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Sessió 6 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Consti-

tució Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix Anto-

ni Morral i Berenguer, acompanyat de la secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la 

Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Gemma Geis i Carreras, pel 

G. P. de Junts per Catalunya, i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’associació Servidors Públics de Cata-

lunya, Yolanda Hernández Darnés, acompanyada de la secretària, Aranzazu Colom Nart; 

la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina Canudas, acompanyada del di-

rector, Roger Civit Carbonell, i de la responsable de comunicació, Laura Castro Renard, i 

el president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya, Joan Segarra 

Ferran, acompanyat de la directora, Laia Grabulosa Descals. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 407-00003/12). Junta de Portaveus. Elecció del 

vicepresident/a.

2. Compareixença d’una representació de l’associació Servidors Públics de Catalunya 

davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-

nyola a Catalunya (tram. 357-00180/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Arti-

cle 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

3. Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, davant 

la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a 

Catalunya (tram. 357-00175/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de 

la Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de la Confederació del Tercer Sector davant la 

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Ca-

talunya (tram. 357-00176/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

El president

Molt bon dia, sigueu benvingudes.

Compareixença d’una representació de l’associació Servidors Públics de 
Catalunya

357-00180/12

Avui compareixen la senyora Yolanda Hernández Darnés i la senyora Aranza-
zu Colom, en representació de l’associació de Servidors Públics de Catalunya, eh? 
Segons hem comentat, doncs, de deu minuts a un quart d’hora, podeu fer la vostra 
exposició, i després els grups parlamentaris que ens acompanyen us faran les pre-
guntes que considerin oportunes, i vosaltres, si esteu a bé, les contesteu, eh? Ben-
vingudes, gràcies i endavant.

Yolanda Hernández Darnés (presidenta de l’associació Servidors Públics 
de Catalunya)

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots. Veus de fons.) Ara? (Pausa.) Sí, disculpa, em 
pensava que ja estava encès. Doncs «merci» al president per convidar-nos, i a la res-
ta de membres d’aquesta comissió d’investigació parlamentària, per comptar amb 
ServidorsCAT.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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La nostra exposició es basarà..., teniu aquí..., que hem demanat la possibilitat de 
que mentre jo vagi parlant pugueu anar veient la web on després es pot consultar, en 
tot moment, tot lo que anirem explicant. Aquesta web la vam crear en el mateix mo-
ment de creació de l’associació de Servidors de Catalunya. Aquesta associació es va 
crear l’octubre del 2017, una mica amb la voluntat de defensar les institucions, sense 
preveure encara tot el que passaria en aquell moment, però sí amb una voluntat de 
treballar i recollir totes aquelles accions o intervencions que poguessin haver-hi du-
rant els següents mesos.

A la pàgina hem presentat –i està penjada– l’inventari de danys, que és la tasca 
que nosaltres vam realitzar durant els mesos que va estar efectiu el 155, i es pot anar 
consultant. La finalitat de Servidors és la que us deia, era la voluntat de defensar les 
institucions, i ens vam plantejar, a partir del 27 d’octubre, i amb l’aplicació del 155, 
fer un relat, perquè aquest relat quedés, i recollir tots els danys que nosaltres crèiem 
que en aquells moments es podrien donar.

El nostre informe s’ha basat en metodologia i fonts d’informació. Aquestes fonts 
d’informació han estat en tot moment dades obertes. totes aquelles dades que esta-
ven penjades a les webs, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, i en tot moment hem disposat d’aquestes informacions. En algun 
moment també hem disposat d’informació que ens feien arribar les persones que 
contactaven amb nosaltres, però aquestes solament les vam penjar en el moment en 
què teníem certesa o alta certesa de que podien ser creïbles o que podien ser reals.

En un moment determinat també s’observa en l’inventari –i ho explicaré més en-
davant– que vam també fer diversos accessos a la transparència, tant a la mateixa 
Generalitat de Catalunya com a l’Estat. En molts pocs casos –és una cosa que sí que 
vull destacar– se’ns va respondre, aquests drets d’accés en molts pocs casos es van 
respondre. Solament en algun cas es va respondre des del Departament d’Exteriors, i 
algun cas molt puntual del Departament d’Educació. Però la gran immensitat –jo crec 
que en vam fer quasi més de setanta– no es van respondre.

L’esquema que vam seguir en l’estructura del document va ser primer parlar de 
les persones afectades. Veureu que parlem de persones a l’exili, empresonades, de-
tingudes, cessades i no seleccionades, i entenem que tot això en aquell moment van 
ser danys. Com ja també fa l’informe del comissionat per al desplegament de l’au-
togovern i el 155, que ja ha declarat en aquesta comissió, existeixen totes aquestes 
persones cessades. Sí que és veritat que hi ha una diferència, hi ha un decalatge de 
números en les persones cessades. Nosaltres tenim un número superior, perquè no 
ens consten acreditades a data d’avui, encara, les trenta-sis persones de la Delegació 
d’Exteriors i les vint persones del personal del Diplocat. Totes aquestes van ser de-
manades via dret d’accés, i en cap moment va ser respost.

Després també considerem, a part d’aquestes persones cessades, detingudes i 
empresonades, les no seleccionades. En aquell moment, molts processos de selec-
ció van ser paralitzats i moltes places no van ser cobertes. Sí que és veritat que amb 
posterioritat –i això sí que en la quasi totalitat dels danys que recollim aquí– s’ha 
anat revertint amb l’aixecament del 155, però en aquell moment que nosaltres ens 
plantejàvem no havia succeït.

Cal recordar que nosaltres vam fer tres informes: un informe de l’1 de desembre del 
2017, que va ser el primer; un de 19 de desembre del 2017, i un de 15 de febrer del 2018, 
que va ser l’últim. És probable que moltes dades posteriors que s’hagin anat revertint, 
evidentment, no constin, perquè nosaltres vam donar per finalitzat el 15 de febrer del 
2018 el nostre informe.

Pel que fa a organismes suprimits, vam comptar vint-i-tres organismes suprimits. 
I organismes dissolts, bàsicament el Parlament de Catalunya i el Diplocat. I orga-
nismes intervinguts, doncs, evidentment tota l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.
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Un dels altres danys que vam valorar, a part dels danys personals i dels organis-
mes afectats..., altres danys que vam classificar en catorze apartats. Aquests cator-
ze apartats s’inicien amb les iniciatives legislatives decaigudes, totes les iniciatives 
normatives, totes els projectes de llei i totes les proposicions de llei.

Entre projectes de llei podríem destacar els de creació de l’Agència Catalana de 
Medicaments, la Llei de contractes de serveis a les persones...

Com a proposicions de llei, la Llei contra l’abús bancari, la Llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció, la Proposició de llei de re-
coneixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a dones víc-
times de la violència de gènere, Proposició de llei de mesures urgents per incentivar 
el lloguer d’habitatges socials i assequibles... En principi, totes aquestes normatives 
van caure, es van paralitzar i no es van seguir tramitant durant els mesos que va es-
tar en vigor el 155. Algunes d’elles s’han anat recuperant i altres han decaigut defi-
nitivament o se n’estan redactant de noves.

Pel que fa també..., hi havien proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular. 
Són sis, que van decaure en aquell moment, es van paralitzar, com la conciliació de 
la vida laboral i familiar i la lluita contra la violència de gènere i assetjament labo-
ral, i de mesures urgents per a l’habitatge.

Després hi havien iniciatives legislatives en tràmit, que eren quinze, que també 
van decaure. D’aquestes, dues, potser, destacar-les en aquell moment, per importants 
i innovadores des del nostre punt de vista. S’estava redactant la Memòria preliminar 
de l’avantprojecte de llei d’impostos sobre les emissions portuàries de grans vaixells; 
això hagués significat també l’ingrés d’uns impostos que es destinaven a la dotació 
del fons climàtic, que això va decaure. I també la Memòria preliminar de l’avantpro-
jecte de llei d’impost sobre les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de les activi-
tats econòmiques, que també suposava aparellada una sèrie d’impostos, que també 
va decaure i que a data d’avui encara no està vigent.

A part, també, altres iniciatives reglamentàries que van decaure, vint-i-sis: entre, 
novament, el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, 
el Projecte de decret per a l’elaboració del Pla territorial sectorial d’habitatge... En 
aquell moment s’estava gestionant molta normativa social i d’habitatge per donar 
cobertura al problema habitacional que hi ha en aquest moment a Catalunya, i totes 
aquestes van quedar paralitzades, a l’espera de l’aixecament del 155. Cal recordar 
que la normativa d’habitatge que s’havia redactat per la Generalitat de Catalunya 
també estava suspesa pel Tribunal Constitucional.

Per això considerem que també altres danys institucionals van ser la indefen-
sió jurídica i la pèrdua d’accions, la impossibilitat de presentar recursos davant del 
Tribunal Constitucional per la normativa dictada per l’Estat. Un dels elements, en 
aquell moment, més importants va ser la impossibilitat de recórrer contra les reso-
lucions que es van dictar en el Monestir de Sixena per a la recuperació de les obres 
d’art per part de la comunitat autònoma d’Aragó. I això va provocar, en general, una 
total indefensió per part dels organismes de la Generalitat de Catalunya, que fins 
aquell moment gaudien de la defensa dels advocats de la Generalitat –em consta que 
el director del Gabinet Jurídic ja ha declarat i que ha fet aquestes manifestacions. I la 
supressió i dissolució del Diplocat també va provocar la impossibilitat de defensa 
d’aquest i que aquest es suprimís i provoqués l’acomiadament dels treballadors que 
exercien la seva activitat des de feia anys.

Davant d’aquesta impossibilitat de que la Generalitat comparegués davant del 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va suspendre la presentació 
d’al·legacions per part de la Generalitat per evitar aquesta indefensió. D’alguna ma-
nera, això ha permès que actualment, amb l’aixecament del 155, es poguessin re-
prendre aquestes accions.
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També es van produir dotze nomenaments, per part del Govern espanyol, de dot-
ze càrrecs que en aquell moment estaven vacants. I es van..., desconeixem els motius 
pels quals es produeixen aquests nomenaments, però existeixen.

Després, un dels elements que també... –i crec recordar que a l’informe del co-
missionat pel desplegament, també es destaca en diverses ocasions–, la duplicitat 
burocràtica que es dona en aquells moments. Aquesta duplicitat burocràtica sobretot 
es veu molt en el tema de la traducció per part dels organismes de la Generalitat dels 
expedients en castellà, per enviar-los a Madrid. Molts de cops, a sol·licitud dels ma-
teixos òrgans de l’Estat, demanaven que els informes es traduïssin, per poder validar 
aquests expedients; si no, era impossible per part d’ells validar-los.

També hi ha una implementació que recollim nosaltres en el nostre foli 39 que 
creiem que és important, de duplicitat burocràtica: és la creació i implementació 
de programes i aplicacions informàtiques per part de l’Estat per exercir el control 
financer, polític i d’oportunitat de la despesa de la Generalitat de Catalunya. En 
aquell moment, la Generalitat de Catalunya, l’agència tributària, estava desplegant 
un programa informàtic que es va haver de paralitzar, per implementar el programa 
que es va fer des de Madrid. Aquí vam demanar una SAIP al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, perquè ens informessin del cost de l’operatiu, tant de 
programes com de personal, que tampoc ens van respondre.

Després va haver-hi la pèrdua de projecció institucional. La publicitat oficial, en 
aquell moment, les webs i qualsevol font en la qual es podria examinar l’existència 
d’actes per part d’organismes de l’Administració es van cancel·lar o estaven inope-
ratius.

Pel que fa als òrgans col·legiats, també es va produir l’alteració del funcionament 
d’aquests. La majoria estaven presidits pels consellers o eren consorcis dels que l’Es-
tat i diverses administracions formaven part. I en aquell moment no es van reunir, i 
es va evitar que es poguessin prendre decisions que poguessin permetre que les ad-
ministracions funcionessin de forma fluida.

La intervenció econòmica va ser una fiscalització prèvia, i la intervenció de les 
declaracions responsables, que va ser un dels elements que va causar més impacte, 
junt amb l’aplicació d’aquests programes informàtics que controlaven i fiscalitzaven... 
Va provocar també la suspensió de diversos pagaments sense una fiscalització prèvia; 
les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el franquisme, que es 
van pagar amb posterioritat al 155; la paralització de l’aportació de la Generalitat de 
71 milions d’euros al Consorci d’Educació, i retards en els pagaments.

També va haver-hi noranta-dos afectacions a la contractació, que es poden obser-
var a l’informe; dinou afectacions per tot el que fa a la llengua catalana, de la qual 
vam demanar tretze SAIPs; setze afectacions en matèria de recursos humans. Va 
haver-hi una rescissió de contractes laborals d’alta direcció, dels delegats i represen-
tants del Govern a l’estranger, i el tancament de les delegacions, que, com es diu en 
l’informe del comissionat, va suposar la pèrdua d’1.300.000. De plans i projectes, es 
van produir trenta-tres afectacions; vam demanar dinou SAIPs, no se’ns en va res-
pondre cap. D’activitats cancel·lades o suspeses, es van produir quinze afectacions, 
entre elles..., la majoria d’àmbit cultural. Van haver-hi trenta-quatre afectacions en 
inversió. Es van paralitzar contractes programa de benestar social, del 2016 a 2019, 
entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per 52,3 milions d’euros.

Pel que fa a subvencions, es van produir vint-i-cinc afectacions. Una d’aquestes 
va ser l’aturada de la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes a 
l’exterior. Aquesta la destaquem perquè ja estava en proposta de concessió, solament 
faltava la signatura última del conseller, i des de Madrid es va decidir no signar-la i 
no donar-les, perquè entenien que es promocionava..., que eren activitats dubtoses: 
es promocionava Sant Jordi i altres activitats culturals, que entenien que això pro-
mocionava la Catalunya fora..., a nivell internacional, i que no era correcte amb les 
bases de concessió de la subvenció.
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Van haver-hi pèrdues d’oportunitats econòmiques, set afectacions, sobretot el 
bloqueig de l’acció de govern de les actuacions d’Acció.

I dels danys d’especial transcendència hem recollit aquests catorze, que és un 
resum, una mica, de tots els altres que creiem que poden ser rellevants: dinou afec-
tacions de vulneració de drets fonamentals i 319 accions i decisions polítiques del 
Govern de l’Estat del 155. Aquestes 319 les destaquem perquè són acció de govern, 
però d’un govern que no era el que hauria d’haver estat. i desconeixem quins van 
ser els motius d’oportunitat per què aquestes 319 accions es van realitzar. Podria ser 
que siguessin per al funcionament de l’Administració o per decisions que nosaltres 
desconeixem. Són acords de govern que es van publicar i que es van aprovar per les 
ordres del Govern de l’Estat en els diversos dies que consten a l’informe.

A més a més, al final del nostre informe, i ja per finalitzar, destaquem els danys 
als col·lectius més vulnerables. Aquí s’ha de tenir en compte que totes aquestes sub-
vencions que es paralitzen van destinades a col·lectius més vulnerables i socials. 
Afecten dones en situació de violència masclista; els 5.200 migrants anuals que no 
van tenir accés a atenció primària; dones migrants sense accés a serveis sanitaris 
per efectes d’irregularitat sobrevinguda... Tot això derivava d’una normativa nova, 
de la Llei catalana 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanità-
ria, que també va ser paralitzada per un recurs d’inconstitucionalitat. L’inventari el 
vam finalitzar, com deia, el 15 de febrer del 2008, i, evidentment, és possible que en 
algun moment hi hagués alguna acció que no hagués estat finalitzada o que hagués 
sigut dany i que nosaltres no haguéssim vist. En tot cas, sempre vam consultar les 
fonts obertes –no teníem cap altra dada– o aquelles persones que –molt poques, la 
veritat– es van adreçar a nosaltres per fer-nos arribar algun tipus d’informació.

El president

Moltes gràcies per la seva exposició...

Yolanda Hernández Darnés

«Merci» a vostè.

El president

I ara té la paraula, en nom del Grup d’Esquerra Republicana, el senyor Jordi 
Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc el que vull és agrair la 
tasca, en aquest cas, d’aquests servidors públics. Jo crec que, amb la seva actuació i, 
en definitiva, anant més enllà del que són les seves obligacions com a membres de la 
funció pública, acrediten, primer, l’estima a les institucions d’aquest país, i segona, 
doncs, que creuen en un sistema democràtic.

Jo, més enllà d’aquest agraïment, el que vull és, en qualsevol cas, lloar la feina, 
jo crec que la recopilació de totes aquestes dades ha suposat una tasca ingent i que 
acredita..., i és un dels sentits de la pregunta que seguidament formulo: si més enllà 
de lo que és la gestió pura i estricta d’una administració pública es constata una vo-
luntat política de suplantació, primer, de la sobirania que es manifesta en les insti-
tucions, és a dir, en la representació dels òrgans de govern, i segon, en una voluntat 
evident de malmetre tot allò que al llarg del temps hem anat construint entre tots pel 
que fa al nostre sistema institucional. I això es reverteix en tots els àmbits: també 
en el teixit associatiu, en les subvencions, en l’àmbit de la cultura, en l’àmbit de la 
llengua, en l’àmbit de l’economia...

I, per tant, en tant que han tingut interlocució directa i tracte directe amb totes 
aquestes persones per la via d’una imposició d’un acord del Senat, home, ens inte-
ressaria conèixer, en el dia a dia de la gestió pública, en el decurs d’aquest termini, 
d’aquest parèntesi temporal en el qual s’han gestionat les institucions des de Madrid, 
primer, si han pogut constatar aquesta voluntat i aquesta determinació de mirar d’es-
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borrar del mapa qualsevol particularitat pel que respecta a l’Administració de l’Es-
tat. En segon lloc, si han pogut constatar una voluntat deliberada de causar dany i 
perjudici no només a les institucions, sinó també, en aquest cas, als ciutadans i als 
col·lectius que depenen en una part molt important –com pugui ser el tercer sector, 
no?– de tots aquells recursos que des de l’Administració deriven per part de..., per 
mediació de contractes programa, subvencions i qualsevol altre tipus de col·labora-
ció. I tot allò que per vostès hagi suposat una extralimitació d’allò que, sent gene-
rosos, podria ser una interpretació de l’article 155 que poguéssim entendre ajustada 
a llei, que és evident que nosaltres entenem que aquest acord que es va adoptar no 
ho era. Però, en qualsevol cas, de tot allò que va esdevenir en aquest període, quins 
serien, al seu judici, doncs, els elements més rellevants d’una voluntat deliberada de 
suplantar, en aquest cas, hi insisteixo, la sobirania de les nostres institucions?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Orobitg. Pel Grup de Junts per Catalunya, la portaveu Gemma 
Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bé, bon dia a les dues. Doncs en primer lloc donar-los les gràcies, especialment 
a l’Aranzazu, que li havia llegit alguna cosa publicada, i, per tant, també em fa il·lu-
sió posar-los cara, a les dues. Sé que són juristes, i, per tant, aquesta comissió d’in-
vestigació, doncs, el que pretén és analitzar aquestes causes polítiques de l’aplicació 
del 155, i crec que el seu compromís, com vostès han dit, no?, envers les institucions 
de Catalunya en un moment d’excepcionalitat és el que ha primat en l’elaboració 
d’aquest informe.

Jo també crec que aquest informe és un informe que passarà a la història. És un 
informe fet per servidors públics de la Generalitat però que té una rigorositat, una 
exactitud, un detall que és un element, ja, de qualsevol tipus d’estudi que es faci 
ara o en el futur –perquè segurament no tenim prou perspectiva històrica en l’ac-
tualitat– del 155, aquest informe serà citat. I, per tant, jo crec que ho hem de posar 
moltíssim en valor, i per això els volia donar les gràcies. Perquè és extens, detalla 
des de la contractació a la transparència, competències en matèria..., jo què sé?, de 
cooperació, i, per tant, està molt i molt ben travat i diu molt també, doncs, del nivell 
dels nostres servidors públics.

A mi especialment em sap molt greu avui, avui que hi ha servidors públics, 
doncs que no hi hagi ni el Partit Socialistes, ni el PP, ni Ciutadans, que són els que 
van votar el 155, em sap moltíssim greu que no hi siguin, sobretot perquè quan obres 
la porta a la il·legalitat, quan obres la porta a fer mal a les institucions i a fer mal als 
ciutadans, perquè el que respira i el que queda acreditat a l’informe és que aquesta 
aplicació del 155 va causar uns danys a les institucions i als ciutadans de Catalunya, 
amb independència que siguin independentistes o que no ho siguin, però va causar 
uns danys en el tercer sector, per exemple, doncs aquí hi ha unes conseqüències 
i hi ha unes responsabilitats polítiques, que molts avui no es volen asseure aquí, 
en aquesta comissió d’investigació, per no haver d’abaixar el cap davant d’aquests 
danys; o no sé si no l’abaixarien, el cap, perquè potser l’aplicarien una altra vegada. 
Per tant, avui és un dia d’aquests especialment clamorosos, que no hi hagin aquests 
grups parlamentaris que van aprovar el 155.

Vostès..., l’informe, ja els dic que és molt detallat i per nosaltres, doncs, és un do-
cument que, ja ho dic, eh?, passarà a la història, perquè el detall és molt extens, no? 
Però vostès fan referència als danys, i també han fet..., de manera molt així, subli-
minar, però han fet referència que quan vostès demanaven informació no els arri-
bava molta informació, perquè segurament hi havia molta por, perquè la repressió a 
molts funcionaris, eh?, durant l’aplicació del 155 hi era. I, per tant, moltes persones 
que veien danys que es causaven en l’exercici, no?, de les seves funcions, doncs en 
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aquell context d’excepcionalitat moltíssima gent no va alertar, eh?, no va fer públics 
els danys que s’estaven causant. I vostès ho han deixat així, com..., no?, en veu baixa, 
però jo crec que també és important, perquè retrata molt la situació de tot el perso-
nal, dels servidors públics de la Generalitat de Catalunya.

Però vostès han parlat de la indefensió jurídica. Aquí ho hem vist, en el cas de 
Sixena, en el cas de la interposició de l’acusació pel cas dels feixistes de Blanquerna, 
diguem-ne, i moltes i moltes altres situacions. Clar, això ha causat un dany. Perquè 
des del moment que ens han entrat, a la Generalitat, han aconseguit conèixer aquest 
know-how, diguem-ne, tot aquest funcionament, totes aquestes infraestructures in-
formàtiques que vostès també detallen..., doncs això diu moltíssim del respecte del 
respecte i que no estiguin aquí demanant responsabilitats per aquest ús.

Vostès també feien referència, fins i tot, que van emparar-se en una llei catalana, 
que és la Llei d’accés a la informació i la transparència, i com el mateix Govern del 
155 no va complir amb la mateixa llei. Nosaltres des del Parlament vam demanar al 
Govern del 155 que vinguessin aquí a retre comptes al Parlament; tampoc van ve-
nir, no? Per tant... I veurem quin serà el posicionament del Tribunal Constitucional 
envers aquesta constitucionalitat, que nosaltres creiem que es va aplicar el 155 de 
manera inconstitucional.

Vostès fan referència a afectacions en contractació, afectacions en cooperació, 
afectacions en el tercer sector. I, per tant, nosaltres estem intentant revertir... Vostès, 
quan parlen d’aquests projectes de llei que van quedar paralitzats..., nosaltres en el 
Parlament els estem intentant revertir. Però jo crec en la..., quan retrem comptes de 
la nostra acció, en aquest cas, parlamentària o de l’acció de govern, el dany del 155 
és com..., t’has de refer, no? I un cop..., ara ens estem refent tots i llavors començar 
un altre cop a avançar, no?

Per tant, aquí les preguntes que a nosaltres ens afecten molt..., vostès ho han 
relacionat amb la intervenció del viceconseller Villòria. El viceconseller Villòria, 
en el seu informe, feia referència a una sèrie d’afectacions, i jo..., la meva pregunta 
és: vostès, com a servidors públics..., s’han pogut revertir tots aquests danys? Hi ha 
danys intangibles i materials, com és l’accés, no?, que t’entrin a casa teva i utilitzin 
d’aquesta manera, saltant-se la lleialtat institucional mínima...? Quin és el seu parer 
respecte, no?, a aquesta reversió d’aquests danys?

Sobretot ens interessa moltíssim, perquè ho hem llegit en el seu informe..., i dic 
una part perquè hi ha moltíssima informació: la capacitat es va minvar, la capacitat 
dels agents rurals, amb la compra d’armilles i altres equipaments; la partida pressu-
postària de vacunes; la investigació sobre el càncer de mama i l’Institut de Recerca 
Biomèdica; l’aprovació i execució del Programa d’atenció als menors no acompa-
nyats... Quina és la situació davant de tots aquests danys, diguem-ne?

I, per tant..., i una altra cosa que han assenyalat –i acabo– és aquesta afectació al 
tercer sector. Nosaltres ara podem sentir, no?, cants de sirena, doncs, de la no apro-
vació dels pressupostos, perquè hem tingut un govern del 155 aprovat pel PSOE, en 
el qual van fer una gestió, diguem-ne, que va afectar aquest tercer sector. I, per tant, 
a mi m’agradaria, doncs, poder..., quina és la seva valoració.

I, finalment –potser aquesta serà més complicada, però les dos són juristes–, no 
sé fins a quin punt..., o vostès com ho veuen, no?, des de quin moment la Generali-
tat podrà demanar responsabilitat judicial, no sé si amb la responsabilitat patrimo-
nial, però quina responsabilitat podem demanar, jurídica, per aquesta aplicació del 
155? Perquè el que el seu informe acredita és que hi ha una causa-efecte de l’acció 
del 155, amb uns danys causats a tota la ciutadania, amb independència de si fossin 
independentistes o no, i amb el suport –que no ens cansem mai de dir-ho– del Partit 
Popular, de Ciudadanos i del Partit Socialista. Per tant, m’agradaria veure, d’aquesta 
responsabilitat envers això, vostès quina consideració en tenen.

I acabo, doncs, donant-los les gràcies una altra vegada. Espero i desitjo que mai 
més hi hagi d’haver una associació de servidors de Catalunya perquè s’apliqui el 



DSPC-C 216
19 de març de 2019

Sessió 6 de la CIACE  10

155, però sí que espero que aquesta associació es perllongui, perquè els fruits són 
molt interessants, i el compromís amb la institució de la Generalitat de Catalunya i 
amb la vocació de servei públic ens enorgulleix. I, per tant, des de Junts per Catalu-
nya els donem moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Geis. Per contestar les preguntes, senyora Hernández...

Yolanda Hernández Darnés

Sí. Bé, jo contestaré, però la secretària, si hi ha alguna cosa, intervindrà. En pri-
mer lloc, que me n’he oblidat abans, és donar les gràcies a totes les persones que van 
estar al nostre costat, a la secretària, l’Aranzazu; el nostre tresorer, el Lluís Toldrà; 
a la Junta i a tots els membres de Servidors, perquè això va ser una feina de formi-
gueta, de nits sense dormir, d’anècdotes que algun dia explicarem, de bars, matina-
des i whatsaps a les tres de la matinada, allò d’«hem d’acabar, que demà sortim i ens 
falta encara...», i vam estar tots molt de temps sense dormir, hipotecant moments 
personals i altres, professionals, per destinar-ho a això, perquè crèiem que realment 
era molt important tenir aquest recull. Creiem que era necessari recordar, perquè a 
vegades la memòria és molt feble i no tenim..., a vegades oblidem les coses que han 
passat i tenim el greu problema, els humans, de tornar a caure en la mateixa pedra i 
tornar-nos a equivocar. I això va ser..., vam dir: «Intentem almenys deixar un docu-
ment escrit, que ens perpetuï i que la gent recordi el que va ser.» A vegades, ens sap 
greu quan sentim alguns partits dir que no va passar res, que va haver-hi un funcio-
nament normal de l’Administració..., i això no és veritat, no?

No sé si va haver-hi –responent a les preguntes– una voluntat real de suplantació, 
de malmetre, però sí que les accions que es van realitzar donaven aquesta sensació. No 
sé si des del punt de vista subjectiu la voluntat era aquesta, però objectivament la trans-
formació de les accions que es duen a terme acaba malmetent aquelles actuacions que 
durant molts anys hem anat realitzant, no?

Vull dir, durant molts anys la Generalitat de Catalunya ha fomentat el català a l’Ad-
ministració i a totes les institucions, i des de l’Advocacia de la Generalitat, que l’Arant-
xa i jo hi pertanyem, sempre s’ha impulsat el català a la justícia. Llavors, en aquest 
moment del 155 semblava que l’ús del català era una de les primeres accions amb les 
que es volia acabar. Nosaltres recordàvem moments en què s’havia discutit molt l’ús 
del català a les escoles, i això s’havia ja normalitzat, i ha tornat a ressorgir tota aquesta 
discussió, que crec que no és bona per al país ni bona per a les institucions, i menys 
per a l’educació. Crec que tenim una educació molt bona, i això únicament el que fa és 
crear dubtes sobre aquesta. I jo crec que al final el que han aconseguit és que hi hagi 
una boirina sobre les institucions catalanes i que la gent que ens mira des de l’exterior 
o des d’altres comunitats autònomes creguin coses que no són reals.

El fet de que també, com hem explicat abans, s’haguessin paralitzat inclús aques-
tes subvencions a l’exterior simplement per fer fomentar la Diada de Sant Jordi, una 
diada de Sant Jordi que és internacional, que fan totes les administracions, inclús 
que es fa a Madrid. I actes culturals que tota la vida..., i ara els consideraven com a 
actes secessionistes, no? Això també provocava una certa incertesa i por, com deia 
la senyora Geis, en els funcionaris. Jo crec que la paraula... No podem dir que hi 
havia una normalitat, hi havia una por, una sensació de no saber què passarà demà; 
si et signifiques, què passarà?... Nosaltres vam començar a impulsar, junt amb al-
tres organitzacions, el fet que es baixessin a fer els minuts de silenci. Hi havia molta 
gent que estava preocupada per fer aquests minuts de silenci, perquè algun dels seus 
companys pogués assenyalar-lo amb el dit, no? Vull dir, crec que vam arribar a uns 
moments molt preocupants.

Això significa extralimitació, que l’aplicació del 155 és inconstitucional? Jo crec 
que, amb tots els danys que hem vist en aquest inventari, el 155 s’ha extralimitat. Jo 
crec que el 155 que recull la Constitució en cap moment tenia una volun..., crec que 
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els pares de la Constitució en cap moment van tenir una voluntat de que s’apliqués 
d’aquesta manera, i el que es va pretendre amb ell és limitar i posar fre a qualse-
vol actuació de govern. Vull dir, els governs tenen les seves polítiques, i el que es 
va pretendre és minvar totalment l’acció de govern, sense tenir..., aplicant el fet de 
que qualsevol actuació tenia caire secessionista o que aquí preteníem rebel·lar-nos 
cada dia.

La por del personal va ser molt important, i això són uns danys molt complicats 
de revertir. Hi han danys tangibles, que poden ser els que vam recollir en aquest 
document, i hi ha una sèrie de danys intangibles, que és la sensació que al ciutadà 
li va quedar. No són materials; és molt complicat, no? Com a jurista... La Generali-
tat demanarà responsabilitat? Es pot demanar una responsabilitat patrimonial, però 
aquí hi ha un gran dany moral que serà molt complicat tant de quantificar com de 
revertir. Tots sabem que els tribunals, a l’hora de quantificar els danys morals, et 
demanen molta informació i que és molt complicat que a data de... Jo espero que la 
justícia evolucioni i tornem a recuperar aquella justícia en la que tots crèiem, que es-
tava adreçada al ciutadà i que era justa i que dictava sentències que el ciutadà podia 
entendre, no? Últimament estem dictant, s’estan dictant sentències que al ciutadà li 
costen molt d’entendre i que a molts dels juristes ens costen molt de justificar, que 
això és un gran problema.

Les paralitzacions durant aquells mesos no són recuperables? Són molt compli-
cades de recuperar, perquè allò que va passar ja no ens ho tornarà ningú. Podem 
tornar a posar lleis, podem revertir..., però tots aquells mesos d’aquella paralització 
signifiquen que una llei que podria estar ja en funcionament i aportar als ciutadans 
beneficis o recaptació d’impostos necessaris per als serveis públics no ha entrat en 
funcionament, i entrarà en funcionament, doncs, després d’una activitat parlamen-
tària d’aquí a un any; llavors hem perdut tot aquell temps.

Per mi, crec que, com diu la senyora Geis, el tercer sector és el que va estar més 
en precari en aquell moment, sobretot per les subvencions que no van acabar de do-
nar-se, aquella última signatura que faltava, que havia d’anar a Madrid i que es va 
paralitzar... Molts d’aquests expedients estaven tots ja a punt de signar-se; vull dir, 
no hi havia cap motiu lògic..., si realment hi havia un funcionament ordinari i tot 
funcionava de forma correcta, lo normal és que aquestes subvencions s’haguessin 
donat, perquè a moltes solament els faltava l’última signatura. I es van paralitzar, al 
meu entendre, de forma incomprensible, perquè si realment no volien intervenir i no 
volien malmetre tot el que s’havia fet, realment haurien d’haver deixat que l’Admi-
nistració seguís funcionant, i en molts de casos no va ser així.

No sé si...

El president

Gràcies. Voleu...? (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Sí, senyor Orobitg?

Jordi Orobitg i Solé

Sí; bé, en part se m’ha respost, i crec que d’una forma clara. El que passa, jo tam-
bé volia..., i amb la intervenció del senyor Villòria ja vam tenir aquesta impressió; 
si més no des del nostre punt de vista, enteníem que algunes de les decisions, més 
enllà d’un component de gestió –que probablement és lo que planteja l’article 155, 
que és una gestió temporal–, tenien un component ideològic important, com és, per 
exemple, la renovació de concerts en escoles que separen per sexe... I era més, tam-
bé..., se m’ha respost el tema de que hi havia una extralimitació clara, però el que 
també volia era..., si no només en aquest àmbit, sinó en altres, les seves conclusions 
eren que hi havia hagut una voluntat d’aplicar unes directrius ideològiques que pro-
bablement no es corresponen amb les que tenia el Govern, que va ser destituït en 
aquest cas pel Govern espanyol, i que si això es va traslladar en general a totes les 
polítiques públiques, i no exclusivament en casos puntuals com aquest, sinó que el 
caire ideològic del partit que en aquell moment estava governant l’Estat espanyol 
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tenia un pes a l’hora de les decisions que pretenia aplicar en l’àmbit de les nostres 
institucions, en aquest cas, i del nostre autogovern.

Moltes gràcies.
(Gemma Geis i Carreras demana per parlar.)

El president

Senyora Geis...

Gemma Geis i Carreras

Bé, jo també per cloure, doncs, un altre cop donar les gràcies. Crec que en la 
teva exposició poses en valor quelcom que segurament no som capaços ara mateix 
de valorar, que és aquest dany intangible, no?, aquesta por, aquesta obertura de casa 
teva, per dir alguna cosa, i que hagin entrat i l’hagin menystingut, l’hagin utilitzat, 
per dir alguna cosa. I això, aquest dany moral, no?, com acreditem el dany moral, 
això és molt difícil. Però això crec que també és important que, més enllà de la 
descripció, això també es tingui present. Perquè al final les administracions les fan 
persones, i, per tant, doncs, la repressió, la por, hi eren presents.

A mi també el que em preocupa, i crec que estava en el rerefons del que deies..., 
al final la previsió del 155 és una previsió que està a la Constitució per un context de 
crisi institucional. I en un context de crisi institucional, doncs, com el Govern, com 
les institucions actuen, doncs, diu molt del calat democràtic, no? I el que estem veient, 
i amb la vostra aportació i amb l’informe, és que l’aplicació del 155 es va dur a terme 
sense cap tipus de neutralitat, que ho establia el mateix decret que es va aprovar per 
part del Congrés i el Senat, establia expressament aquesta neutralitat, i aquesta neu-
tralitat no es va produir, quan veiem determinades decisions administratives, doncs, 
en què hi havia un rerefons polític.

I, per tant, el que a mi em genera dubtes polítics, en aquest cas, és si aquesta 
aplicació del 155, doncs..., si la possible sentència que s’hagi de dictar pel Tribunal 
Constitucional ho avala i no és garantista i no determina límits, això..., realment, 
ens hem de posar molt en alerta, més del que ja ho estàvem, d’aquest 155 i la seva 
aplicació, perquè veurem que no hi ha control judicial que posi límits a l’exercici 
d’aquest 155 amb unes garanties mínimes de lleialtat i de neutralitat institucional. 
I jo crec que pels servidors públics és el mínim que es pot exigir, amb independèn-
cia de la seva posició política.

Per tant, gràcies per haver posat en valor aquest dany intangible, i esperem i es-
tarem amatents, des de la comissió d’investigació, de quines són les conseqüències 
jurídiques i polítiques d’aquesta aplicació, jo crec que totalment arbitrària i incons-
titucional, d’aquest 155.

El president

Volen fer alguna aportació més?

Yolanda Hernández Darnés

Sí. La veritat –és una reflexió personal, eh?–, jo crec que..., no puc dir que va ha-
ver-hi ideològicament una modificació de la política que es feia aquí, però sí que en 
el nostre informe, a l’apartat tretzè, parlem d’accions i decisions polítiques del Go-
vern de l’Estat del 155, i en recollim 319. I sempre hem posat l’èmfasi en aquestes 
i algú ens ha dit: «Però feu una recopilació de 319, per què?» Perquè són 319 deci-
sions que pren l’Estat espanyol, que està aquí exercint les funcions de govern, que 
no sabem si el govern que hi hagués estat en aquell moment les hagués pres, i potser 
darrere d’aquestes que nosaltres potser avui no sabem llegir, dintre d’aquestes des-
peses de compres d’helicòpters o de tramitació d’emergències per a la contractació 
de subministraments, realment hi ha alguna altra cosa més. Vull dir, això, jo crec..., 
ho deixo aquí a la comissió, perquè potser darrere d’aquests 319 acords de govern, 
realment, el que es pretenia era dirigir una política diferent de la que s’havia fet en 
aquest país en els últims anys.
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El president

Moltes...

Jordi Orobitg i Solé

President, em permet...? Em permet només un segon?

El president

Sí...

Jordi Orobitg i Solé

No, precisament per això, perquè volia que ho féssiu palès, i no per remetre’ns a 
un informe, que els informes, malauradament, no els llegeix la majoria de les perso-
nes, però era important que ho diguéssiu de la vostra pròpia veu.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies per la seva compareixença, per haver estat aquest 
dematí aquí amb nosaltres fent aquesta aportació, que és de gran utilitat, diguem-ne, 
per als treballs d’aquesta comissió. Felicitar-los també per la feina feta; ens sembla, 
doncs, que és transcendent, diguem-ne, i important que l’associació hagi fet aquest 
treball tan detallat de quins han estat els efectes, segons la seva visió, del que ha 
estat l’impacte del 155 dintre de l’Administració. Per tant, gràcies per l’aportació, 
gràcies per la feina i gràcies també per la seva compareixença aquest dematí aquí; a 
vostès, i també a qui els ha acompanyat, doncs, per part de l’associació. I també ens 
acompanyen el senyor Villòria i el seu equip; moltes gràcies per estar presents aquí.

Si us sembla, ara fem un recés, eh?, i esperem la següent compareixença. Grà-
cies.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i un minut i es reprèn a les onze i tres 

minuts.

El president

Bé, doncs si us sembla... Molt bon dia, moltes gràcies per ser aquí. 

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer 
Sector

357-00175/12

Farem la compareixença. Doncs intervindran primer vostès, la senyora Francina 
Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, i el senyor Joan Segarra, president 
de La Confederació d’entitats, i també qui us acompanya, en Roger Civit, Laura 
Castro i Laia Grabulosa, sigueu molt benvinguts, eh?

Per un període de deu, quinze minuts, que tingueu..., doncs, pugueu exposar una 
mica què és, segons la vostra vivència, el que us ha pogut afectar o no l’aplicació del 
155 a les vostres entitats, eh? Després els grups parlamentaris faran les preguntes 
pertinents, i vostès podran respondre. D’acord? (Pausa.) Tenen la paraula. Gràcies.

Francina Alsina Canudas (presidenta de la Taula del Tercer Sector)

Moltes gràcies, senyor president. Il·lustres senyors diputats i senyores diputades, 
com a presidenta de la Taula del Tercer Sector, els agraeixo que ens hagin convidat 
a aquesta sessió i que nosaltres puguem expressar el que ha estat per a les entitats 
socials l’aplicació del 155.

El sector social ha viscut l’aplicació de l’article 155 i la intervenció econòmica 
de la Generalitat de Catalunya amb preocupació, inquietud i molt neguit i incertesa. 
Més enllà de vulnerar l’autogovern de Catalunya, el 155 ha estat un cop molt dur 
tant per a les polítiques socials d’aquest país, i per tant els drets socials dels catalans 
i catalanes, com per a l’acció de les mateixes entitats socials; moments que ens agra-
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daria no haver de tornar a viure mai més, per l’impacte directe que ha tingut en el 
benestar de les persones, sobretot les més vulnerables, i en les entitats que treballen 
perquè tinguin una vida digna.

Abans de detallar-ne les conseqüències, em permetran que els recordi que la 
Taula del Tercer Sector Social no té ni color polític ni cap altra etiqueta. Com a or-
ganització que defensa els drets socials, agrupem trenta-cinc federacions i grans 
organitzacions, que a la vegada aglutinen més de tres mil entitats socials, que ofe-
reixen serveis i suports a persones en situació o risc d’exclusió social, en totes les 
etapes de la seva vida i en tots els àmbits.

Com poden veure, som un sector transversal i divers, amb personatges que tenen 
diferents ideologies i sensibilitats, persones que, malgrat aquestes diferències, sí que 
tenim en comú una cosa: la defensa de les llibertats, dels drets col·lectius i de la de-
mocràcia. Aquesta és la nostra manera de ser i la nostra manera de fer.

És per això que des de la Taula del Tercer Sector vam rebutjar de ple l’aplicació 
de l’article 155 i el cessament d’un govern que va ser elegit democràticament per la 
ciutadania. La taula sempre ha denunciat la judicialització de la vida política, institu-
cional i cívica d’aquest país. Els conflictes polítics requereixen solucions polítiques, 
només polítiques. No ens agrada veure representants d’entitats de la societat civil 
com nosaltres, amb qui hem compartit lluites a favor del progrés social, assegudes 
en un tribunal i empresonades. Seguim apel·lant al diàleg i a la negociació.

Quan diem que el 155 ha estat un atac també als drets socials, podem dir-ho sen-
se complexos. Les entitats socials ens vam quedar sense interlocutor polític, i tota 
l’acció executiva va quedar també paralitzada, amb tot el que això implicava per 
avançar en l’aplicació de polítiques socials urgents i imprescindibles.

En paral·lel a l’acció executiva, l’activitat legislativa també va quedar del tot atu-
rada; va afectar lleis d’acció social ja aprovades i altres que s’estaven debatent aquí, 
al Parlament. Un exemple clar és el de la renda garantida de ciutadania; el desple-
gament del Reglament de la llei va quedar interromput, igual que la creació de la 
comissió de seguiment. La renda garantida, l’avenç social més important dels últims 
anys, l’eina que tenim per fer front a unes desigualtats que no paren d’accentuar-se, 
a la cronificació de la pobresa –recordem i no oblidem que un de cada cinc catalans 
és pobre–, a infants, a dones, gent gran..., aquest dret social indispensable per oferir 
oportunitats a les persones que tenen més dificultats, bloquejat el seu desplegament 
durant mesos i mesos. Aquest fet, però, no justifica que avui no disposem del Regla-
ment que ens ha de permetre desplegar aquesta prestació en la seva totalitat.

Bloqueig institucional que també ha posat en risc polítiques socials d’àmbits di-
versos: persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, infància o inser-
ció laboral de col·lectius amb especials dificultats per trobar feina, per citar-ne al-
guns. L’important és que es tractava de reptes socials que necessitaven amb urgència 
l’impuls del Govern i la cooperació i coproducció de les respostes amb el conjunt de 
les entitats socials. És el cas dels programes d’atenció als menors migrats sols; l’aug-
ment de places en centres residencials de dia o ocupacionals per a persones amb dis-
capacitat, malaltia mental o amb addiccions, o del desenvolupament d’una nova llei 
que abordés la regulació del mercat de lloguer per frenar la situació d’emergència 
habitacional, per posar alguns exemples.

El final precipitat de la legislatura també va afectar debats parlamentaris sobre 
temes com el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, el Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones, la Proposició de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública o l’Avantprojecte de fórmules de gestió 
de l’assistència sanitària.

Per això podem dir que el 155 va suposar un cop per als drets socials, perquè 
encara ara estem pagant les conseqüències, en forma de lentitud, per situar les polí-
tiques socials al centre de l’acció tant executiva com legislativa.
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El president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Cata-
lunya, el senyor Joan Segarra, que m’està acompanyant, us exposarà a continuació 
l’afectació del 155 des d’una vessant més econòmica. Però des de la taula el que vo-
lem reforçar és una realitat compartida per les dues organitzacions. La intervenció 
econòmica va posar en greu risc la sostenibilitat, la viabilitat i la qualitat de molts 
programes socials d’entitats que col·laboren amb el Govern en l’atenció de persones, 
milers de persones que són precisament les que necessiten més suports. El 155 va 
evidenciar la fragilitat i la inestabilitat del finançament d’aquestes entitats i va dei-
xar en una situació molt delicada centenars i centenars d’entitats socials, que van 
patir retards en el pagament de subvencions i convenis, especialment les dels àmbits 
de la joventut, l’acció cívica i el voluntariat, el lleure, la salut mental, les addicci-
ons i el VIH, i la igualtat efectiva de dones i homes. Retards no només en els paga-
ments, sinó en la publicació de les convocatòries aprovades i acordades prèviament 
a la intervenció, com la convocatòria ordinària de subvencions a projectes i enti-
tats –que nosaltres coneixem com «la COSP», però més vulgarment es coneix per 
«la COSPE»–, la convocatòria destinada a contractar tècnics d’inserció laboral que 
acompanyen persones amb discapacitat o salut mental a l’empresa ordinària –també 
coneguda per «la CEOAS»– o les convocatòries de subvencions ordinàries de su-
port a les famílies, d’addiccions o de VIH, que ni tan sols es van publicar el 2017 i 
que van sortir el 2018 amb caràcter retroactiu. Per tant, les entitats van atendre les 
persones durant tot l’any sencer sense saber si rebrien aquest finançament o no el 
rebrien, el que era necessari per pagar els seus professionals. O sigui, vam viure una 
incertesa màxima.

La inseguretat va tenir un impacte econòmic directe en els pressupostos d’unes 
entitats que ja venien colpejades prèviament pels anys de congelacions, per les con-
seqüències, no?, de les retallades, les congelacions... Els retards en els pagaments i 
en la publicació de convocatòries van comportar que les entitats s’endeutessin per 
fer front a les despeses, perquè es va haver de demanar o ampliar aquelles pòlisses 
de crèdit, i a més a més a les entitats els ha tocat assumir el sobrecost d’aquestes, 
corresponent als interessos. Per tant, ha estat una situació insostenible.

En conseqüència, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social va enviar diverses 
cartes, algunes conjuntament signades amb La Confederació, als responsables del 
Govern espanyol –a ministres, secretària d’estat de Serveis Socials i Igualtat, i al 
delegat del Govern central a Catalunya– per exposar la situació crítica de les entitats 
socials catalanes i demanar una ràpida resposta que garantís el funcionament nor-
mal dels seus serveis i activitats. La resposta va arribar en forma de carta –resposta 
tècnica–, però no va haver-hi ni una resposta política i, per tant, ni cap interlocució, 
ni cap trobada, tal com havíem estat demanant, amb algun representant de qui en 
aquell moment era el nostre Govern, en tots els seus efectes.

Malgrat aquestes circumstàncies, insistim que, pel nostre compromís amb les perso-
nes i la nostra missió de servei públic, en cap moment vam deixar d’atendre les per-
sones, tot i la paràlisi institucional.

Esperem no haver de viure mai més un bloqueig institucional, pel greu impacte 
que té en el benestar de les persones i en la viabilitat de les entitats socials. De la 
mateixa manera, instem el Govern a accelerar el desplegament de polítiques socials 
imprescindibles per abordar les desigualtats i a trencar amb el ritme, poc àgil, que 
s’ha instaurat des de l’aplicació del 155, perquè ens trobem amb que les persones no 
poden esperar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Francina.
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Compareixença d’una representació de la Confederació del Tercer Sector
357-00176/12

Ara, en tot cas, el senyor Joan Segarra, en nom de la Confederació Empresarial 
d’empreses del Tercer Sector, teniu la paraula. Gràcies.

Joan Segarra Ferran (president de la Confederació Empresarial del Tercer 
Sector de Catalunya)

Molt bé; moltes gràcies, president. Diputats, diputades, en primer lloc agrair-vos 
que com a confederació puguem tenir aquest espai per explicar la nostra visió de l’im-
pacte que va tenir l’aplicació del 155 de la Constitució espanyola. Però també afegir 
un lament, en el sentit de que ens hauria agradat que, més enllà dels grups que s’han 
excusat, com se’ns ha informat al principi, tots els grups parlamentaris ens haguessin 
escoltat, com a representants que som d’un sector important al nostre país.

La Confederació és l’organització que representa la dimensió socioempresarial i 
socioeconòmica del tercer sector social i, com a tal, la nostra mirada sobre la qües-
tió té molt a veure amb l’impacte de les mesures sobre el desenvolupament i la sos-
tenibilitat dels serveis d’atenció a les persones que realitzen les organitzacions no 
lucratives de Catalunya, que representem, i de forma complementària, evidentment, 
tot l’impacte sobre els drets socials de la ciutadania, tal com explicava la presiden-
ta de la taula. De fet, la meva intervenció serà complementària a la de la presidenta 
de la taula –miraré de no repetir-me gaire–, i la desglossaré en dos parts: en primer 
lloc, l’impacte de l’aplicació de l’article 155, i després, la nostra posició o valoració 
política de tot plegat.

Respecte a l’impacte, pel tercer sector social, l’afectació del context polític co-
mença de forma prèvia a l’aplicació del 155, derivada principalment de la inter-
venció dels comptes de la Generalitat de Catalunya per part de l’Estat ja al mes de 
setembre, com bé saben, i que suposava, entre altres qüestions, la garantia de fun-
cionament dels serveis classificats com a fonamentals per part del Ministerio de Ha-
cienda, però que deixava fora de la prioritat alguns projectes de cabdal importància 
per al tercer sector social i per als col·lectius als quals ens dirigim.

En aquell moment, i enmig del foc creuat, si em permeten l’expressió, entre el 
Govern de Catalunya i l’Estat, la realitat és que es van veure aturades de cop, en sec, 
convocatòries de subvencions i projectes que van afectar més de cinc-centes entitats, 
segons tenim nosaltres estimat. En concret es van veure afectades convocatòries i 
convenis de col·laboració que van suposar una important afectació al normal funcio-
nament de les entitats –«el funcionament habitual», que anomenem– i dels seus ser-
veis, especialment en tractar-se de línies d’ajuts prèviament aprovats o acordats, que 
incloïen actuacions des de l’1 de gener del 2017 i que, per tant, l’aturada d’aquestes 
línies, el setembre del 17, suposava posar en risc la sostenibilitat de les organitzacions 
i la viabilitat de donar continuïtat als serveis de cara al 2018. En concret, alguns 
programes sectorials afectats van ser: acció cívica i voluntariat, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies; joventut, del Departament també de Treball; salut 
mental i addiccions i VIH, del Departament de Salut; igualtat efectiva entre homes i 
dones, del Departament de Presidència, i la convocatòria de l’IRPF.

Amb dades que ens va comunicar el mateix Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies el dia 23 d’octubre del 2017, l’afectació a les entitats socials per la 
intervenció de les finances de la Generalitat es concretava, només en el Departament 
de Treball, en: bloqueig de 10 milions d’euros destinats a subvencionar entitats so-
cials; 307 entitats, que havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros, de la Direcció 
General de Joventut, i que no els van rebre; 224 associacions, que havien de perce-
bre 5,51 milions d’euros, de la Direcció General de Joventut. També se’ns va indicar 
que el bloqueig no només comprometia els programes d’enguany, sinó que, en aquell 
moment se’ns deia, podia comprometre els previstos el 2018, cosa que, com abans 
explicava, també ha passat.
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S’estima que l’impacte econòmic que la convocatòria va tenir en les nòmines va 
ser aproximadament d’un 70 per cent. I això volia dir que 1.300 treballadors i tre-
balladores del nostre sector podien quedar afectats per aquest bloqueig de l’Estat, 
podia quedar afectat el pagament de la seva nòmina i dels seus costos socials i sa-
larials.

Per tant, no cal tornar a repetir que aquesta situació va implicar entrar en un pe-
ríode d’incertesa màxima pel que fa a la continuïtat de projectes i serveis i, el que és 
més important, per al funcionament dels serveis i l’atenció a les persones que fem 
des de les entitats.

Posteriorment, a partir del mes d’octubre, ja amb l’aplicació directa de l’article 
155, aquest fet no va fer més que endurir la situació. Estàvem en una situació, com 
els deia abans, en la que no teníem govern efectiu, no teníem govern interlocutor, 
no teníem govern de Catalunya. Dificultat i complexitat per identificar els canals 
d’interlocució per a la resolució d’incidències del dia a dia, que va minvar la capa-
citat d’incidència política. S’incrementà la gestió burocràtica dels procediments i 
tramitacions ordinàries per part del Govern de la Generalitat, que va afectar el nor-
mal funcionament de projectes i serveis, demora en el pagament de projectes bàsi-
cament, retard en els pagaments. Com he dit abans, es van aturar nous projectes i 
línies d’ajut rellevants, i només es van garantir els serveis considerats com a fona-
mentals pel Ministerio de Hacienda. I, per a la resta, calia que des de la Generalitat 
s’emetés un informe justificatiu dirigit a l’Estat, i des d’allà se’ns valorava o no la 
idoneïtat del projecte.

Amb tot això s’estava posant en risc la viabilitat i sostenibilitat empresarial de 
les nostres entitats, així com les condicions laborals dels nostres treballadors i tre-
balladores, dels nostres professionals.

Quin va ser el posicionament polític i quin és el posicionament polític davant de 
tot això? Des de La Confederació, i de la mà de la taula, conjuntament amb la taula, 
en tant que entitats representatives del tercer sector social català, mai vam defugir 
de posicionar-nos davant d’aquesta realitat; vam exercir al final la nostra obligació 
com a entitat representativa. No ens hem cansat de repetir –i la Francina ho deia 
abans– que al tercer sector social hi ha diferents ideologies i diferents visions. El 
tercer sector social no és independentista, el tercer sector social no és unionista ni 
altres etiquetes que ens vulguin adjudicar, moltes vegades interessadament. Som un 
sector transversal, amb persones de totes les ideologies, sensibilitats i tendències, 
això fa ric el tercer sector, i de fet aquesta és la riquesa, com deia.

No cal dir que els debats han estat i són presents dins del sector; no som aliens 
a la realitat i a l’entorn polític que viu el país. Però sempre ens n’hem sortit a par-
tir del que nosaltres hem anomenat «el mínim comú denominador», que és aquella 
fórmula matemàtica que en realitat no existeix però que ens serveix per definir ele-
ments que ens permeten arribar a posicionaments públics on tothom se sent còmode 
i se sent inclòs.

I des d’aquest principi del mínim comú denominador, de respecte a la pluralitat 
i recerca d’aquests elements comuns, el 20 de setembre del 2017 vam expressar el 
nostre absolut rebuig a les actuacions de l’Estat amb una comunicació pública con-
junta que donava suport a les institucions catalanes i refermava el nostre compromís 
amb la democràcia.

Seguidament, i respectant en tot moment la pluralitat i diversitat ideològica del 
sector, a finals de mes de setembre –hi torno a insistir, de manera dialogada i consen-
suada– ambdues organitzacions representatives vam acordar adherir-nos a la Taula 
per la Democràcia, un espai impulsat per sindicats, associacions empresarials i altres 
organitzacions de la societat civil catalana, també de manera transversal. D’aques-
ta manera, el tercer sector social se sumava a la voluntat de donar resposta unitària, 
pacífica i coordinada en defensa de les institucions catalanes i els drets fonamentals, 
davant la situació que s’estava produint.



DSPC-C 216
19 de març de 2019

Sessió 6 de la CIACE  18

Igualment, i a diferència –i volem destacar-ho– d’altres sectors empresarials del 
país, des del tercer sector vam expressar el nostre compromís amb la ciutadania de 
Catalunya, especialment amb la més vulnerable, i vam manifestar un i altre cop 
que, al marge de posicions ideològiques, era inadmissible que les conseqüències del 
context recaiguessin justament en els col·lectius més vulnerables i posessin en risc la 
viabilitat i sostenibilitat de les organitzacions no lucratives, que des de fa molts anys 
treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de les persones. Perquè en aquest 
cas –i també ho explicava en aquell moment– plovia sobre mullat. Després d’una 
crisi econòmica devastadora, no ens podíem permetre un país amb més desigualtats 
i amb projectes d’atenció a persones aturats per unes consideracions polítiques.

Hem apel·lat sempre a la responsabilitat política per trobar solucions polítiques 
–també ho ha dit la presidenta–, basades en el diàleg i la negociació, i ens hem posat 
a disposició sempre d’agents polítics i socials de tot tipus per trobar una sortida a 
la situació. De fet, ara farà un any, en aquesta mateixa seu, i també de manera con-
junta amb la presidenta de la taula, ens vam trobar amb el president del Parlament, 
que ens va citar per avançar cap a solucions de consens, eh?, un procés que de mo-
ment no ha continuat avançant, però, com sempre, estaríem disposats a continuar 
en aquesta línia.

Finalment, també volíem assenyalar que, amb el nou Govern en marxa i resti-
tuïda la «normalitat» –amb totes les cometes que vulgueu posar-li, per descomp-
tat–, també volem expressar que sovint ens hem de sentir massa vegades que les 
dificultats per avançar en la millora de les polítiques socials i del funcionament del 
sistema que s’estan produint són causa de l’impacte que va tenir aquella intervenció 
de l’Estat. Assumint i reconeixent totes les dificultats que va generar aquell 155 i 
tot l’impacte que va tenir l’Administració, com a tercer sector no podem dir una al-
tra cosa que necessitem que hi hagi un govern efectiu que posi en marxa polítiques 
socials.

Malgrat ser conscients de la complexitat política i econòmica, que continua, en-
tenem que cal exercir des de la responsabilitat política –que per descomptat sabem 
que tenen– del Govern i del Parlament de Catalunya per entomar els reptes que com 
a sector tenim i us expliquem de manera continuada. En aquest cas, des de la dimen-
sió de La Confederació concretem aquests reptes en un pla de recuperació i millo-
ra del finançament dels serveis socials, que és un fet que arrosseguem ja des de fa 
molts anys –des de deu anys que els preus, tarifes i mòduls per a la gestió d’aquests 
àmbits han estat congelats–, i també volem un salt qualitatiu endavant en les condi-
cions en què es presten els serveis des del tercer sector; en aquest cas, avançar ur-
gentment en l’elaboració d’una llei de concertació social, a la qual s’ha compromès 
el Govern i que ja està regulada a altres territoris d’Europa, i finalment, assegurar 
les dotacions pressupostàries necessàries per assegurar la qualitat de l’atenció a les 
persones, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals dels 
professionals.

El tercer sector social –i acabo–, com expressava abans la presidenta de la taula, 
està i estarà sempre al costat de les persones, i especialment de les persones més 
vulnerables, i al costat del Govern, del Parlament, dels grups parlamentaris, dels 
partits polítics, per tirar endavant. Però sí que en aquest cas volíem fer paleses les 
necessitats que en aquest cas tenim per tirar-ho endavant.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Segarra. Ara, en nom del Grup Republicà, el senyor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, jo crec que s’imposa 
agrair-los la seva presència i que hagin vingut a il·lustrar-nos sobre el seu coneixe-
ment del que ha comportat l’aplicació de l’article 155, en aquest cas, en una àrea 
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tan sensible com en la que vostès venen desenvolupant la seva tasca. També a títol 
personal –i jo crec que ho puc fer per la majoria dels que som presents–, doncs els 
vull agrair la seva solidaritat per les persones que a dia d’avui es veuen en una situa-
ció processal tan compromesa, a la banqueta dels acusats, en un judici que, si més 
no des de la nostra formació política, tenim molt clar que és una farsa. I en qualse-
vol cas, doncs, per la seva rellevància pública, els agraeixo que es solidaritzin amb 
aquestes persones i la seva situació.

I, evidentment, doncs, fruit del que ens han exposat i del que sabem, l’agraïment 
màxim pel seu exercici de responsabilitat en aquell moment de desgovern, per dir-
ho d’aquesta manera, perquè hipotèticament s’adoptaven mesures per garantir una 
adequada gestió dels fons públics i una adequada gestió i aplicació dels principis de 
l’Administració..., ens trobem amb un desgovern total que el que fa, que els principals 
damnificats, precisament, d’aquestes polítiques –o manca de polítiques– siguin els 
més dèbils. Sincerament, d’allò que han exposat, és molt preocupant que parlem de 
programes fonamentals, com puguin ser VIH, igualtat, salut mental, que en aquest 
cas queden totalment descoberts, desprotegits, sense cap mena de cobertura política, 
per mirar d’arranjar o, si més no, de continuar amb aquests programes. I, per tant, 
l’agraïment, més enllà de la seva responsabilitat, és precisament per aquest palan-
quejament financer que han hagut de suportar amb mitjans propis i amb el seu propi 
endeutament, per no deixar de banda aquestes polítiques, doncs, precisament per a 
aquells que més les necessiten, no?

Tot això ens porta a una única pregunta que els vull formular, passats tots aquests 
agraïments i lamentant –ho obviava, doncs, de la mateixa manera que vostès, i jo 
crec que ho fem de manera reiterada– la deixadesa de funcions de la resta de grups 
parlamentaris, que crec que quelcom que no hauria de ser partidista... Estem parlant 
de persones, com vostès han dit; de la mateixa manera que les entitats no tenen un 
perfil ideològic determinat, tampoc les tenen els seus usuaris, i aquesta és la riquesa 
del nostre poble, que tothom té el dret a pensar i creure allò que vulgui. Doncs cer-
tament estic convençut que dels usuaris de tots aquests programes i de la seva tasca 
n’hi ha que molt probablement voten partits que a dia d’avui no han vingut a defen-
sar els seus drets. I, per tant, de la mateixa manera que vostès, lamentem la seva 
absència, no només aquesta vegada; no és que els menystinguin a vostès: ho fan ha-
bitualment amb la majoria dels col·lectius que venen a aquesta comissió.

Però, bé, en qualsevol cas, el fet de que s’hagi focalitzat..., abans hem tingut 
l’oportunitat de parlar amb ServidorsCAT, un col·lectiu de funcionaris que ha mirat 
d’auditar tots els danys que ha comportat l’aplicació del 155 en les nostres institu-
cions, i ells feien un capítol especial en el tercer sector. I això..., probablement vos-
tès ens ajudaran a esvair el dubte, però vostès, que han tingut, evidentment, la tasca 
diària d’interpel·lar, no?, els seus interlocutors a l’Administració, per veure de desen-
callar totes aquestes problemàtiques amb els pagaments o amb les subvencions..., si 
més enllà d’una problemàtica, doncs, de l’arribada, l’aterrament d’uns marcians so-
bre la nostra Administració per mirar de gestionar-la com es devia fer a «la Castilla 
vieja», si existeix un component ideològic, si vostès creuen que existia un compo-
nent ideològic o que, en qualsevol cas, no era cap prioritat per a aquells que venien 
a governar aquest territori, aquesta mena de polítiques. I les polítiques socials, que 
no són la seva prioritat... I, en qualsevol cas, si eren conscients de la problemàtica 
que estaven patint vostès com a tercer sector i, de retruc, els seus usuaris, si era un 
problema de desconeixement o era un problema, evidentment, de menysteniment 
d’aquesta problemàtica i de les seves conseqüències.

Moltes gràcies.

Francina Alsina Canudas

Jo el que puc dir...
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El president

Gràcies, senyor Orobitg...

Francina Alsina Canudas

Ah, perdó!
(Rialles.)

El president

Després..., en tindrà ocasió després. Per part del Grup de Junts per Catalunya, el 
senyor diputat Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, president. Bé, no pot ser d’una altra manera, donar-los les grà-
cies, tant a la Taula del Tercer Sector com a La Confederació, per acudir en aquesta 
comissió d’investigació del 155. La veritat és que les seves presentacions seran molt 
útils, perquè era una de les parts que ens preocupava més a l’hora de poder fonamen-
tar amb xifres i amb dades concretes quins han estat els danys d’aquesta aplicació 
–que nosaltres insistim que és il·legítima i, sobretot, és il·legal– del 155.

De fet, hi ha una reflexió prèvia, i és que aquest país és molt difícil d’entendre sen-
se la societat civil organitzada que vosaltres representeu. I, de fet, l’intent de destruir 
o de tancar les institucions no és una cosa nova que haguem patit ara, sinó que va 
ser un dels elements centrals d’una de les grans etapes fosques del segle xx que vam  
viure, que va ser el franquisme. I que tancant les institucions es va pensar que es tan-
caven moltes altres portes, i no comptava amb això: que hi havia una intel·ligència 
col·lectiva, que hi havia una feina malauradament de substitució, però terriblement 
efectiva, de substitució des de la societat civil organitzada. I això ha generat –i nos-
altres ho percebem així i la seva compareixença ens ho referma– una certa –i no ens 
fa por dir-ho així– por de l’Estat en la capacitat de reacció i d’actuació de la societat 
catalana.

Per això, quan veiem que en aquest judici farsa que estem veient a Madrid que 
de forma no entenem si acusatòria, que en qualsevol indret democràtic del món seria 
una qüestió a valorar en positiu, es pregunta a algú si és membre d’alguna associa-
ció, eh?, i fan referència a l’Assemblea, però en canvi els nostres companys que estan 
sent jutjats responen a vegades també esmentant altres organitzacions, com Càritas, 
com Intermón o, en general, organitzacions del tercer sector, doncs, donen molt de 
valor al que feu, donen molt sentit polític a la defensa que estan fent, però també ex-
pliquen molt quines són les essències d’aquest judici polític que estem paint.

En tot cas, en ple segle xxi, no comptàvem que us toqués fer una altra vegada 
aquesta feina de substitució; és difícilment justificable que la feu. Com en el fran-
quisme, el 155 el que va fer és tancar les institucions, i d’alguna manera afectava 
el que són pròpiament les essències democràtiques d’aquest país, perquè quan no 
s’admet el que la gent ha votat, el que sobiranament ha decidit, doncs hi ha una ab-
soluta anormalitat, que continua, que això també hi ha hagut, en el vostre cas, la 
forma d’explicar-ho, i ara, després, ho abordarem. I en el nostre cas és també molt 
clar, perquè la presidenta d’aquest Parlament –ho expliquem sempre que hi ha una 
compareixença, ens obliguem a fer-ho– és a la presó i està sent jutjada; és una cosa 
absolutament impossible d’explicar en un context democràtic normal. I el president 
legítim d’aquest país és a l’exili, perquè, si fos aquí, també seria a la presó.

Per tant, el posicionament que heu tingut com a organitzacions, i com a organit-
zacions de segon nivell, que les agrupeu, és enormement d’agrair, el valorem molt 
en aquesta comissió. Sabem que ha tornat a existir la intel·ligència col·lectiva. Hi ha 
hagut molta determinació, molta força, molt múscul, però també hi ha hagut molt 
risc, i em penso que ens pertoca de reconèixer-lo i explicar-ho. Heu patit molt de risc, 
risc econòmic. I també dir-vos que serà un dels elements bàsics en l’informe final 
d’aquesta comissió d’investigació. Ara ho deia el company, que els servidors públics, 
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que eren aquí fa una estona, ens deien exactament això: un dels grans damnificats de 
l’aplicació del 155 va ser el tercer sector. I, per tant, crec que hi serem.

Per tant, donar-vos les gràcies en nom d’aquest Parlament, però sobretot lamen-
tar moltíssim, com ha fet el meu company i com també heu fet notar vosaltres, que 
la gent del PSC, de Ciutadans i del Partit Popular... Aquí no podem incloure els co-
muns, que estan vivint una experiència política concreta, en aquests moments, que 
els genera moltes tensions i s’han excusat per no poder assistir, però són membres ac-
tius d’aquesta comissió. Però ho volem focalitzar específicament en el Partit Popular, 
el Partit Socialistes i Ciutadans, que normalment no venen, és veritat, però avui es-
pecialment no venen perquè serien incapaços de mirar-los als ulls i de continuar-nos 
dient, com ens diuen en el Ple, que el 155 no va afectar, que fins i tot va anar bé i que 
trobaríem persones i institucions que ens explicarien que va anar bé.

En tot cas, nosaltres entenem que quan parlem de progrés, que quan parlem de 
democràcia, quan parlem de millora, estem parlant sobretot d’una societat que és 
capaç de fer que aquelles parts més febles no perdin el tren de la vida, no perdin el 
tren de l’avenç social, no perdin el tren de l’oci, no perdin el tren de la feina, no per-
din cap dels trens que fan que aquesta societat pugui avançar conjuntament. I, per 
tant, quan analitzàvem a qui representeu i el que feu, i en general aquests col·lectius 
més vulnerables, els hem volgut..., molt, molt per sobre, no?, però, vull dir, qui fi-
nalment acabava patint, molt més que qualsevol altre, l’aplicació del 155? Les per-
sones amb VIH, les persones amb malalties mentals, els migrants, les dones que 
pateixen violència masclista, l’atenció pública als drogodependents i toxicòmans, 
també l’atenció privada, el món del sensellarisme, els avis i les àvies d’aquest país, 
els adolescents en risc d’exclusió social, les víctimes de la violència LGTBI, les fa-
mílies monoparentals, les persones que pateixen tràfic i explotació sexual, les per-
sones amb malalties cròniques, les persones que necessiten vies segures per fugir de 
la guerra i arribar a casa nostra i trobar uns mínims requeriments d’acollida; aquests 
són els damnificats del 155, i aquests sovint no han tingut nom, i sense vostès no 
tindrien nom ni cognoms.

Per tant, aquestes persones, que, com molt bé heu indicat, no feu una distinció 
política, eh?... Perquè si almenys haguessin dit: «Mira, els independentistes són els 
grans dolents, però els unionistes...» No, no, sense cap mena de distinció, els vam 
patir tots. I, per tant, és just també que els reivindiquem tots, i també seria lògic i 
comprensible que entre tots els poguéssim recuperar i, d’alguna manera, restituir del 
que va passar.

Per tant, la pregunta que els farem... Bé, a nosaltres, a Junts per Catalunya, ens 
defineixen tres paraules, que són «democràcia», «restitució» i «república», no? De-
mocràcia, perquè ens sembla que és el valor essencial per intentar tirar endavant; 
república, perquè implica tota una sèrie de valors d’igualtat, de fraternitat, de com 
podem avançar conjuntament i construir una societat de futur, i el punt de la restitu-
ció, que avui és especialment pertinent de parlar-ne.

Per tant, vostès ja han parlat d’algunes qüestions concretes, però d’alguna manera 
les hauríem de prioritzar, perquè jo entenc que tots podem fer..., no diré la carta als 
reis, perquè no ho seria, però ens haurien de posar d’acord sobre quines són aquelles 
prioritats que tenen per tal que aquest Parlament focalitzi i faci arribar al Govern 
que això sí que és inajornable, que continuem...

De fet, vostès ens han explicat aquesta reunió que havien tingut amb el president 
del Parlament, que potser no havia tingut la continuïtat que voldrien. Nosaltres ens 
comprometem a reprendre-ho, i, per tant, veurem en quin format o de quina mane-
ra, però que no quedi només en paraules i, per tant, que també d’aquesta comissió 
puguin sortir algunes qüestions efectives que nosaltres puguem traslladar al Govern 
i que siguin efectivament realitzables, eh? I, per tant, ens posem a disposició, en 
aquest sentit... Però necessitem que facin aquesta feina de «priorització» –no sé si us 
sembla bé dir-ho així o, en tot cas, ja veuríem què és.
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La segona és que malauradament..., i sé que sonarà terrible, i farem tot el pos-
sible perquè no sigui així, però el que hem de fer sobretot és votar perquè no sigui 
així. Però el 155, hi ha molta gent que parla que va ser una aplicació d’experiència 
pilot. I, per tant, entendré molt bé si no ho volen fer en comissió, però, en tot cas, 
els plans de contingència els estem fent tots, i no sé si el tercer sector també ha fet 
aquest aprenentatge que ens ha tocat fer a molts sectors, i farem.

Per tant..., i el millor que podem fer, per la nostra part, és continuar avançant cap 
a la república. Però, en tot cas, si vostès observen o veuen aquesta possible futura 
aplicació del 155, si el panorama polític fos el que no voldríem que acabés sent... 
–acabo, president, que ja sé que m’esteu mirant.

Ens ha interessat molt el que ens heu explicat d’aquestes comunicacions que vau 
tenir amb els ministeris, amb els governs espanyols i amb el delegat del Govern, i 
que només hi hagués una resposta tècnica, quan així, per sobre, heu parlat de xifres 
de deute que vorejaven els 20 milions d’euros i afectaven 1.300 persones d’un sol 
sector molt determinat, que ja pateix una fragilitat, com heu informat, per polítiques 
anteriors. I, per tant, quan parlem d’aquesta priorització amb el Govern, també vol-
dríem que fóssiu..., que aquí ho tinguéssiu en compte.

I, si ens podeu facilitar més informació sobre aquestes relacions amb el Govern 
espanyol i amb el delegat, seria una documentació que seria molt útil per a aquesta 
comissió.

Acabo donant-vos les gràcies, perquè ho heu esmentat en un moment, i com que 
jo hi era present, a través del Pacte nacional pel referèndum, crec que va ser magní-
fic que fóssiu a la Taula per la Democràcia. Perquè, precisament perquè no éreu ni 
dels uns ni dels altres, el que sí que no deixàveu de ser era defensors dels principis 
democràtics essencials. I en aquest sentit, a més de tots els serveis que heu explicat, 
vau fer un servei molt important, que és desmuntar aquelles tesis que deien que a ve-
gades el procés..., o que el que es feia era «de»..., i, per tant, defensar la democràcia 
no pot ser de ningú, sinó de tots els demòcrates. I, per tant, us agraïm molt que hi 
fóssiu. I en aquest sentit, doncs això, ens seguim posant al vostre servei i us agraïm 
moltíssim la vostra feina en aquesta comissió, si ens poguéssiu respondre aquestes 
qüestions que us hem plantejat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Dalmases. Per contestar les preguntes, la senyora Francina i, en 
tot cas, després, també el senyor...

Francina Alsina Canudas

Sí; m’he avançat fins i tot en la resposta, i ho sento. Mala fe o desconeixement?; 
és una pregunta que ens fem fet tot sovint. Perquè sí que crec que hi havia un des-
coneixement sobre com aquí funcionem i de la magnitud de la tragèdia; que es van 
perdre en processos burocràtics, també. Perquè, clar, vam passar a ser de dos mi-
nisteris totalment diferents. Allà Salut... –perdó–, dos conselleries d’aquí van anar a 
parlar a un ministeri d’allà. I llavors l’embolic burocràtic que es van fer va ser mo-
numental. Llavors, les coses..., quan un la tenia signada, la hi havien de passar a un 
altre; llavors, tal com s’havia signat, no valia i s’havia de re... Un dels punts que va 
endarrerir els pagaments va ser tot l’embolic burocràtic que es van organitzar ells 
solets.

I a part de tot tampoc no van prioritzar en el seu moment. O sigui, quan al final, 
davant de la magnitud de la tragèdia, van anar sentint els nostres clams, va ser quan 
es van posar potser una mica més les piles, no? Però d’entrada va ser... I a més a més 
el problema, com hem dit abans..., no hi havia interlocució, perquè, per més truca-
des que fessis, per més que ho intentessis, no tenies qui et contestés a l’altre cantó. 
O sigui, des de la taula, amb La Confederació, vam demanar visita amb la senyora 
ministra; no se’ns va donar. És que ni resposta, vam tenir, d’acord?
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El primer de..., quan va esclatar l’ensurt, que era l’octubre del 17, de que no ens 
pagarien, perquè no havia entrat en aquella partida, com que s’havia bloquejat tot 
al setembre no havien considerat la partida que anava tant per a tot lo que era vo-
luntariat, infància, joventut i tal, i que això el senyor que hi havia en aquell moment 
–ara diré el nom malament; o sigui, ho deixo córrer– va considerar que no..., el se-
nyor Wert, que no se’ns... –eh que era el Wert? (pausa), és que sempre els canvio, 
eh?, disculpeu-me–, però que es va considerar que no se’ns havia de pagar... –(algú 
diu: «Montoro») Montoro, això, Montoro; és que em cauen els dos molt simpàtics 
i..., això, que no entri, si us plau (l’oradora riu, veus de fons), ostres!–, doncs que no 
s’havia de pagar, no sé, perquè van entendre «associacions», quin tipus d’associa-
cions deurien ser... Va ser quan nosaltres vam fer el crit d’alarma, i aquell dia vaig 
estar..., bé, des de la taula es va estar tot el dia trucant al delegat del Govern, perquè 
em pogués atendre; tot un dia. I la secretària anar donant allargues: «Quan surti, 
quan surti, quan surti.» No em va tornar resposta. O sigui, el delegat del Govern mai 
ens va contestar –mai. Després ens va arribar en forma de carta del ministeri, dient 
que era un problema d’aquí, de la consellera, que no havia fet bé els tràmits..., i tot 
això. Va ser la única resposta que vam tenir.

A partir d’aquí ja va venir tot aquest embolic burocràtic dels papers que anaven, 
tornaven, s’havien de tornar a segellar..., després ja el desastre amb Salut, però de 
Salut es van comprometre que seria retroactiu, perquè anàvem tard un any... Però, 
clar, això per a les entitats va ser horrorós, de veritat; o sigui, en vam tenir unes 
que ja anaven a tancar. I el tancar una entitat vol dir deixar d’atendre la gent, dei-
xar de donar un servei a una persona vulnerable, que ho està necessitant, a part dels 
treballadors, que estaven, doncs, per perdre la feina; com deia molt bé el company 
Joan, mil i escaig de treballadors, vam calcular que es podien quedar al carrer, per 
aquest desajustament, no?, del que va ser i per aquesta manca de tenir nosaltres un 
interlocutor. Perquè després, quan ja es van anar situant davant de la magnitud de 
la tragèdia, per dir-ho així, la cosa ja va anar anant més fluida; però, clar, vam anar 
fluids el 18, ja, però el 2017 va ser com un any perdut, que és el que deia jo en la in-
tervenció, no?, va ser un any en què les entitats van haver de recórrer a les pòlisses 
de crèdit, que això són rèdits que s’han de pagar –caixes, bancs...– a les entitats fi-
nanceres, que després no es poden justificar; per tant, qui s’ho menja és l’entitat, eh? 
O sigui, ha estat un desastre total.

Jo, en prioritats –i després deixaré parlar el company, eh?–, que es desplegui bé 
la renda garantida de ciutadania. Perquè davant de la bretxa tan important de po-
bresa que tenim, que a més se’ns està cronificant..., i aquest és el perill que estem 
avisant des de les entitats. I si agafeu les últimes dades de l’Idescat us adonareu de 
que sí, hi ha una recuperació econòmica, però no, la bretxa s’està instaurant. I aques-
ta és la por que ens fa, perquè ja tenim estudis que ens diuen que aquestes criatures 
que estan vivint en un ambient pobre seran pobres sempre. I això no ho podem per-
metre; en una societat com la nostra, no ho podem permetre. Creiem que una bona 
eina perquè això no arribi a instaurar-se i perquè es pugui anar fent petit és el des-
plegament amb tota garantia de la renda garantida de ciutadania. Per tant, sí que us 
demanem: si us plau, tireu endavant, pressioneu perquè això tiri endavant, perquè 
ben aplicada... I aplicar-la, com nosaltres dèiem, amb la nostra complicitat. Si és que 
el tercer sector estem disposadíssims a col·laborar amb el Govern, amb les entitats..., 
bé, les entitats estan disposades, amb l’Administració, perquè això es pugui aplicar, 
i aplicar bé. Perquè, com hem dit abans, el que ens interessa és el bé de la persona, i  
creiem que això és un bé.

Una altra: les lleis sobre l’habitatge, eh? Necessitem rendes socials, necessitem 
habitatge social, perquè tenim comprovadíssim que l’habitatge és la clau de volta de 
tot. O sigui, sabem de famílies que la mica de renda que tenen és per pagar un llo-
guer i no per menjar, i així ens hem trobat amb criatures que no menjaven proteïna, 
amb criatures infraalimentades..., d’acord? Per tant, necessitem lloguers socials, ne-
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cessitem que hi hagi aquesta tranquil·litat de no haver de patir per no perdre el teu 
habitatge. Si tenim en compte una altra dada que crec que és molt important, que el 
80 per cent de les famílies monoparentals són dones amb criatures i sabem la preca-
rietat laboral de la dona, l’ingrés baix de la dona, són més que mai necessaris aquest 
habitatge social i aquest lloguer social.

De cara a les entitats: necessitem una seguretat en el finançament, d’acord? No 
podem permetre que, davant d’una situació tan crítica com ha estat un 155, les enti-
tats no tinguessin musculatura per poder aguantar aquest any d’incertesa, no? I lla-
vors sí que necessitaríem que les entitats poguessin respirar tranquil·les, perquè estan 
treballant juntament amb l’Administració; estem donant serveis alhora, no? Llavors 
sí que s’ha de tenir aquesta seguretat o aquesta tranquil·litat que, encara que estiguis 
amb un mes, dos mesos, tres mesos de retard, la teva gent pugui cobrar –això, una–, 
i segona, que el servei no s’hagi d’aturar i la persona segueixi sent atesa amb totes 
garanties, amb tota la qualitat.

I ja per part meva... Joan, t’ho deixo ja...

Joan Segarra Ferran

Molt bé. Doncs seguint també una mica les referències, eh?, el tema del desconei-
xement, deixadesa o mala fe..., component ideològic? Nosaltres no tenim elements per 
afirmar que hi havia un component ideològic en la tria de què es podia fer o no, però 
el que sí que hi havia –i per nosaltres això ja va ser suficientment greu– era un tema 
de desconeixement, era un tema d’una administració que a sis-cents quilòmetres in-
tentava gestionar uns serveis d’atenció a les persones fetes amb un model català, des 
d’un desconeixement tècnic, com explicava la Francina, i això eren realitats que ens 
trobàvem. Quan nosaltres parlàvem amb els nostres interlocutors d’aquí, dels departa-
ments, secretaris o aquells directors generals que van continuar treballant, la respos-
ta que ens deien és que, quan trucaven a Madrid, Madrid els deia: «No sé què dir-te, 
perquè com que no ho conec..., como no lo conozco, no sé.»

Per tant, va ser l’expressió de l’absurd del 155, el fet de que un model que hem 
desenvolupat a Catalunya, propi, diferencial, del que és el conjunt del territori es-
panyol, era evident que governat d’aquella manera era inviable. I, per tant, això va 
provocar tots aquells endarreriments, tots aquells daixò.

I moltes vegades la sensació que vam tenir des del tercer sector era que era un 
tema tècnic..., i quan dic «tècnic» no vull dir ni cap de servei a vegades, eh?, segura-
ment un tècnic de ministerio o uns tècnics de ministerio, els que acabaven decidint 
si això sí, si això no, o d’aquesta manera.

Això, clar, es combinava amb la dificultat d’interlocució política que s’ha explicat 
abans. Nosaltres teníem aquí uns interlocutors, a nivell, això, de direccions generals 
o secretaries generals, però absolutament amb les mans lligades, com bé coneixeu. 
Va ser impossible, aquesta interlocució. I, amb referència a la pregunta o al comenta-
ri que es feia abans, tenim les cartes i tenim els correus electrònics, que podem posar 
a disposició, que vam enviar al delegat del Govern i a la ministra i que no van ser mai 
respostos. Fins i tot vam fer gestions a nivell..., personals, de determinades persones 
del PP, que ens van assegurar que ens aconseguirien una reunió amb el delegat del 
Govern; mai la vam tenir. I, per tant, això ho podem posar a disposició.

Respecte al que es deia del 155, «va anar bé o no va anar bé?», a veure, el 155 
no va anar bé, per tot el que hem explicat, per les persones amb necessitats que 
van veure vulnerats els seus drets, per les entitats socials i les professionals de les 
entitats socials que hi treballen, però sobretot perquè el 155 va ser una vulneració 
de la democràcia. Llavors, el tercer sector social, a part d’atendre persones i a part 
d’ocupar cent mil persones i a part de generar riquesa, que també en generem, com 
a sector d’activitat econòmica, bàsicament el que fem és transmetre a la ciutadania 
uns valors democràtics. Les entitats socials venim de la societat civil, venim de la 
pràctica de la democràcia, i el 155 va ser un atac a la democràcia, i aquest és part 
del consens que vam aconseguir tenir com a sector. Per tant, afirmar que el 155 va 
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anar bé no té cap sentit, perquè el que va fer és acabar vulnerant, doncs, tots aquests 
drets socials i civils que nosaltres explicàvem.

I això ens porta a parlar dels plans de contingència que comentava el diputat. 
Jo, si em permeteu la broma, el tercer sector social està en plena..., sempre està fent 
plans de contingència, des de que vam néixer. No sabem fer una altra cosa, no po-
dem fer una altra cosa, perquè hi estem obligats. Perquè, si no és una crisi econò-
mica, és una crisi política, i si no és..., prioritats de govern que no són les del sector 
social. I sí, clar que estem preparats, eh?, preparats i preocupats. I per això justament 
aquella insistència que feia jo en la meva intervenció, de que..., ressaltar la gravetat 
del que va passar, hem de posar-nos a treballar tots plegats i deixar de dir-los que el 
155 va tenir un impacte molt gran i ara tot això ho retarda tot. Jo m’atreveixo –i es-
pero no ofendre a ningú– a demanar que, igual que el tercer sector està fent un es-
forç brutal, les persones que hi treballen, els voluntaris i voluntàries, els directius, 
els responsables, per recuperar allò que hem perdut durant aquest període, demano 
que –sobretot als qui sou govern– l’Administració faci aquest esforç i que els depar-
taments facin aquest esforç. Hem de recuperar..., és com si haguéssim tingut un hu-
racà que ens ha passat per sobre; hem de recuperar-nos. I a vegades les raons no ens 
són suficients ni ens podran ser mai suficients. Lamentant-ho molt, eh?, perquè per-
sonalment la interlocució amb els departaments és bona, la relació personal és molt 
bona, amb els responsables polítics, amb els responsables tècnics, però hi ha expli-
cacions que no podem acceptar. No les podem acceptar, perquè no podem transme-
tre-les ni a les nostres entitats ni a les persones que estem atenent.

I quan dic això em refereixo –i ho he dit abans, i vaig a les prioritats– a conso-
lidar temes, els que ha dit la Francina, i jo m’atreveixo a afegir –perquè algú l’ha 
dit– la Llei d’acció concertada, que ja ho he dit abans, i sobretot el tema de les do-
tacions pressupostàries, sabent les dificultats econòmiques per les que passa el nos-
tre Govern, sabent les dificultats que hi ha, però necessitem consolidar... Perquè, si 
no..., jo he explicat que veníem d’una crisi devastadora, sobre això vam tenir un 155, 
i si sobre això afegim ara que no hi ha algun tipus d’acció amb la millora de les do-
tacions pressupostàries dels serveis, sí que podem entrar en una situació realment 
complexa, molt complexa.

Però a més a més jo ho demano, o ho demanem, no només perquè ho necessi-
tem, sinó perquè el que fem ara que ens faci forts ens farà resistir millor el proper 
155, si és que ha de venir; desitgem que no, evidentment, però enteneu el que vull 
dir, eh? Si el tercer sector, en aquest cas, la part que ens toca a nosaltres, estem amb 
lleis que ens ajuden, amb dotacions econòmiques que ens ajuden, amb rendes garanti-
des que permeten intervenir, serà més difícil per a alguns, si tenen voluntat de tombar 
segons quines coses.

I en aquest sentit, també per acabar, eh?, i també vinculat al que us dèiem, jo 
he començat la meva explicació parlant de la dimensió socioeconòmica i socioem-
presarial del tercer sector, que a vegades és la menys coneguda, eh?, és complemen-
tària absolutament, i tot va lligat, però insisteixo en el que he dit abans: cent mil 
persones ocupades, generació d’ocupació, generació de riquesa, perquè crear ocupa-
ció és crear riquesa... I, si m’ho permeteu, i sense que soni gaire petulant, nosaltres 
som un sector empresarial –faig servir aquestes paraules– compromès amb el país. 
No som un sector empresarial que com a única pàtria té el diner i que quan arriba 
un 155 es queda quiet i no es mou, no fos cas, eh?, que els comptes d’explotació li 
anessin malament. Nosaltres en aquell moment ens vam mullar, ens continuarem 
mullant. I com a tercer sector oferir-vos..., i això també ho fem permanentment, cada 
vegada que anem a veure un responsable polític, sigui el president de la Generalitat, 
sigui un conseller, siguin els grups parlamentaris, com vam fer en el seu moment, 
allà on calgui, el tercer sector social, des d’aquest mínim comú denominador, des 
d’aquells espais com la Taula per la Democràcia, hi serà. Hi serà a primera fila, o a 
segona o tercera, és igual, on ens vulguin posar, però hi serem per denunciar el que 
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haguem de denunciar, perquè en aquest cas sí que el tercer sector ha acordat i ha 
consensuat aquest element comú que ens permet parlar d’aquesta manera.

El president

Senyor Orobitg... No? (Veus de fons.)
Doncs em resta agrair-vos la vostra compareixença, moltes gràcies. Ha estat una 

aportació que de ben segur... (Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.) Sí?

Francesc de Dalmases i Thió

Un moment, abans d’aixecar la sessió, president. Com que hem quedat d’acord, 
ens hem apuntat aquestes –tres per un costat, dos per l’altre– prioritats, per bé que 
les tres les teníeu vosaltres, i per tant ens comprometem a treballar-hi. Però hi ha-
via una part més tècnica, que en això potser el lletrat ens podrà il·lustrar... Perquè la 
petició de documentació ja està feta, i la incorporació de nova documentació... No 
sé com es pot... (El lletrat diu: «Després hi ha una reunió de Mesa i portaveus...») 
D’acord, molt bé. Doncs ja...

Moltíssimes gràcies.

El president

Bé, agrair-vos la vostra presència, el valor del vostre testimoni, que realment serà 
força útil per al treball que estem fent en aquesta comissió. De fet, el tercer sector ha 
sortit en diverses compareixences; per tant, és un element estratègic, diguem-ne, del 
servei al país, i també, pel que fa a l’afectació del 155, un dels elements, un dels es-
pais que s’hi ha vist, doncs, més afectat, que ha afectat directament les persones, no?

Per tant, moltes gràcies per ser aquí, per haver comparegut, i tingueu un bon dia.
(El lletrat intervé sense fer ús del micròfon.) Bé, com heu vist, en el primer punt 

no hem pogut nomenar el vicepresident de la Mesa, perquè el grup no ha vingut. Ho 
deixarem per al proper dia, d’acord?

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