menys, però sí per dir: «Déu n’hi 
do, com ens ho hem trobat.» Déu n’hi do, però Déu 
n’hi do.

Escolti’m, però no ho diem nosaltres, eh?, avui ma-
teix la vicepresidenta del Govern de l’Estat ho deia. 
Si ens hem d’endeutar amb 11.000 milions d’euros no 
és perquè ens vingui de gust, ni perquè ens agradi, ni 
perquè en tinguem ganes: és que no tenim més remei 
que fer-ho, per continuar atenent els nostres compro-
misos. Aquesta és la nostra realitat.

Aleshores, jo el que els demano, a tots els que han tin-
gut una responsabilitat en el Govern aquests anys, és 
una mica de compromís i que no... Home, si em vé-
nen a dir que «escolti, que vostè aquí plora i un ball 
de llàgrimes», doncs, miri, si ploro és per..., a través 
dels meus ulls ploren els ciutadans de Catalunya, eh?, 
ploren els ciutadans de Catalunya per l’estat a què ha 
arribat la caixa de la seva màxima institució. I això té 
dos responsables: un és la crisi econòmica, però l’al-
tre és la gestió de l’anterior Govern, eh? I d’exemples 
els n’he posat, que m’he trobat dins de la meva con-
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selleria; i, si vol, senyor Boada, li’n podré posar més 
exemples.

Aleshores, aquesta és la realitat, és una realitat molt 
contundent, que compromet el futur de la institució, 
i hem de buscar la viabilitat, i mirem de fer-ho entre 
tots. Perquè anar tirant de veta, sap?, anar fent coses, 
anar fent coses, anar fent coses i no mirar l’estat de la 
caixa, això al que porta és a la ruïna dels països; això 
porta a la ruïna dels països, de qualsevol país, escol-
ti, i, d’exemples, en la geopolítica mundial en podran 
trobar molts. Aleshores, avui en dia, els països que 
tenen futur són aquells països que tenen uns governs 
responsables, que gasten però sempre guarden, sem-
pre garanteixen la sostenibilitat de les seves finances. 
I nosaltres en aquest moment haurem de fer grans es-
forços per poder garantir aquesta sostenibilitat i, lò-
gicament, les polítiques d’aquest departament, doncs, 
se’n veuran afectades.

A Alguaire –s’hi ha referit el senyor Labandera, tam-
bé s’hi ha referit el senyor Marc Sanglas–, dir-los que, 
a veure, estem buscant el millor futur per a aques-
ta instal·lació aeroportuària, en la qual creiem i que 
pensem que pot ser un element dinamitzador de l’eco-
nomia de les Terres de Ponent, com he dit abans. No 
ho volem fer sols. I és per això que vàrem plantejar 
als agents del territori –i quan dic «agents del territori» 
vull dir ajuntaments: Alguaire, Lleida, Torreforta... 
(veus de fons), perdó, Torreferrussa, disculpin; des-
prés, la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç 
de Lleida– que havíem de treballar conjuntament, a 
través d’aquesta taula estratègica, per tal de buscar i 
d’elaborar el pla de negoci. Aquesta és una taula que 
presidirà i que presideix el senyor Ramon Farré, que 
és el delegat de la Generalitat a les Terres de Llei-
da, i que ja té una data, em sembla, d’aquí a uns dies 
crec que ja té data per reunir-se. El pla de negoci ha 
de ser el full de ruta amb el qual haurem de treballar 
conjuntament per trobar el millor futur per al nostre 
aeroport.

Nosaltres no tenim cap voluntat revisionista, no tenim 
unes ganes especials de posar-nos a revisar tots els 
plans nacionals. Al contrari, volem aprofitar tot allò 
que sigui útil a l’actual conjuntura dels plans na-
cionals que hi han redactats, que sabem que són fruit 
d’un esforç de molta gent. Per descomptat, sempre que 
hi estiguem d’acord, perquè hi ha elements d’aquests 
plans nacionals que no es corresponen amb el progra-
ma de govern de a qui en aquest moment, doncs, li toca 
governar el país.

Ara bé, els plans nacionals els hem de transformar en 
uns plans realistes. Jo els ho he dit abans, i penso que 
és fàcilment, doncs, comprensible; el senyor Rull ens 
ho explicava fa un moment i li dono la raó. Escolti, 
d’aquí al 2020 no trobarem 100.000 milions d’euros 
per fer infraestructures a Catalunya, no els trobarem 
–no els trobarem. Ara, si volen, prioritzem, i en el mo-
ment en què els trobem, doncs, miri, anem tirant de 
veta. Però dir que una llista inacabable d’infraestruc-
tures això és un pla nacional, doncs, escolti, per mi els 
plans nacionals, o els plans, sobretot els plans d’in-
fraestructures, tenen un element bàsic, que és la priorit-

zació. I penso que en els plans actuals hi falten algunes 
coses, no?

En el tema del funcionament de la conselleria o de l’or-
ganització de la conselleria, a la qual es referia el se-
nyor Terrades, en el nostre entorn tenim models de tota 
mena. N’hi han uns que són bons i uns altres que són 
millors. A nosaltres aquest ens sembla bé. No crec 
que sigui un model que ningú el pugui demonitzar des 
de la racionalitat, no? M’ha agradat, doncs, fins i tot 
sentir el senyor Boada com s’expressava avui, perquè el 
seu portaveu, ara fa uns dies, en el Ple del Parlament..., 
vàrem sentir –i em vaig quedar aturat i m’ho vaig mi-
rar– que el nostre model era el model de Múrcia, amb el 
benentès que era només el model de Múrcia. Amb tots 
els respectes per Múrcia, eh?, amb tots els respectes 
per Múrcia, una comunitat per la qual, a més, sen-
to simpatia, però, a més, ens hi estem entenent molt 
bé en la defensa d’un projecte que és conjunt, que és 
l’arc mediterrani de mercaderies, eh?, que ens uneix a 
nosaltres, al País Valencià, a Múrcia, i que arriba a An-
dalusia. Escolti’m, i Suïssa, i França, i Portugal, i els 
Països Baixos... No, aquests se’ls varen oblidar, no?, 
aquests models. Bé, potser hi havia una voluntat de 
confondre la cambra o l’opinió pública.

A nosaltres aquest model ens ha semblat que és un 
bon model, i pensem que ens garanteix la integració 
de les polítiques d’infraestructures i de les polítiques 
mediambientals. Només els demano una cosa que, bé, 
potser seria sobrer demanar-la, no?: que ens deixin 
una mica de temps per poder-ho demostrar. Ja no es-
perava que em donessin cent dies, no?, però, bé, es diu 
que en política almenys als nous governants els has de 
deixar cent dies. És que no en portem ni la meitat, eh?

En el tema de l’aigua, coincideixo amb el senyor Ter-
rades i amb tots els que han expressat la seva preo-
cupació; és una preocupació, doncs, que comparteixo, 
com deia, absolutament: hem de garantir l’abasta-
ment, hem de poder resoldre, doncs, els dèficits que 
en aquest moment tenim... Ara, per poder fer tot això 
necessitem tenir clar –tornem una altra vegada al ma-
teix lloc– l’horitzó econòmic de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. I per això hem de fer..., de fet, ja hem co-
mençat a treballar amb el Pla de sanejament. O sigui, 
amb els 1.400 milions que té de deute l’Agència Ca-
talana de l’Aigua o amb el dèficit que arrosseguem de 
l’exercici que acabem de tancar, és que no anem enlloc; 
ho sento, però no anem enlloc –no anem enlloc. És 
a dir, escolti’m: «Miri, aquí teniu l’Agència Catalana 
de l’Aigua i feu el que pugueu.» Però, escolti, el que 
hem de fer és el que requereix aquest país en matèria 
d’abastament, en matèria de sanejament, però per po-
der-ho fer, doncs, hem de poder tenir un horitzó eco-
nòmic que ens el garanteixi.

En el tema d’infraestructures territorials de residus, 
plantejava diverses qüestions, però n’hi ha una que... 
–l’ha plantejat em sembla que era també el senyor 
Boada–, amb relació al que en deien «la valorització 
energètica». En el programa que hem trobat a l’Agèn-
cia de Residus es preveu la modernització de la inci-
neradora de Girona, eh?, i es deixen una sèrie d’inter-
rogants amb relació a la de Tarragona i a alguna altra. 
Nosaltres estem en fase d’anàlisi per programar el 
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nou escenari 2012-2015, i, per tant, en aquest moment 
no puc avançar-los res, perquè tot just, doncs, estem 
en un moment inicial.

El senyor Llobet es referia al tema financer i ens de-
manava el pla de reequilibri financer. Hi estem treba-
llant en aquest moment. O sigui, el que tenim molt 
clar és que així com les administracions normalment, 
quan volen estalviar o..., ho diré d’una altra mane-
ra: funcionar amb pressupost prorrogat és una mesu-
ra d’estalvi, perquè normalment també el pressupost 
d’un any sempre és superior al de l’any anterior, en el 
nostre cas això no ens serveix. El pressupost prorrogat 
l’hem de contemplar i el contemplem com un escenari 
al qual d’entrada hem de retallar el 10 per cent, d’en-
trada, perquè sabem que el pressupost del 2011, que 
serà el que ens marcarà, doncs, el full de ruta i que 
presentarem en uns mesos a la cambra, és un pressu-
post que serà bastant inferior en xifres absolutes al 
que va ser el pressupost del 2010. I no és un tema que 
ens plagui, li ho asseguro, eh? Si algú es pensa que es-
talviar diners en el que és despesa pública i en aquest 
moment, amb tot l’impacte que té, és quelcom que li 
agrada a aquest Govern..., no, no, escolti, si ho fem és 
perquè no tenim més remei que fer-ho.

Aquell departament es veurà afectat, és clar que sí, 
per les retallades, i molt –molt. Jo ja defensaré que es 
retalli el menys possible, i com a conseller de Territori 
i Sostenibilitat és el que em toca. Ara, com a membre 
del Govern, també entenc que un govern ha de tenir 
les seves prioritats, i també sé la importància que té la 
inversió pública en sanitat o en educació. I aleshores 
ho hem de posar tot, doncs, en una balança i hem de 
mesurar l’impacte social que tenen totes i cadascuna 
de les decisions que es puguin prendre.

La contractació pública la decidirà l’ens contractant. 
En aquest cas, doncs, el que pertoqui a GISA, ho farà 
GISA; el que ens toqui a nosaltres directament, ho fa-
rem nosaltres directament. Jo ja li he explicat abans, 
responent..., em sembla que era al senyor Labandera, 
quines eren les nostres preocupacions com a depar-
tament. A partir d’aquí, qui liciti, miri, és una qües-
tió que no em preocupa gaire, eh?, només que es faci 
amb garanties, doncs, de transparència, de concurrèn-
cia, tot allò que marca la llei, i GISA és una empresa 
pública que tinc la convicció que ho continuarà fent 
molt bé, com ho ha fet, doncs, sempre.

No farem línies de metro sense estacions, eh? Ho en-
tenc com un joc de paraules i com una broma, però 
mai hem tingut la intenció de convertir cap línia de 
metro en un passeig per un túnel fosc, eh? No, no, es-
colti, el metro serveix per portar la gent d’un lloc a 
l’altre i la gent en el metro puja en una estació i baixa 
en una altra estació.

Dins d’aquesta idea global de reprogramació, algun 
dels elements que els tècnics ens han posat damunt de 
la taula és la possibilitat que en espais de la matei-
xa línia o en trams de la mateixa línia on la proximi-
tat de les estacions, doncs, permetria temporalment no 
executar l’obra d’alguna d’elles..., que no són broma, 
eh?, les obres de les estacions. Pensi, a més, que tin-
drem una línia 9 magnífica, on les estacions tenen, a 

més, firma. O sigui, quan vostè repassa els dissenya-
dors de la línia 9, tots són persones que, per la seva 
anomenada dins del món de l’arquitectura, dirà: «Os-
tres!» O sigui, sí, tenen firma, les estacions de la línia 
9. Per tant, deixar-ne de fer alguna temporalment, els 
tècnics ens ho ofereixen com una alternativa, no? I en 
alguns casos, és cert i ho reitero, les estacions progra-
mades estan a mig quilòmetre una de l’altra; és a dir, 
la distància entre totes les estacions de la línia 9 no és 
el resultat de dividir el total recorregut de la línia 9 pel 
nombre d’estacions, perquè hi han estacions que es-
tan a una distància les unes de les altres que estan més 
lluny, altres estan més a la vora. És només una de les 
possibilitats que hem d’estudiar.

El tema de rodalies. Ja he contestat abans, però li in-
sisteixo que per nosaltres aconseguir una millora de 
la gestió és la clau. A mi el que m’agradaria és que 
els ciutadans recobressin o tinguessin confiança en el 
servei i que el servei de rodalies i el de regionals fos 
un servei de prestigi. Tenim altres models de transport 
ferroviari a Catalunya que són models de prestigi. 
I, en canvi, rodalies i regionals no és un model de pres-
tigi. I és per això que utilitzarem tota la nostra capaci-
tat de negociació amb l’Estat, amb Adif, amb Renfe, 
per aconseguir-ho. És el nostre objectiu.

Em parlava el senyor Llobet de les tarifes. M’ha sem-
blat entendre que es referia a les del peatge, m’ho ha 
semblat, però després he tingut algun dubte. Jo en tot 
cas li contesto el que he entès. He entès que vostè es 
referia a la pujada de les tarifes del peatge que vaig 
signar a finals del mes de desembre, d’un 3 per cent 
i escaig d’increment, doncs, de mitjana. Jo vaig arri-
bar, vaig prendre possessió el dia 29 i ho vaig firmar 
el dia 30. O sigui que entendrà que, de coneixement, 
no en vaig tenir gaire, de temps; o sigui, de temps per 
posar-hi coneixement i creativitat no en vaig tenir gai-
re, això m’ho vaig trobar, i em van dir: «Has de firmar 
això perquè el dia 1 han d’entrar en vigor i, si no ho 
firmes, doncs, aleshores la Generalitat haureu de com-
pensar el dèficit.»

Quin és l’escenari en el qual ens trobem? L’escenari 
en el qual ens trobem és: els contractes amb les con-
cessionàries, que estableixen una actualització, nor-
malment amb l’IPC, però a més també amb l’obli-
gació de recuperar una part d’aquell IVA que es va 
perdre pel camí amb l’aplicació del tipus superreduït 
i que després la Unió Europea ens ha fet anar recupe-
rant, i això em sembla que ens incrementa un 1,2 per 
cent les tarifes, anualment. I aquest és un escenari que 
encara haurem de patir algun any més.

Sí, senyor Rodríguez, la «paca», l’aplicació de la «paca», 
la volem revisar. I volem revisar moltes altres normati-
ves –i ara em refereixo també a altres intervencions, 
i especialment a la del senyor Boada–, moltes altres 
normatives que la seva aplicació, l’excés de reglamen-
tació al final han fet que normes que han de tenir un 
impacte positiu en el funcionament de la nostra socie-
tat, doncs, han hagut de contraposar-se també a uns 
aspectes negatius que pensem que són perfectament 
evitables. I aspectes negatius, a més, que tenen una re-
lació directa amb l’activitat econòmica. 
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O sigui, no és necessari, no és imprescindible per a 
l’eficàcia del nostre sistema de sanejament d’aigua 
que un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pu-
gui trigar mig any o un any..., o fins i tot, doncs, pot 
arribar a trigar set anys. Això no és admissible, no és 
admissible per aquest conseller. I, per tant, farem les 
reformes que calgui fer per aconseguir que això no 
passi. I no és admissible que determinades tramitaci-
ons urbanístiques al final transformin el desenvolupa-
ment del sòl o la promoció, que són en aquest moment, 
doncs, activitats més aviat escasses, en una autèntica 
carrera d’obstacles. O no pot ser que determinades ac-
tivitats econòmiques, per més simples que siguin, en 
el moment d’aplicar la legislació ambiental, doncs, 
hagin de superar una carrera, una cursa d’obstacles 
que al final les dificultin.

Nosaltres ens proposem mantenir els estàndards de 
qualitat ambiental que ens marca la Unió Europea. 
I aquest és el primer objectiu que ens marquem en 
aquest àmbit com a conselleria. Ara bé, entenem que 
això no és una qüestió que obligui, no és una condi-
ció que obligui a mantenir tota aquesta burocràcia, 
que pensem que el nostre país se’n pot desempallegar 
perfectament sense que minvi la qualitat de les seves 
polítiques públiques.

Al tema dels vuitanta quilòmetres m’hi referiré després, 
contestant el senyor Rodríguez.

I bé, en el tema de l’Agència Catalana de l’Aigua i de 
l’ATLL, un parell de temes, i el contesto a vostè, se-
nyor Rodríguez, i contesto el senyor Boada i alguns 
altres intervinents. Nosaltres en aquest moment i en 
aquest mandat no posarem damunt de la taula el tema 
Roine, no el posarem damunt de la taula. El tema de 
l’Ebre, per descomptat que no el posarem damunt de 
la taula; ja és una qüestió que és que ja ni m’hi refe-
reixo, perquè no està en la nostra ment.

El tema Roine, que és una qüestió que saben vostès 
que com a grup polític, doncs, hem defensat, no ens 
ho plantegem en aquest mandat. I per què no ens ho 
plantegem? Perquè en el sistema han entrat noves in-
fraestructures, i hem d’avaluar quin és el seu impacte 
sobre el conjunt. I aquest procés d’avaluació, que és 
un procés que hem de realitzar jo diria que quasi en 
paral·lel al Pla de sanejament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, és el que ens determinarà si hi han dèficits o 
no. Entenem que amb la situació actual tenim capa-
citat, amb unes mínimes obres d’infraestructura, per 
fer front a situacions de crisi com la que vam viure, 
doncs, ara, uns anys enrere, no? I, per tant, aquesta 
qüestió no l’aparcarem definitivament, però no els la 
posarem damunt de la taula aquesta legislatura; sim-
plement és un recurs que queda allà.

Del tema de la valorització energètica ja n’he parlat.

Consell assessor medi ambient... Aquest consell as-
sessor el que vol és constituir-se i convertir-se en un 
organisme que ens doti, que ens doni idees, sí, se-
nyors, i que (veus de fons) tingui un... –d’habitatge, 
perdó–, que ens doti d’idees i que tingui un alt sen-
tit pràctic. Hem vist massa polítiques d’habitatge que 
són polítiques que queden molt bé damunt del paper, 
que són molt vendibles en cercles de gent convençu-

da, però que després, quan es contrasten amb la re-
alitat, són d’una gran inutilitat. Els he explicat dos 
exemples; els en puc posar molts més: els 12.000 mi-
lions que havíem d’anar a captar a la banca, els cinc-
cents habitatges que anàvem a comprar... És a dir, 
tenim plans a la conselleria que tenen nivells d’execu-
ció de l’1 per cent, eh?, o de menys. Escolti’m, això 
no ens serveix; no estem en un moment per fer volar 
coloms, hem d’aplicar mesures que realment, doncs, 
tinguin l’impacte que necessitem en els dos àmbits 
clau als quals es refereix la política d’habitatge: un és 
garantir el dret a l’habitatge i l’altre és la revitalitza-
ció d’un sector que és fonamental.

Senyor Boada, ja li he contestat alguns dels temes que 
vostè m’ha plantejat: el tema econòmic, el tema del 
paral·lelisme amb estructures similars a la d’aquesta 
conselleria amb altres països de la Unió Europea. En 
el tema de la simplificació, em sembla que ja li he ex-
plicat quina era la nostra idea ara mateix.

El tema de la qualitat de l’aire, eh?, i el famós vuitan-
ta per hora. Nosaltres, aquest és un tema en què hem 
volgut actuar amb molt de rigor. Sí, sí, amb molt de 
rigor –amb molt de rigor–, i així ho hem fet. I és per 
això mateix que en el moment en el qual l’anticicló, 
doncs, ha desaparegut, amb la fortalesa que l’estàvem 
vivint la darrera setmana, el departament que jo di-
rigeixo ha donat, ha passat l’informe corresponent al 
Servei Català de Trànsit per tal que pugui aixecar la 
limitació dels vuitanta per hora i aplicar la veloci-
tat variable, que al final és l’objectiu que nosaltres 
perseguim.

Ja sé, diu vostè, que és una mesura molt felicitada, diu: 
«És felicitada. Hi ha gent que ens ha aplaudit i que n’es-
tava molt contenta.» Bé, el que passa és que algunes de 
les felicitacions que han rebut són, per exemple, la del 
màxim dirigent del trànsit a nivell de l’Estat, el senyor 
Pere Navarro, que va dir que era una magnífica mesura, 
va advertir-nos de les conseqüències de fer marxa enrere 
i, en canvi, ell, en tot el territori on té capacitat, no l’ha 
aplicat –no l’ha aplicat. O la ministra Rosa Aguilar, que 
ha fet exactament el mateix: l’ha lloat; l’ha lloat però en 
cap moment ha pres cap acció per poder-la aplicar. Per 
tant, si aquestes són les grans lloances, escolti’m, mirin, 
em preocupen, doncs, relativament.

El que sí que li puc dir és que la qualitat de l’aire a 
l’entorn de Barcelona és pitjor l’any 2010 que l’any 
2008 i l’any 2009, aplicant aquesta mesura, que els 
nostres tècnics ens varen advertir que l’impacte que 
tenia en el resultat final del pla global, de setanta-tres 
mesures, doncs, era mínim.

Quant a les mesures de reducció dels gasos d’efecte 
hivernacle, nosaltres estem en línia del plantejament 
de la Unió Europea. La Unió Europea, sap que no tan-
ca la porta a assolir o a plantejar-se uns objectius su-
periors. I, per tant, nosaltres estem en disposició, si la 
Unió Europea ho decideix d’aquesta forma, d’afegir-
nos-hi de forma immediata. De la mateixa manera que 
tirarem endavant l’Estratègia catalana per al desenvolu-
pament sostenible.

Quant a la planificació territorial, el senyor Rull em 
sembla que ha explicat, doncs, unes idees que són les 
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que comparteixo. Miri quina casualitat, senyor Rull, 
eh?, estem absolutament d’acord. Però, escolti’m, 
el planejament territorial..., en el sistema urbanístic 
del nostre país, les administracions locals tenen unes 
competències i la Generalitat en té unes altres. I el 
que no pot ser és que l’Administració de la Generali-
tat faci ús d’unes suposades competències per immis-
cir-se en el que són les competències de l’Administra-
ció local. I, per tant, escolti’m, nosaltres revisarem el 
planejament territorial en aquells casos que convingui 
per buscar consensos amb el territori.

El tema del Roine ja l’hi he contestat.

I en el tema de la Llei d’habitatge, bé, els resultats 
penso que estan a la vista. La nostra voluntat és man-
tenir els ajuts de lloguer, els ajuts de rehabilitació, 
desfer aquelles mesures que no han estat útils i posar 
en marxa noves mesures que sí que ho puguin ser.

Ara bé, tenim un problema aquí també –tenim un pro-
blema–, que és el deute del departament d’habitatge. 
És un deute gravíssim; és un deute gravíssim i que ens 
hipoteca de mala manera. La setmana passada tenia 
damunt de la taula qualificacions definitives d’habi-
tatge per valor de 76,4 milions d’euros, i en aquest 
moment ja pugen a 135 milions d’euros. Sap què és 
això? Qualificacions provisionals que es concedeixen, 
sense que hi hagi la corresponent partida pressupos-
tària, Això es diu 135 milions d’euros. Com es paga?

Miri, jo he estat alcalde durant onze anys, li assegu-
ro que, quan vaig veure això, la meva reacció va ser 
d’escàndol. Em vaig sentir escandalitzat, i ho vaig po-
sar, a més, a la xarxa. Hi havia algú que deia: «Per què 
t’has d’escandalitzar?» Doncs, jo m’escandalitzo. Jo 
m’escandalitzo, perquè, quan he fet d’alcalde, això 
era absolutament impensable: que una administració 
local gastés un euro que no està pressupostat! Però, 
on s’ha vist, això? Bé, doncs, escolti, miri, l’Agència 
Catalana de l’Habitatge: en aquest moment, 135 mili-
ons d’euros que devem a promotors privats, a promo-
tors públics, eh? –segur que hi han moltes empreses 
d’habitatge, de les ciutats en les quals vostès viuen, 
que en aquest moment són creditores de l’Administra-
ció de la Generalitat–, o a fundacions sense ànim de 
lucre que fan habitatge arreu de Catalunya. Per tant, 
mantindrem línies d’ajut; però, escolti’m, tenim una 
patata calenta que hem de resoldre, i espero que vos-
tès ens ajudin a poder-ho fer.

Senyora presidenta, vaig acabant... Al senyor Marc 
Sanglas..., ho sento, senyor Sanglas, perquè, com vos-
tè va darrere, hi han moltes qüestions que ja les he 
anat responent a algun altre dels portaveus, no?, però 
vull insistir en la nostra voluntat d’aprofitar la planifi-
cació feta per l’anterior Govern, per descomptat –per 
descomptat. Ho he dit abans: escolti, on hi ha esforç, on 
hi ha reflexió, on hi ha concertació sectorial, territorial, i 
on hi ha idees que compartim, això ho aprofitarem. On 
hi ha propostes amb què no estem d’acord, intentarem 
canviar-les, i haurem de portar-les al Parlament en molts 
casos i consensuar-les, doncs, amb vostès, perquè és 
el que ens diu l’aritmètica parlamentària –quan dic 
«amb vostès» vull dir amb el conjunt de la cambra. 
I aquelles mesures que no han estat útils o que han 

estat pensades en una conjuntura diferent de l’actual, 
doncs, les haurem de canviar.

Me’n vaig fora de la planificació estratègica, i els par-
lo d’un cas concret que vostès han esmentat: les àrees 
residencials estratègiques. Les àrees residencials es-
tratègiques són una mesura pensada en un moment de 
bonança econòmica i aplicada en un moment de crisi; 
per tant, no ens són útils en aquest moment. Tirarem 
endavant aquelles on hi ha voluntat per part dels ajun-
taments que sigui així, però en altres casos no.

Les lleis d’urbanitzacions i de barris, unes lleis útils. 
Ho he dit en el cas de barris; en el tema d’urbanit-
zacions em sembla que no m’hi he referit de la ma-
teixa manera. Nosaltres volem mantenir les convoca-
tòries de la Llei de barris. No li puc assegurar que 
en fem una cada any, eh?, no li ho puc assegurar; ho 
hem d’encaixar dins del pressupost. De moment, re-
itero que hem atès aquesta petició que ens han fet 
molts ajuntaments amb dificultats per aportar la seva 
part, que allarguem el període d’execució dels plans 
en concret, i així, doncs, ho hem anunciat, que allar-
garem dos anys el pla d’execució de diferents projec-
tes encabits dins de la Llei de barris.

En el tema Quart Cinturó, la nostra idea em sembla 
que està prou clara, però volem revisar les al·legacions 
amb el territori, de la mateixa manera que les revisa-
rem amb el ministeri. Nosaltres entenem que és una 
infraestructura necessària, que és una infraestructu-
ra que té problemes en algunes parts del seu traçat, 
d’encaix dins de territoris o dins d’àmbits, amb uns 
valors que hem de preservar –valors ambientals, va-
lors agrícoles–, però tot això el que ens ha de fer és 
impulsar-nos a parlar i a dialogar amb el territori, i 
ho farem de forma immediata.

Aprofito per dir que, en el que és la planificació d’in-
fraestructures, nosaltres ens proposem, com a depar-
tament, poder dialogar amb els afectats de forma prè-
via a l’aprovació del projecte. Hi han dos mètodes 
per poder dialogar amb el territori. Un és el que s’ha 
utilitzat força fins ara, que és el d’aprovar el projecte 
i, en el tràmit d’al·legacions, el territori o els afectats 
que presentin les corresponents al·legacions, seiem i 
en parlem. Nosaltres preferim fer-ho a priori.

La Taula d’Alguaire..., ja li he contestat exactament el 
que volíem fer. Em preocupa molt la imputació d’al-
caldes per incompliment de la Llei d’aigües, em preo-
cupa molt. I sé, a més, l’impacte que això genera dins 
del món local català. Jo no sé, a la resta de l’Estat, si 
passa. Sé que a Catalunya, doncs, passa, i passa for-
ça, i revesteix una especial gravetat en alguns casos. 
Ho tenim a l’agenda, sabem que ho hem de treballar, 
sabem que és un tema a parlar-ne amb altes instàncies, 
diguem-ne, institucionals, i, per tant, tingui la segure-
tat que és una qüestió que la treballarem amb urgèn-
cia. Així em vaig comprometre, a més, recentment, amb 
els presidents de la Federació de Municipis de Ca-
talunya i de l’Associació Catalana de Municipis, que 
em van expressar la mateixa preocupació que vostè 
m’expressa.

A la senyora Carmen de Rivera, miri, li diria, senyora 
De Rivera, que ens trobem en un moment de crisi, de 
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manca de recursos, i aquesta és una situació que és la 
que és i a la qual haurem de donar la volta. Ara, jo no 
vull lamentar-me exclusivament, jo vull prendre’m la 
crisi com una oportunitat, com una oportunitat de fer 
millor les coses. I jo crec, sincerament, que a l’Admi-
nistració de la Generalitat, com a totes les adminis-
tracions públiques, o a la majoria d’administracions 
públiques del nostre país, hi ha terreny per gestionar 
millor. I ara penso que és un moment perquè les ad-
ministracions agafem múscul, deixem greix i siguem 
més eficaces per al que són els nostres objectius, que 
no és altre que servir els nostres conciutadans.

I, quant al sistema hipotecari, m’ho he deixat en la 
primera intervenció, malgrat que era conscient que en 
la transparència hi havia posat unes notes, però per 
no voler-me allargar, doncs, no ho he comentat, però 
penso que la dació en deute és una opció real que la 
nostra legislació preveu. El que ha funcionat mala-
ment és la utilització que n’ha fet el sistema bancari, 
eh?, n’ha fet una intervenció, diguem-ne, molt aleatò-
ria i no pas a gust del consumidor, del demandant de 
crèdit, sinó a gust de la mateixa institució bancària.

Ara, aquests dies, hem vist que s’ha parlat molt del 
model anglosaxó, com un model, doncs, a seguir i a 
copiar. Posem també la part negativa del model anglo-
saxó damunt de la taula, eh? El model anglosaxó, que 
és aquell model, diguem-ne, que caracteritzaríem per 
la dació en pagament, és a dir, lliurament del pis i s’ha 
acabat el deute, també té altres limitacions en el mo-
ment de constituir la hipoteca: són hipoteques més 
cares, es demana una assegurança, els bancs busquen 
garanties addicionals... O sigui que això també ho 
hem de tenir en compte a l’hora de valorar-ho, però és 
un sistema en el qual jo crec.

Senyor Rull, li agraeixo també la intervenció..., en fi, 
prenc nota de les seves opinions, que em són molt va-
luoses, i especialment voldria incidir en alguns dels 
temes que vostè ha plantejat.

Deia: «Hem d’anar a treure el màxim rendiment de 
les inversions que hem fet», no? Com que vindran uns 
anys on no podrem fer grans inversions, hem d’anar 
a optimitzar la xarxa que tenim. I totalment d’acord 
amb vostè que, amb aportacions o amb inversions, 
doncs, que no són especialment quantioses, i molt re-
ferides en aquest cas a la xarxa de transport públic, 
podem obtenir uns retorns socials que són realment 
valuosos, i ens haurem de fixar molt en això, no?

Conec la Moció 74, i penso que és un full de ruta que 
haurem de seguir per poder treure l’Agència Catalana 
de l’Aigua de l’atzucac en el qual es troba en aquest 
moment, no?

I per últim, en el tema dels consensos territorials, in-
sisteixo en el que abans ja he comentat responent a 
altres portaveus: em sembla que és un element clau 
del nostre full de ruta –ha de ser un element clau del 
nostre full de ruta–, el diàleg amb el territori; la plani-
ficació urbanística que aprova o que impulsa la Gene-
ralitat, situar-la allà on pertoca i deixar que els ajunta-
ments facin la seva feina.

Res més, senyora presidenta, i moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable conseller. Permeti’m que ofereixi 
la possibilitat als diferents portaveus dels grups parla-
mentaris, si els ha quedat algun aclariment en la respos-
ta que vostè acaba d’oferir-los, d’un torn molt breu, 
d’entre dos, tres minuts, i, evidentment, sàpiguen tam-
bé, benvolguts portaveus, que qui té l’última parau-
la és l’honorable conseller, que tancaria, evidentment, 
aquesta sessió una vegada vostès hagin preguntat.

Hi ha algú en aquests moments...? (Tres diputats dema
nen per parlar.)

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Senyora presidenta...

La presidenta

Dues paraules, tres...? Molt bé. Comencem pel senyor 
Roberto Labandera, li sembla?

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, molt breu-
ment, perquè el temps és així, és molt breu en aquest 
cas. Miri, en el tema ambiental, nosaltres el que li cri-
tiquem és la fragmentació de les competències medi-
ambientals de la Generalitat. A nosaltres ens estaria 
bé que vostè tingués totes les competències en matè-
ria de medi natural, eh? I, per tant, aquesta és la nostra 
crítica, eh? La nostra crítica no és si ho té bé o ma-
lament exclusivament, sinó que està fragmentat. I, en 
aquest sentit, també, recordar-li que la simplificació 
administrativa de la «paca».., i vostè és un exalcalde, 
sap que en les activitats mediambientals l’única cosa 
que han de fer el 80 per cent de les empreses és comu-
nicar-les al seu ajuntament, el 80 per cent; simplifica-
ció major, no n’hi pot haver.

Segona qüestió que li voldria plantejar, que és la se-
güent: revisions legislatives i normatives. Atenció, 
conseller, vostè cita i ha tornat a repetir que no sap 
si podrà fer, aquest any o tots els anys, la convocatò-
ria de la Llei de barris. Atenció, perquè la llei obliga 
a una convocatòria mínima anual; la llei hi obliga en 
l’article 8, apartat 2, i també les urbanitzacions. Jo el 
que li reclamaria i li demano en aquestes circumstàn-
cies, senyor conseller, és que, en tot cas, disminuei-
xi les quantitats, però no aturi un programa que, com 
vostè ha dit, és una de les joies de la corona que tenim 
tots en matèria de recuperació del tema de barris.

Al final, senyor conseller, dues coses. Una és la de 
GISA. Permeti’m que dubtem d’aquest criteri. Vostè 
diu que altres administracions ho fan. El que ens pre-
ocupa a nosaltres és qui fixarà els criteris, amb quins 
criteris es faran les decisions de GISA, si seran ex-
clusivament econòmics o d’interès general del país, a 
través d’aquestes infraestructures. Vostè ha dit que el 
Tes, el seu departament, té dos membres en el consell 
d’administració. Quants en té Economia? Tres: quin 
és el pes dels altres departaments?, que creiem que és 
un tema important.
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El projecte de la línia 9 que va deixar Convergència 
i Unió el 2003 era un bunyol, senyor conseller; mal 
projectat i pitjor pressupostat. Ara, les tretze estacions 
i els trams que avui funcionen, que són realment molt 
importants, han connectat barris que no tenien accés 
al metro, per exemple. I, per tant, jo crec que quan par-
lem de la línia 9 no parlem d’un luxe, sinó que parlem 
d’una cosa estructural.

I acabo amb una observació: revisi, senyor conseller, 
el tema competencial. El senyor Pere Navarro no té 
competències en les matèries de trànsit que vostè li ha 
adjudicat. Per què? Perquè són competències de les 
comunitats autònomes, que és la que està legislant i la 
que van legislar els governs anteriors, i que està legis-
lant vostè en aquesta matèria.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Labandera. Té la paraula el senyor 
Llobet.

Josep Llobet Navarro

Gràcies, presidenta. Molt breument. En primer lloc, 
per agrair la resposta que ens ha donat als diferents 
grups, almenys al nostre; a moltes de les qüestions 
que li hem plantejat, vostè hi ha donat resposta. Si de 
cas, ara no és qüestió d’entrar en polèmiques, perquè 
jo crec que ja tenim molts dies per endavant, en seu 
parlamentària, per poder entrar en qüestions que són 
fonamentals.

Vostè demanava en la seva intervenció anterior que li 
donéssim temps, no? Jo crec que des del Partit Popu-
lar, des del Grup del Partit Popular se li està donant el 
temps pertinent. Nosaltres li hem demanat, perquè és 
evident que –i així començava la meva intervenció– el 
més important és saber, econòmicament, com estem. 
Vostè ara ficava un exemple de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge. A nosaltres també ens sorprèn aquest ti-
pus de qüestions i esperem que, efectivament, això no 
quedi en simples anècdotes i que ho sàpiga vostè, s’ho 
quedi, s’ho guardi i no ho expliqui. Jo crec que se-
ria bo que en seu parlamentària..., aquestes audito-
ries que vostè comentava, o aquestes qüestions que 
fan que, efectivament, nosaltres, des de l’oposició, 
tant abans com ara..., potser ens hem de replantejar 
segons quines peticions que puguem fer de major in-
versió o no, perquè si desconeixem que, efectivament, 
existeixen aquests forats, doncs, jo crec que seria bo 
que en seu parlamentària es pogués tindre un dia una 
intervenció de part seva, amb la qual puguem conèi-
xer a fons quina és la situació econòmica del seu de-
partament, com s’ho ha trobat, i així tens una idea 
de l’obra que podem demanar o no demanar al seu 
departament. Jo crec que això serà molt important, 
tenint en compte que les inversions creiem que són 
fonamentals.

Per tant, per nosaltres, els dies els té. I esperem que, 
efectivament, puguem els propers mesos, o esperem 
que com més aviat millor, aquesta situació econòmi-
ca la puguem conèixer. Per tant, nosaltres li demanem 

que la puguem conèixer a fons, que puguem conèixer 
el reequilibri financer i l’efecte en el seu departament, 
i un avantprojecte, en podríem dir, del pressupost, per 
saber, efectivament, en quin posicionament ens hem 
de quedar en el futur. Perquè després vindrà la Comis-
sió de Política Territorial, ens veurem els diferents 
diputats i diputades, que voldrem demanar més coses 
al departament, més infraestructures, i tampoc vull 
entrar en la contradicció de demanar quelcom que 
potser no es pugui pagar o no es pugui fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Llobet. Té la paraula el senyor Boada.

Joan Boada Masoliver

Gràcies, senyora presidenta. Miri, conseller, sobre el 
tema dels recursos –li ho dic a vostè i a tota la resta 
del Govern–, els països amb futur són els països que 
tenen una justa redistribució de la riquesa; i la justa 
redistribució de la riquesa ve determinada pel fet que 
qui més guanya més aporta. Si vostès, veritablement, 
que es queixen..., que és a causa de la crisi, i com-
parteixo, evidentment, aquesta anàlisi, és perquè hi ha 
hagut una disminució dels ingressos. Per què no aug-
menten vostès els ingressos? Per què retallen o volen 
eliminar l’impost de successions, que significarà 300, 
350 milions d’euros menys? Per què no fan unes im-
posicions a les persones que guanyen més? Per què no 
aplica, vostè, que és tan sensible en aquest tema, una 
fiscalitat verda? Per què no augmenten els ingressos? 
Deixin de queixar-se, deixin de donar les culpes als 
altres; són vostès, que governen. Vostès han d’admi-
nistrar una situació de crisi complicada en el nostre 
país; l’anterior Govern també la va haver d’adminis-
trar i va haver de fer qüestions molt importants també 
de reestructuració... (Remor de veus.)

La presidenta

Silenci...

Joan Boada Masoliver

I jo crec que això són elements importants. Que ho 
faci, perquè, si no, no té dret a queixar-se, si veritable-
ment vostè no fa un augment dels ingressos que són 
necessaris per llavors tenir aquestes despeses, no? 

Perquè, en una altra qüestió, que vostè deia que..., es-
colti, hem fet una revisió, el Govern anterior va fer 
una revisió de tota la normativa per aplicar la Direc-
tiva de serveis de la Unió Europea. Vol dir que la ma-
joria dels tràmits són per comunicació, la immensa 
majoria, no només la «paca», com ha dit el senyor La-
bandera, sinó moltes altres. S’han renovat totes –to-
tes. Hi havia una llei específica, doncs, que anava, llei 
per llei, quins eren els elements que s’havien de tocar. 
No vagin amb aquesta cançó absurda d’anar dient que 
tot són traves. Per vostès, són traves! Darrere aquesta 
situació de normativa que per vostès no és bona, hi ha 
una concepció ideològica. Ja la veurem, ja la irem ve-
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ient. Però, en tot cas, la Directiva de serveis hi obliga, 
i aquest Govern anterior ho va fer i va fer els deures 
en tots aquests temes, i l’exemple és la «paca».

I dues qüestions més. Home, molt de rigor en la limita-
ció de vuitanta, home, només feia falta... Ja no seré jo 
qui li ho diré, però, si llegeix els diaris i escolta les tele-
visions i la ràdio, allà es mostrava que, de rigor, res, eh?; 
en tot cas, una situació bastant complexa entre vostès.

I qui l’ha lloat? Doncs, l’han lloat tècnics i científics. 
El senyor Baltasar... Segur que el senyor Llebot també 
la devia lloar quan no feia aquestes funcions que fa en 
aquests moments, perquè evidentment creia en aques-
tes actuacions, n’estic convençut, eh?, no ho sé, pot-
ser, ho dirà, potser no ho dirà. Tres institucions mèdi-
ques, que han dit que era imprescindible mantenir-ho 
per tal de no augmentar, doncs, la mortalitat per a les 
persones que pateixen malalties respiratòries. Ho han 
dit les associacions de familiars, doncs, de les vícti-
mes per accidents de trànsit. Ho han dit les entitats de 
promoció del transport públic. Home, no sé si li me-
reixen importància o crèdit aquestes persones, o no, 
però, en tot cas, ho han dit aquestes persones. Ah, i 
també ho ha dit el senyor Navarro, és veritat.

Vull dir que aquestes són qüestions que..., que ho 
han portat amb rigor, doncs, bé. Escolti, amb rigor 
es va portar quan es va aplicar a partir de les setan-
ta-tres mesures. Vostès expliquin com s’han aplicat 
aquestes mesures i com han afectat: en el cinturó, en 
les zones que s’ha aplicat la limitació dels vuitanta, 
hi ha hagut una reducció de la contaminació.

La presidenta

Senyor Boada, se li ha esgotat el temps...

Joan Boada Masoliver

Acabo immediatament; ja està. En l’àmbit general, 
no, però anem a buscar, de les setanta-tres mesures, 
quines han fallat, quines no. Però ens ho diguin. Ho 
han d’explicar a la població, quines són les que han 
funcionat i quines no han funcionat, i no tenir ocur-
rències com la directora de Qualitat Ambiental, com 
ho va explicar aquests últims dies.

La presidenta

Senyor Boada, li agraeixo que acabi...

Joan Boada Masoliver

L’última. No m’ha contestat...

La presidenta

Senyor Boada, ha de ser considerat envers els altres 
grups parlamentaris...

Joan Boada Masoliver

Una frase només, senyora presidenta. No m’ha con-
testat sobre si mantindrà la qüestió pública d’Aigües 

Ter Llobregat. No sé si se n’ha descuidat o no ho troba 
pertinent.

La presidenta

Passo, en aquests moments, la paraula a l’il·lustre di-
putat senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Tres qüestions. 
La primera seria aquella tècnica parlamentària que en 
diríem «per contradiccions», no?, sobre el tema de la 
línia 9, del nyap, teòricament aquell nyap que el Go-
vern de Convergència i Unió de l’any 2003 va deixar 
al Govern, diguem-ne, anterior.

L’any 2004, el desembre del 2004, l’anterior Departa-
ment de Política Territorial va fer una auditoria sobre 
el projecte inicial de la línia 9 i, després d’haver audi-
tat aquella línia, deia: «Escolti, nosaltres entenem que 
s’han de revisar alguns aspectes»; van allargar cinc qui-
lòmetres la llargada de la línia 9, i, després de tot aquest 
procés, el Departament de Política Territorial diu: «La 
línia 9 costarà, com a molt, entre 3.400 i 3.700 milions 
d’euros.» Ara en val 7.000, 7.000 milions. Per tant, a 
efectes d’acta, deixem constància d’això: hi ha una part 
objectiva atribuïble a la gestió d’un projecte.

Segon element. L’atzar ha volgut, o no –nosaltres ens 
inclinem a pensar que no–, que dues de les unitats ad-
ministratives que han generat un nivell de tensió des 
d’un punt de vista d’endeutament més rellevant són 
habitatge i medi ambient, que curiosament estan ges-
tionades o van ser gestionades des d’un departament 
liderat per una persona del mateix partit que el senyor 
Joan Boada. I, per tant, home, veure la proporció en-
tre el to utilitzat i els antecedents, doncs, a nosaltres, 
des de Convergència i Unió, ens xoca una mica.

I l’última reflexió és sobre el tema de GISA, que és 
plantejar la possibilitat de fer revisió dels processos 
de tramitació administrativa dels projectes per tal de 
reduir-ne el cost final, perquè són processos adminis-
tratius basats en la desconfiança i no en la complicitat 
amb el conjunt del sistema de l’obra pública.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Rull. Honorable conseller, vostè té, 
per acabar, pràcticament, les respostes...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Gràcies, presidenta. Miro de respondre a les qüestions 
que s’han plantejat.

Senyor Labandera, jo només li insisteixo que..., accep-
to la seva opinió, però de models en trobarem de tota 
mena. i el que haig de demostrar és que el nostre mo-
del funciona, el nostre model de gestió i de repartiment 
de competències. I això no tinc cap mena de dubte 
que serà així i espero que d’aquí a un temps em doni 
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la raó i em digui: «Miri, veu, doncs, funciona.» N’hi 
han altres, però aquest també funciona, no?

Bé, la Llei de barris l’he valorada positivament, igual 
que la d’urbanitzacions. Nosaltres no la voldríem atu-
rar, sabem de la capacitat transformadora de determi-
nades realitats que ha tingut en el nostre territori; ara, 
tot això ho haurem d’encaixar dins de la nostra reali-
tat pressupostària. I, és clar, a mi el que no m’agradaria 
és treure convocatòries ridícules, sinó que m’agrada-
ria treure convocatòries que fossin útils, eh?, i això és 
el que mirarem, doncs, de fer.

El senyor Navarro, li diré que, com a mínim, va ser 
imprudent amb les seves declaracions. Van ser unes 
declaracions fora de lloc. Jo no les hauria fetes. I com 
que ja tinc una edat en què el que no em tolero a mi 
mateix em costa tolerar-ho als altres, doncs, al senyor 
Navarro el qualifico d’imprudent. Escolti, això no es 
pot dir d’una altra administració, i llançar-se pel pen-
dent en un tema tan delicat i de tanta gravetat, com el 
que ell va plantejar.

Senyor Llobet, tindran tota la documentació que els per-
meti, a vostès i a la resta de grups de la cambra, saber 
quina és la situació econòmica real de la institució. 
I la tindran, perquè, primer, tenen tot el dret a tenir-la, 
perquè representen la sobirania del poble de Catalunya. 
Però, d’altra banda, perquè l’haurem de fer pública, en 
el seu moment, i haurem de presentar la documentació, 
doncs, allà on toca presentar-la. I un dia, a més, hau-
rem de venir al Parlament amb un projecte de pressu-
post, i que vostès ens demanaran, doncs, conèixer-ne les 
entranyes i què és el que hi ha darrere d’això. Per tant, la 
tindran. Jo no li puc dir quan, però la tindran. I també li 
vull certificar que estem treballant tots els departaments 
de la Generalitat amb la màxima celeritat per tenir una 
radiografia de la situació econòmica interna i per poder, 
doncs, fer o atendre les demandes que se’ns han requerit 
per poder-nos endeutar, que és, com sap, un objectiu que 
necessitem a curt termini.

Senyor Boada, no apujarem els impostos nosaltres. 
I estic d’acord que vostè diu que darrere d’això hi ha 
un model ideològic. Sí, és clar. Jo li respecto el seu i 
li demano que vostè respecti, doncs, el meu. Jo crec 
que el meu és millor, i vostè segur que creu que el seu, 
doncs, és el millor.

Nosaltres no els apujarem. Ara, quin concepte ideolò-
gic hi ha darrere, què és el que volem? Doncs, escolti, 
nosaltres el que volem és un país de qualitat. Això és 
el que volem. I per aconseguir un país de qualitat, sa-
bem que necessitem tenir una administració sanejada 
i eficaç. I, en aquest moment, no tenim ni una admi-
nistració sanejada ni una administració eficaç, perquè 
una administració que en algunes de les seves unitats 
genera el dèficit que genera, no és una administració, 
diguem-ne, sostenible i no és una administració capa-
citada per oferir de cara al futur el millor servei que 
ens reclamen els ciutadans. I un país de qualitat se 
sustenta en uns serveis públics de qualitat, i perquè 
aquests serveis públics es puguin mantenir necessi-
tem que l’activitat econòmica, doncs, vagi endavant. 
I l’activitat econòmica és una activitat que prospera 
en aquells territoris que són més competitius. I avui 

en dia, li agradi a vostè o no li agradi, la fiscalitat és 
un element de competitivitat dels territoris. I aquest 
és un element que li poso damunt de la taula amb tota 
transparència, per si algú tingués alguna recança amb 
aquest capteniment, doncs, que hem posat damunt de 
la taula en el tema de l’impost de successions.

Si no hi han traves burocràtiques, aleshores de què 
es queixa el país? De què es queixa tanta gent en 
aquest país? De què es queixen tants emprenedors 
d’aquest país? Però, escolti’m, de què es queixen, 
no les grans empreses que tenen mitjans al seu abast 
per poder complir totes les determinacions que els 
demanem o totes les exigències des de l’Adminis-
tració, no, no, escolti, el senyor que vol muntar un 
bar a qualsevol barri de Sant Cugat, de l’Hospitalet 
o de Vilafranca del Penedès. No es queixen de vici, 
aquestes persones, no es queixen de vici. 

O la gran quantitat de persones emprenedores que vo-
len tirar un projecte a llocs diferents del país, de què 
es queixen? De què es queixen, eh? O no em dirà vos-
tè que l’Agència Catalana de l’Aigua, que jo presidei-
xo, és un organisme eficaç? Si vostè em diu que és 
eficaç, jo li diré: «Doncs, miri, tenim un concepte de 
l’eficàcia absolutament diferent, que no té re a veure, 
re.» I penso que la majoria del país comparteix el meu 
concepte d’eficàcia, i en el seu costat en quedaran 
molt poquets, li ho asseguro, no? O sigui, necessitem 
una agència catalana de l’aigua que sigui un element 
dinàmic. Per dir «sí» o per dir «no», no necessites mig 
any, i menys un any, i ja no diguem set anys. Això no és 
admissible en aquest món globalitzat, que és el món 
en el qual ens ha tocat viure, perquè això, a part de 
molt malestar, també genera, doncs, dèficits de com-
petitivitat per al seu país.

Li reitero que l’impacte de la mesura dels vuitanta era 
com a màxim d’un 1 per cent sobre el conjunt de la 
qualitat. Ja sé que hi ha persones que s’ho han pres, 
això, com un element ideològic. Nosaltres teníem un 
compromís electoral, vostè ho sap perfectament, i 
pensàvem que aquell compromís electoral era perfec-
tament encabible dins de l’objectiu de garantir uns es-
tàndards de qualitat de l’aire a l’entorn de Barcelona.

Hi ha gent que ho va aplaudir, però també hi ha gent 
que ho va criticar. I la gent que ho va criticar i que ho 
ha criticat no estaven tan lluny de vostès, eh? Vostè va 
ser membre de l’anterior Govern de la Generalitat, i 
suposo que ja sap a qui m’estic referint. No era gent 
dels que estàvem a l’oposició en aquella època, sinó 
persones molt rellevants de l’anterior Govern i del seu 
entorn, o sigui que... Bé, sí, segur que hi han persones, 
doncs, que hi estaven a favor, però n’hi han moltes al-
tres que hi estaven en contra.

L’ATLL, eh?, Aigües Ter Llobregat. Aigües Ter Llo-
bregat continuarà funcionant com fins ara, almenys 
en els propers mesos. Què passarà en el futur?, què 
serà d’Aigües Ter Llobregat? Doncs, escolti, no sé 
què serà d’Aigües Ter Llobregat, com no sé el que 
serà de qualsevol dependència de la nostra Adminis-
tració. No ho sé, eh?, no ho sé. Jo sé que la Gene-
ralitat, doncs, té unes obligacions contretes quant a 
pagaments i té uns objectius que ha de complir. Lla-
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vors, a partir d’aquí, tota la Generalitat està al servei 
d’aquests objectius i d’una política d’un govern que 
en cap moment –això també li ho diré, per a la seva 
tranquil·litat– s’ha plantejat el que vostè, doncs, sos-
pita d’aquesta privatització d’ATLL. No ens ho hem 
plantejat; ara, en el futur, Déu dirà. Bé.

I, senyora presidenta, si no hi ha res més, doncs, mol-
tíssimes gràcies a tots vostès per la seva exposició, per 
les seves preguntes, per les seves opinions, i espero, 
doncs, que tindrem moltes ocasions no només de par-
lar, sinó de dialogar, de debatre i d’arribar a acords o 
també, doncs, d’arribar a la conclusió que hi han temes 
en els quals no podem estar d’acord, i espero que ens ho 
puguem dir, doncs, com a demòcrates que som tots.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable conseller. I gràcies a tots vostès, 
il·lustres senyores i senyors diputats; gràcies a les per-
sones que han acompanyat, avui, del seu departament, 
el conseller. 

Donem per acabada la sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller, 
tota la seva compareixença. 

I, evidentment, doncs, donem en aquests moments per 
tancada la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i dotze 
minuts.
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